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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-pandemija tal-COVID‑19 qed tirriżulta fi kriżi li taffettwa liċ-ċittadini kollha fl-Ewropa, 
għalkemm fi proporzjonijiet differenti. Ir-riskju ta' żbilanċi soċjali aktar profondi, rati ogħla 
ta' qgħad u żieda fl-inugwaljanzi, apparti l-istaġnar tat-tkabbir ekonomiku, huwa reali. Għal 
din ir-raġuni, id-dimensjoni soċjali hija essenzjali sabiex ikun hemm irkupru xieraq.

Ir-riżorsi u l-miżuri li jridu jittieħdu biex tingħeleb il-kriżi u ssir tħejjija għal irkupru 
ekonomiku ekoloġiku, diġitali, soċjali u reżiljenti jeħtieġ jippermettu l-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità, u mhux ta' impjiegi jkunu xi jkunu. Iċ-ċittadini tal-Ewropa għandhom ikunu jistgħu 
jistrieħu fuq opportunitajiet ta' xogħol reali u sostenibbli.

Is-sħab soċjali għandhom ikunu involuti bis-sħiħ fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta' kriżi, biex 
jiġi żgurat li dawn ikunu qed jirrispondu għall-ħtiġijiet tan-nies.

L-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis tal-faqar huma għan fihom infushom. Barra minn hekk, huma 
mezz biex jissaħħaħ l-irkupru u jittejjeb il-funzjonament tal-ekonomija Ewropea, billi aktar 
nies se jkollhom opportunitajiet reali biex jirnexxu. Għal din ir-raġuni, huwa ġġustifikat u 
meħtieġ li jsir investiment f'dawn l-objettivi wkoll.

Il-miżuri temporanji huma ffinanzjati eċċezzjonalment permezz tal-FSE, b'mod partikolari 
għal skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar u b'appoġġ għal dawk li jaħdmu għal rashom, u dan 
m'għandux isir prattika regolari. Tali appoġġ jeħtieġ jiġi kkunsidrat b'attenzjoni sabiex ma 
jkunx hemm gruppi vulnerabbli oħrajn li waqt il-kriżijiet jitpoġġew f'riskju minħabba r-
riallokazzjoni ta' fondi, u għandu wkoll jimpedixxi abbużi minn entitajiet li jirċievu appoġġ 
finanzjarju u jiżgura kontroll parteċipattiv li jinvolvi lill-Parlament Ewropew u lill-partijiet 
ikkonċernati rilevanti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi 
addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti 
implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment 

li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi 
addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti 
implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment 
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għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi 
assistenza għat-trawwim ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u 
reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU)

għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi 
assistenza għat-trawwim ta' miżuri li 
jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-
tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali, 
soċjali u reżiljenti tal-ekonomija, l-impjiegi 
u s-soċjetà (REACT-EU)

(Din l-emenda (jiġifieri ż-żieda tal-kliem 
"soċjali" u "l-impjiegi u s-soċjetà" mal-
kliem "fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, 
diġitali u reżiljenti tal-ekonomija") 
tapplika għat-test kollu. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri ntlaqtu mill-kriżi 
minħabba l-konsegwenzi tal-pandemija tal-
COVID-19 b'mod bla preċedent. Il-kriżi 
tfixkel it-tkabbir fl-Istati Membri, li min-
naħa tiegħu jaggrava n-nuqqas serju ta' 
likwidità minħabba ż-żieda f'daqqa u 
sinifikanti fl-investimenti pubbliċi 
meħtieġa fis-sistemi tal-kura tas-saħħa 
tagħhom u f'setturi oħra tal-ekonomiji 
tagħhom. Dan ħoloq sitwazzjoni 
eċċezzjonali li jeħtieġ li tiġi indirizzata 
b'miżuri speċifiċi.

(1) L-Istati Membri ntlaqtu mill-kriżi 
minħabba l-konsegwenzi tal-pandemija tal-
COVID-19 b'mod bla preċedent. Il-kriżi 
aggravat is-sitwazzjoni tal-persuni 
f'sitwazzjoni ta' faqar jew li huma f'riskju 
ta' faqar, intensifikat l-iżbilanċi soċjali, 
żiedet it-telf ta' impjiegi, ir-rati tal-qgħad 
u l-inugwaljanzi, speċjalment fost il-
gruppi żvantaġġati, u fixklet it-tkabbir fl-
Istati Membri, li min-naħa tiegħu jaggrava 
n-nuqqas serju ta' likwidità minħabba ż-
żieda f'daqqa u sinifikanti fl-investimenti 
pubbliċi meħtieġa fis-sistemi tal-kura tas-
saħħa tagħhom u f'setturi oħra tal-
ekonomiji tagħhom. Dan ħoloq sitwazzjoni 
eċċezzjonali li jeħtieġ li tiġi indirizzata 
b'miżuri speċifiċi.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jiġu rimedjati xokkijiet kbar 
fl-ekonomija li jirriżultaw mir-
restrizzjonijiet eċċezzjonali stabbiliti mill-
Istati Membri biex jikkontrollaw it-tixrid 
tal-COVID-19 u r-riskji ta' rkupru 
asimetriku li jirriżulta mid-disponibbiltà 
differenti minn Stat Membru għall-ieħor, li 
jwassal għal impatti serji fuq il-
funzjonament tas-Suq Intern, fit-
23 ta' April 2020 il-Kunsill Ewropew 
approva l- "Pjan direzzjonali għall-irkupru" 
b'element qawwi ta' investiment, sejjaħ 
għall-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta' 
Rkupru u ta mandat lill-Kummissjoni biex 
tanalizza l-ħtiġijiet sabiex ir-riżorsi jkunu 
mmirati lejn is-setturi u l-partijiet 
ġeografiċi tal-Unjoni l-aktar milquta, 
filwaqt li tiġi ċċarata wkoll ir-rabta mal-
Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-
2027.

(3) Sabiex jiġu rimedjati xokkijiet kbar 
fl-ekonomija u s-soċjetà li jirriżultaw mir-
restrizzjonijiet eċċezzjonali stabbiliti mill-
Istati Membri biex jikkontrollaw it-tixrid 
tal-COVID-19 u r-riskji ta' rkupru 
asimetriku li jirriżulta mid-disponibbiltà 
differenti minn Stat Membru għall-ieħor, li 
jwassal għal impatti serji fuq il-
funzjonament tas-Suq Intern, fit-
23 ta' April 2020 il-Kunsill Ewropew 
approva l- "Pjan direzzjonali għall-irkupru" 
b'element qawwi ta' investiment, sejjaħ 
għall-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta' 
Rkupru u ta mandat lill-Kummissjoni biex 
tanalizza l-ħtiġijiet sabiex ir-riżorsi jkunu 
mmirati lejn is-setturi u l-partijiet 
ġeografiċi tal-Unjoni l-aktar milquta, 
filwaqt li tiġi ċċarata wkoll ir-rabta mal-
Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-
2027.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ammont eċċezzjonali addizzjonali 
ta' EUR 58 272 800 000 (bi prezzijiet ta' 
bħalissa) għal impenn baġitarju mill-Fondi 
Strutturali taħt il-mira tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi, għas-snin 2020, 2021 
u 2022, għandu jkun disponibbli bħala 
sostenn lill-Istati Membri u lir-reġjuni l-
aktar milquta bil-miżuri ta' tiswija tad-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 jew fit-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija, bil-ħsieb li jiġu skjerati riżorsi 
malajr fl-ekonomija reali permezz tal-
programmi operattivi eżistenti. Ir-riżorsi 
għall-2020 ġejjin minn żieda fir-riżorsi 
disponibbli għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fil-qafas finanzjarju 

(5) Ammont eċċezzjonali addizzjonali 
ta' EUR 58 272 800 000 (bi prezzijiet ta' 
bħalissa) għal impenn baġitarju mill-Fondi 
Strutturali taħt il-mira tal-Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi, għas-snin 2020, 2021 
u 2022, jenħtieġ li jitqiegħed għad-
dispożizzjoni bħala sostenn lill-Istati 
Membri u lir-reġjuni l-aktar milquta bil-
miżuri ta' tiswija tad-dannu kkawżat mill-
kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-
19 jew fit-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, 
diġitali, soċjali u reżiljenti tal-ekonomija, l-
impjiegi u s-soċjetà bil-ħsieb li jiġu 
skjerati riżorsi malajr fl-ekonomija reali 
permezz tal-programmi operattivi eżistenti. 
Ir-riżorsi għall-2020 ġejjin minn żieda fir-
riżorsi disponibbli għall-koeżjoni 
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pluriennali għall-2014-2020 filwaqt li r-
riżorsi għall-2021 u l-2022 ġejjin mill-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea. 
Parti mir-riżorsi addizzjonali jenħtieġ li 
jiġu allokati għall-għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi t-
tqassim tar-riżorsi addizzjonali li jifdal 
għal kull Stat Membru abbażi ta' metodu ta' 
allokazzjoni bbażat fuq l-aħħar data 
statistika oġġettiva disponibbli li 
tikkonċerna l-prosperità relattiva tal-Istati 
Membri u l-firxa tal-effett tal-kriżi attwali 
fuq l-ekonomiji u s-soċjetajiet tagħhom. Il-
metodu ta' allokazzjoni jenħtieġ li jinkludi 
ammont iddedikat addizzjonali għar-
reġjuni ultraperifiċi minħabba l-
vulnerabbiltà speċifika tal-ekonomiji u s-
soċjetajiet tagħhom. Sabiex tiġi riflessa n-
natura li qed tevolvi tal-effetti tal-kriżi, l-
analiżi dettaljata għandha tiġi riveduta fl-
2021 fuq il-bażi tal-istess metodu ta' 
allokazzjoni bl-użu tal-aktar data statistika 
reċenti disponibbli sad-19 ta' Ottubru 2021 
biex jitqassam is-segment tal-2022 tar-
riżorsi addizzjonali.

ekonomika, soċjali u territorjali fil-qafas 
finanzjarju pluriennali għall-2014-2020 
filwaqt li r-riżorsi għall-2021 u l-2022 
ġejjin mill-Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni 
Ewropea. Parti mir-riżorsi addizzjonali 
jenħtieġ li jiġu allokati għall-għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi t-
tqassim tar-riżorsi addizzjonali li jifdal 
għal kull Stat Membru abbażi ta' metodu ta' 
allokazzjoni bbażat fuq l-aħħar data 
statistika oġġettiva disponibbli li 
tikkonċerna l-prosperità relattiva tal-Istati 
Membri u d-data statistika, inkluża data 
dwar l-ugwaljanza, dwar il-firxa tal-effett 
tal-kriżi attwali fuq l-ekonomiji u s-
soċjetajiet tagħhom, b'enfasi speċjali fuq 
dawk l-aktar fil-bżonn, bħall-persuni 
mingħajr dar u l-persuni li jgħixu 
f'istituzzjonijiet segregati, li 
tradizzjonalment ma jintlaħqux mill-
uffiċċji tal-istatistika tal-Istati Membri; 
għal dan il-għan, għandha tinġabar data 
rilevanti u komparabbli bl-involviment ta' 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs) li jaħdmu fil-qasam tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali. Il-metodu ta' 
allokazzjoni jenħtieġ li jinkludi ammont 
iddedikat addizzjonali għar-reġjuni 
ultraperifiċi minħabba l-vulnerabbiltà 
speċifika tal-ekonomiji u s-soċjetajiet 
tagħhom. Sabiex tiġi riflessa n-natura li 
qed tevolvi tal-effetti tal-kriżi, l-analiżi 
dettaljata jenħtieġ li tiġi riveduta fl-2021 
fuq il-bażi tal-istess metodu ta' allokazzjoni 
bl-użu tal-aktar statistika u data relatata 
mal-ugwaljanza reċenti disponibbli sad-
19 ta' Ottubru 2021 biex jitqassam is-
segment tal-2022 tar-riżorsi addizzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tkun permessa flessibbiltà (7) Sabiex tkun permessa biżżejjed 
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massima lill-Istati Membri fit-tfassil ta' 
azzjonijiet ta' teħid ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 jew fit-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija, l-allokazzjonijiet jenħtieġ li 
jkunu stabbiliti mill-Kummissjoni fil-livell 
tal-Istati Membri. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jsir provvediment ukoll għall-
possibbiltà li jintużaw xi riżorsi 
addizzjonali biex jingħata sostenn lil dawk 
l-aktar fil-bżonn. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li jiġu stabbiliti limiti massimi li 
jikkonċernaw l-allokazzjoni għall-
assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati 
Membri filwaqt li titħalla l-flessibbiltà 
massima lill-Istati Membri fir-rigward tal-
allokazzjoni tagħha fi ħdan il-programmi 
operattivi appoġġati mill-FEŻR jew mill-
FSE. Għandu jiġi ċċarat li ma hemmx 
bżonn li jiġi rispettat is-sehem minimu tal-
FSE għar-riżorsi addizzjonali. Fil-
kunsiderazzjoni tal-infieq rapidu mistenni 
tar-riżorsi addizzjonali, l-impenji marbuta 
ma' dawk ir-riżorsi addizzjonali jenħtieġ li 
jiġu diżimpenjati biss fl-għeluq tal-
programmi operattivi.

flessibbiltà lill-Istati Membri fit-tfassil ta' 
azzjonijiet ta' teħid ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 jew fit-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali, soċjali u 
reżiljenti tal-ekonomija, l-impjiegi u s-
soċjetà, l-allokazzjonijiet jenħtieġ li jkunu 
stabbiliti mill-Kummissjoni fil-livell tal-
Istati Membri. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
jsir provvediment ukoll għall-possibbiltà li 
jintużaw xi riżorsi addizzjonali biex 
jingħata sostenn lil dawk l-aktar fil-bżonn. 
Barra minn hekk, huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti limiti massimi li jikkonċernaw l-
allokazzjoni għall-assistenza teknika fuq l-
inizjattiva tal-Istati Membri filwaqt li 
titħalla biżżejjed flessibbiltà lill-Istati 
Membri fir-rigward tal-allokazzjoni tagħha 
fi ħdan il-programmi operattivi appoġġati 
mill-FEŻR jew mill-FSE. Fil-
kunsiderazzjoni tal-infiq rapidu mistenni 
tar-riżorsi addizzjonali, l-impenji marbuta 
ma' dawk ir-riżorsi addizzjonali jenħtieġ li 
jiġu diżimpenjati biss fl-għeluq tal-
programmi operattivi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jikkomplementaw l-
azzjonijiet diġà disponibbli taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-appoġġ tal-FEŻR, kif 
estiż bir-Regolamenti (UE) 2020/460 u 
(UE) 2020/558 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill5, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkomplu jitħallew jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali primarjament għal 
investimenti fi prodotti u servizzi għas-
servizzi tas-saħħa u biex jipprovdu appoġġ 
fil-forma ta' kapital operatorju jew appoġġ 
ta' investiment lill-SMEs, f'operazzjonijiet 
li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 

(9) Sabiex jikkomplementaw l-
azzjonijiet diġà disponibbli taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-appoġġ tal-FEŻR, kif 
estiż bir-Regolamenti (UE) 2020/460 u 
(UE) 2020/558 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill5, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkomplu jitħallew jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali primarjament għal 
investimenti fi prodotti u servizzi għas-
servizzi tas-saħħa għal kulħadd u biex 
jipprovdu appoġġ fil-forma ta' kapital 
operatorju jew appoġġ ta' investiment lill-
SMEs, speċjalment l-intrapriżi mikro u 
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ekonomija diġitali u ekoloġika, 
infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini jew miżuri ta' appoġġ 
ekonomiku għal dawk ir-reġjuni li huma l-
aktar dipendenti fuq setturi l-aktar 
affettwati mill-kriżi. Jenħtieġ ukoll li tkun 
appoġġjata l-assistenza teknika. Huwa 
xieraq li r-riżorsi addizzjonali jkunu ffokati 
esklussivament taħt l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija", li għandhom jikkostitwixxu 
wkoll prijorità ta' investiment unika, sabiex 
tkun tista' ssir programmazzjoni 
simplifikata u implimentazzjoni tar-riżorsi 
addizzjonali.

żgħar, f'operazzjonijiet li jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali u 
ekoloġika, infrastruttura li tipprovdi 
servizzi bażiċi u nondiskriminatorji lill-
persuni, inkluż fiż-żoni rurali, jew miżuri 
ta' appoġġ ekonomiku għal dawk ir-reġjuni 
li huma l-aktar dipendenti fuq setturi l-
aktar affettwati mill-kriżi, kif ukoll jgħinu 
lil dawk l-aktar fil-bżonn. Jenħtieġ ukoll li 
tkun appoġġjata l-assistenza teknika. Huwa 
xieraq li r-riżorsi addizzjonali jkunu ffokati 
esklussivament taħt l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali, soċjali u 
reżiljenti tal-ekonomija, l-impjiegi u s-
soċjetà", li jenħtieġ li jikkostitwixxu wkoll 
prijorità ta' investiment unika, sabiex tkun 
tista' ssir programmazzjoni simplifikata u 
implimentazzjoni tar-riżorsi addizzjonali.

__________________ __________________
5 Ir-Regolament (UE) 2020/460 tal-
Parlament Ewopew u tal Kunsill tat-
30 ta' Marzu 2020 li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013 u (UE) Nru 508/2014 fir-
rigward ta' miżuri speċifiċi biex jiġu 
mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-
kura tas-saħħa tal-Istati Membri u f'setturi 
oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni 
għat-tifqigħa tal-COVID‐19 (Inizjattiva ta' 
Investiment b'Reazzjoni għall-
Coronavirus) (ĠU L 99, 31.3.2020, p. 5) 
Ir-Regolament (UE) 2020/558 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2020 li jemenda r-Regolamenti 
(UE) Nru 1301/2013 u (UE) 
Nru 1303/2013 rigward miżuri speċifiċi 
biex tingħata flessibbiltà eċċezzjonali 
għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej b'reazzjoni għat-
tifqigħa tal-COVID-19, (ĠU L 130, 
23.4.2020, p. 1).

5 Ir-Regolament (UE) 2020/460 tal-
Parlament Ewopew u tal Kunsill tat-
30 ta' Marzu 2020 li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1301/2013, (UE) 
Nru 1303/2013 u (UE) Nru 508/2014 fir-
rigward ta' miżuri speċifiċi biex jiġu 
mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-
kura tas-saħħa tal-Istati Membri u f'setturi 
oħra tal-ekonomiji tagħhom b'reazzjoni 
għat-tifqigħa tal-COVID‐19 (Inizjattiva ta' 
Investiment b'Reazzjoni għall-
Coronavirus) (ĠU L 99, 31.3.2020, p. 5); 
Ir-Regolament (UE) 2020/558 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2020 li jemenda r-Regolamenti 
(UE) Nru 1301/2013 u (UE) 
Nru 1303/2013 rigward miżuri speċifiċi 
biex tingħata flessibbiltà eċċezzjonali 
għall-użu tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej b'reazzjoni għat-
tifqigħa tal-COVID-19, (ĠU L 130, 
23.4.2020, p. 1).
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-FSE, l-Istati Membri jenħtieġ 
li primarjament jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali biex jappoġġaw iż-żamma tal-
impjiegi, inkluż permezz ta' skemi ta' 
xogħol b'ħinijiet iqsar u appoġġ għal 
persuni li jaħdmu għal rashom, il-ħolqien 
tal-impjiegi, b'mod partikolari għal persuni 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, l-appoġġ għal 
miżuri favur l-impjieg taż-żgħażagħ, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp tal-ħiliet 
u għat-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi soċjali 
ta' interess ġenerali, inkluż għat-tfal. 
Għandu jiġi ċċarat li fiċ-ċirkostanzi 
eċċezzjonali preżenti jista' jingħata appoġġ 
għal skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar għall-
impjegati u għal dawk li jaħdmu għal 
rashom fil-kuntest tal-pandemija tal-
COVID-19 anki meta dak l-appoġġ ma 
jkunx marbut ma' miżuri attivi tas-suq tax-
xogħol, sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux 
imposti mil-liġi nazzjonali. L-appoġġ tal-
Unjoni għal dawk l-iskemi ta' xogħol 
b'ħinijiet iqsar għandu jkun għal perjodu 
limitat.

(10) Għall-FSE, l-Istati Membri jenħtieġ 
li primarjament jużaw ir-riżorsi 
addizzjonali biex jappoġġaw l-inklużjoni 
soċjali u l-qerda tal-faqar, b'enfasi 
partikolari fuq il-faqar fost it-tfal, iż-
żamma tal-impjiegi, inkluż permezz ta' 
skemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar li 
jipprovdu introjtu li jiggarantixxi l-
għajxien 'il fuq mil-limitu tal-faqar u 
appoġġ għal persuni li jaħdmu għal 
rashom, il-ħolqien tal-impjiegi, b'mod 
partikolari għal persuni f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli, l-appoġġ għal miżuri favur l-
impjieg taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni u t-
taħriġ inklużivi, l-iżvilupp tal-ħiliet, 
partikolarment għall-gruppi żvantaġġati u 
l-persuni li jindukraw, u għat-tisħiħ tal-
aċċess ugwali u universali għal servizzi 
universali, inklużivi, aċċessibbli u ta' 
kwalità għolja, inklużi s-servizzi tal-kura 
tas-saħħa u dawk soċjali ta' interess 
ġenerali, inkluż għat-tfal. Jenħtieġ li jiġi 
ċċarat li fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali 
preżenti jista' jingħata appoġġ għal skemi 
ta' xogħol b'ħinijiet iqsar għall-impjegati u 
għal dawk li jaħdmu għal rashom fil-
kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 anki 
meta dak l-appoġġ ma jkunx marbut ma' 
miżuri attivi tas-suq tax-xogħol, sakemm 
dawn tal-aħħar ma jkunux imposti mil-liġi 
nazzjonali. L-appoġġ tal-Unjoni għal dawk 
l-iskemi ta' xogħol b'ħinijiet iqsar jenħtieġ 
li jkun għal perjodu limitat u jkun 
jiddependi miż-żamma tal-istess livell ta' 
kundizzjonijiet u drittijiet ta' xogħol u 
impjieg, inkluża l-protezzjoni mis-sensji u 
t-tnaqqis fil-pagi, mingħajr l-ebda bonus 
lill-maniġers jew dividendi lill-azzjonisti. 
Ladarba qed jintużaw mezzi pubbliċi biex 
jinżammu l-livelli tal-impjiegi, jenħtieġ li 
l-benefiċjarji tal-appoġġ tal-Unjoni ma 
jkunux ibbażati f'ġurisdizzjoni msemmija 
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fl-Anness I tal-konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar il-lista riveduta tal-UE ta' 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 
finijiet ta' taxxa1a u ma jippreġudikawx 
in-negozjar kollettiv, il-parteċipazzjoni 
tal-ħaddiema jew il-kodeterminazzjoni fil-
proċessi deċiżjonali tal-kumpaniji 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali.
____________________________
1a ĠU C 64, 27.2.2020, p. 8.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri għandu jkollhom 
il-flessibbiltà li jallokaw riżorsi 
addizzjonali għal programmi operattivi 
dedikati ġodda jew assi prijoritarji ġodda fi 
ħdan il-programmi eżistenti. Sabiex tkun 
tista' ssir implimentazzjoni rapida, huwa 
biss dawk l-awtoritajiet diġà maħtura ta' 
programmi operattivi eżistenti appoġġati 
mill-FEŻR, mill-FSE, jew mill-Fond ta' 
Koeżjoni li jistgħu jiġu identifikati għal 
programmi operazzjonali speċifiċi ġodda. 
Jenħtieġ li ma tkunx meħtieġa 
evalwazzjoni ex ante mill-Istati Membri u 
jenħtieġ li l-elementi meħtieġa għall-
preżentazzjoni tal-programm operazzjonali 
għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni 
jkunu limitati.

(12) L-Istati Membri jenħtieġ li 
jkollhom il-flessibbiltà li jallokaw riżorsi 
addizzjonali għal programmi operattivi 
dedikati ġodda jew assi prijoritarji ġodda fi 
ħdan il-programmi eżistenti. Sabiex tkun 
tista' ssir implimentazzjoni rapida, huwa 
biss dawk l-awtoritajiet diġà maħtura ta' 
programmi operattivi eżistenti appoġġati 
mill-FEŻR, mill-FSE, jew mill-Fond ta' 
Koeżjoni li jistgħu jiġu identifikati għal 
programmi operazzjonali speċifiċi ġodda. 
Jenħtieġ li ma tkunx meħtieġa 
evalwazzjoni ex ante mill-Istati Membri u 
jenħtieġ li l-elementi meħtieġa għall-
preżentazzjoni tal-programm operazzjonali 
għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni 
jkunu limitati. Madankollu, jenħtieġ li 
REACT-EU ma tappoġġja l-ebda azzjoni 
li tikkontribwixxi għas-segregazzjoni jew 
għall-esklużjoni soċjali jew tipprovdi 
introjtu taħt il-limitu tal-faqar tal-Istati 
Membri. L-aspetti tal-ġeneru jenħtieġ li 
jitqiesu fil-programmi implimentati 
kollha, tul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tagħhom. 
Barra minn hekk, bi qbil mal-
Artikolu 21(1) tal-Karta tad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Unjoni Ewropea,  fl-
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implimentazzjoni ta' REACT-EU hija 
pprojbita kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq kwalunkwe raġuni bħas-sess, ir-razza, 
il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-
karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-
reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni 
politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, l-
appartenenza għal minoranza nazzjonali, 
il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw malajr ir-riżorsi addizzjonali 
għat-teħid ta' miżuri li jsewwu d-dannu 
kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija 
tal-COVID-19 u għat-tħejjija ta' rkupru 
ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija fi ħdan il-perjodu ta' 
programmazzjoni preżenti, huwa 
ġġustifikat li l-Istati Membri jiġu eżentati, 
fuq bażi eċċezzjonali, mill-ħtieġa li 
jikkonformaw mal-kundizzjonalitajiet u r-
rekwiżiti ex ante dwar ir-riżerva tal-
prestazzjoni u l-applikazzjoni tal-qafas ta' 
prestazzjoni, minn dawk dwar il-
konċentrazzjoni tematika, anke fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti għall-iżvilupp urban 
sostenibbli għall-FEŻR, u mir-rekwiżiti 
dwar it-tħejjija ta' strateġija ta' 
komunikazzjoni għar-riżorsi addizzjonali. 
Huwa meħtieġ madankollu li l-Istati 
Membri jagħmlu mill-inqas evalwazzjoni 
waħda sal-31 ta' Diċembru 2024 biex jiġu 
vvalutati l-effettività, l-effiċjenza u l-impatt 
tar-riżorsi addizzjonali kif ukoll kif dawn 
ikunu kkontribwew fl-ilħuq tal-għanijiet 
tal-objettiv tematiku ddedikat ġdid. Biex 
tiġi ffaċilitata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni komparabbli fil-livell tal-
Unjoni, l-Istati Membri huma mħeġġa 
jagħmlu użu mill-indikaturi speċifiċi għall-

(14) Sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw malajr ir-riżorsi addizzjonali 
għat-teħid ta' miżuri li jsewwu d-dannu 
kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija 
tal-COVID-19 u għat-tħejjija ta' rkupru 
ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija fi ħdan il-perjodu ta' 
programmazzjoni preżenti, huwa 
ġġustifikat li l-Istati Membri jiġu eżentati, 
fuq bażi eċċezzjonali, mill-ħtieġa li 
jikkonformaw mal-kundizzjonalitajiet u r-
rekwiżiti ex ante dwar ir-riżerva tal-
prestazzjoni u l-applikazzjoni tal-qafas ta' 
prestazzjoni, minn dawk dwar il-
konċentrazzjoni tematika, anke fir-rigward 
tal-limiti stabbiliti għall-iżvilupp urban 
sostenibbli għall-FEŻR, u mir-rekwiżiti 
dwar it-tħejjija ta' strateġija ta' 
komunikazzjoni għar-riżorsi addizzjonali. 
Huwa meħtieġ madankollu li l-Istati 
Membri jagħmlu mill-inqas evalwazzjoni 
waħda sal-31 ta' Diċembru 2024 biex jiġu 
vvalutati l-inklużività, l-effettività, l-
effiċjenza u l-impatt tar-riżorsi addizzjonali 
kif ukoll kif dawn ikunu kkontribwew fl-
ilħuq tal-għanijiet tal-objettiv tematiku 
ddedikat ġdid. Biex tiġi ffaċilitata d-
disponibbiltà ta' informazzjoni 
komparabbli fil-livell tal-Unjoni, l-Istati 
Membri huma mħeġġa jagħmlu użu mill-
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programmi disponibbli mill-Kummissjoni. 
Barra minn hekk, filwaqt li jwettqu r-
responsabbiltajiet tagħhom marbuta mal-
informazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
viżibbiltà, l-Istati Membri u l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom itejbu l-viżibbiltà 
tal-miżuri u r-riżorsi eċċezzjonali introdotti 
mill-Unjoni, b'mod partikolari billi 
jiżguraw li l-benefiċjarji potenzjali, il-
benefiċjarji, il-parteċipanti, ir-riċevituri 
finali tal-istrumenti finanzjarji u l-pubbliku 
ġenerali jkunu konxji mill-eżistenza, mill-
volum u mill-appoġġ addizzjonali li 
jirriżultaw mir-riżorsi addizzjonali.

indikaturi speċifiċi għall-programmi 
disponibbli mill-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, filwaqt li jwettqu r-responsabbiltajiet 
tagħhom marbuta mal-informazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà, l-Istati 
Membri u l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
jenħtieġ li jtejbu l-viżibbiltà tal-miżuri u r-
riżorsi eċċezzjonali introdotti mill-Unjoni, 
b'mod partikolari billi jiżguraw li l-
benefiċjarji potenzjali, il-benefiċjarji, il-
parteċipanti, ir-riċevituri finali tal-
istrumenti finanzjarji u l-pubbliku ġenerali 
jkunu konxji mill-eżistenza, mill-volum u 
mill-appoġġ addizzjonali li jirriżultaw mir-
riżorsi addizzjonali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Bil-ħsieb li dawn ir-riżorsi 
addizzjonali jkunu jistgħu jiġu mmirati lejn 
iż-żoni ġeografiċi fejn huma l-aktar 
meħtieġa, bħala miżura eċċezzjonali u bla 
ħsara għar-regoli ġenerali għall-
allokazzjoni tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali, l-ammonti addizzjonali allokati 
għall-FEŻR u l-FSE m'għandhomx 
jitqassmu skont il-kategorija ta' reġjun. 
Madankollu, l-Istati Membri huma 
mistennija li jieħdu f'kunsiderazzjoni l-
ħtiġijiet reġjonali u l-livelli tal-iżvilupp 
differenti sabiex jiżguraw li l-enfasi 
tinżamm fuq ir-reġjuni l-anqas żviluppati, 
f'konformità mal-objettivi ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali kif stabbilit 
fl-Artikolu 173 TFUE. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvolvu wkoll lill-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, kif ukoll lill-korpi 
rilevanti li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, f'konformità mal-prinċipji tas-
sħubija.

(15) Bil-ħsieb li dawn ir-riżorsi 
addizzjonali jkunu jistgħu jiġu mmirati lejn 
iż-żoni ġeografiċi fejn huma l-aktar 
meħtieġa, bħala miżura eċċezzjonali u bla 
ħsara għar-regoli ġenerali għall-
allokazzjoni tar-riżorsi tal-Fondi 
Strutturali, l-ammonti addizzjonali allokati 
għall-FEŻR u l-FSE m'għandhomx 
jitqassmu skont il-kategorija ta' reġjun. 
Madankollu, l-Istati Membri huma 
mistennija jieħdu f'kunsiderazzjoni l-
ħtiġijiet reġjonali differenti li jirriżultaw 
mill-impatt tal-pandemija tal-COVID-19, 
kif ukoll il-livelli tal-iżvilupp, sabiex 
jiżguraw li l-enfasi tinżamm fuq ir-reġjuni 
l-anqas żviluppati, f'konformità mal-
objettivi ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali kif stabbilit fl-Artikolu 173 tat-
TFUE. L-Istati Membri jenħtieġ li jinvolvu 
wkoll lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif 
ukoll lill-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili, inklużi l-NGOs u l-korpi 
li jaħdmu fil-qasam tal-faqar, l-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, f'konformità mal-
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prinċipji tas-sħubija.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni 
relatata mal-pandemija tal-COVID-19, 
jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-
seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Minħabba l-pandemija tal-
COVID-19 u l-urġenza biex tiġi 
indirizzata l-kriżi tas-saħħa pubblika 
assoċjata magħha, jitqies li hemm bżonn 
tintuża l-eċċezzjoni għall-perjodu ta' 
tmien ġimgħat imsemmi fl-Artikolu 4 tal-
Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-
parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea 
mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika.

imħassar

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikoli 86(2) u 136(1), l-
impenji ta' riżorsi addizzjonali għandhom 
jiġu diżimpenjati skont ir-regoli li 
għandhom jiġu segwiti għall-għeluq tal-
programmi.

B'deroga mill-Artikoli 86(2) u 136(1), l-
impenji ta' riżorsi addizzjonali għandhom 
jiġu diżimpenjati fil-31 ta' Diċembru 2024.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
 Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membri għandu jalloka r-riżorsi 
addizzjonali disponibbli għall-
ipprogrammar skont l-FEŻR u l-FSE 
għall-programmi operattivi.

Kull Stat Membri għandu jalloka r-riżorsi 
addizzjonali disponibbli għall-
ipprogrammar skont il-FEŻR u l-FSE 
għall-programmi operattivi. Is-sehem mill-
FSE ma għandux jitnaqqas għal taħt l-
obbligu legali attwali ta' 23,1 %.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 92(7), jista' jiġi 
wkoll propost li sehem mir-riżorsi 
addizzjonali jintuża biex jiżdied l-appoġġ 
għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn ("FEAD") qabel 
l-allokazzjoni lill-FEŻR u l-FSE, jew fl-
istess mument tagħha.

B'deroga mill-Artikolu 92(7), jista' jiġi 
wkoll propost li sehem mir-riżorsi 
addizzjonali jintuża biex jiżdied l-appoġġ 
għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn ("FEAD") u l-
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 
(YEI) qabel l-allokazzjoni lill-FEŻR u l-
FSE, jew fl-istess mument tagħha. Dan is-
sehem għandu jammonta għal minimu ta' 
3 % tar-riżorsi addizzjonali sabiex jiġi 
żgurat ammont minimu għall-appoġġ lil 
dawk l-aktar fil-bżonn li ntlaqtu b'mod 
sproporzjonat u bla preċedent mill-kriżi 
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tal-COVID-19.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-allokazzjoni inizjali tagħhom, ir-
riżorsi addizzjonali jistgħu, fuq talba ta' xi 
Stat Membru għal emenda ta' xi programm 
operattiv skont l-Artikolu 30(1), jiġu 
trasferiti bejn il-FEŻR u l-FSE, 
irrispettivament mill-perċentwali li ssir 
referenza għalihom fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 92(1).

Wara l-allokazzjoni inizjali tagħhom, ir-
riżorsi addizzjonali jistgħu, fuq talba ta' xi 
Stat Membru għal emenda ta' xi programm 
operattiv skont l-Artikolu 30(1), jiġu 
trasferiti bejn il-FEŻR u l-FSE, 
irrispettivament mill-perċentwali li ssir 
referenza għalihom fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-Artikolu 92(1) dment li s-sehem mill-
FSE ma jonqosx taħt it-23,1 %.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 5 – subparagrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 92(4) ma 
għandhomx japplikaw għall-allokazzjoni 
inizjali jew għat-trasferimenti sussegwenti 
tagħhom.

imħassar

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 8 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-FEŻR, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw fl-

Fil-każ tal-FEŻR, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw fl-
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appoġġ għall-investiment fi prodotti u 
servizzi għal servizzi tas-saħħa, biex 
jingħata appoġġ fil-forma ta' kapital ta' 
ħidma jew appoġġ għall-investiment lill-
SMEs, investimenti li jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija diġitali u 
ekoloġika, investimenti fl-infrastruttura li 
jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini, u 
miżuri ekonomiċi fir-reġjuni li huma l-
aktar dipendenti fuq is-settur l-aktar 
affettwati mill-kriżi.

appoġġ għall-investiment fi prodotti u 
servizzi għal servizzi tas-saħħa għal 
kulħadd, biex jingħata appoġġ fil-forma ta' 
kapital ta' ħidma jew appoġġ għall-
investiment lill-SMEs, investimenti li 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija diġitali u ekoloġika, 
investimenti fl-infrastruttura li jipprovdu 
servizzi bażiċi u nondiskriminatorji lill-
persuni, u miżuri ekonomiċi fir-reġjuni li 
huma l-aktar dipendenti fuq is-settur l-aktar 
affettwati mill-kriżi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 8 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' FSE, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw biex 
jingħata appoġġ liż-żamma tal-impjiegi, 
inkluż permezz ta' skemi ta' xogħol 
b'ħinijiet iqsar u appoġġ lil dawk li jaħdmu 
għal rashom, anki meta dak l-appoġġ ma 
jkunx ikkombinat ma' miżuri attivi fis-suq 
tax-xogħol, sakemm dawn tal-aħħar ma 
jkunux impost bil-liġi nazzjonali. Ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom ukoll ikunu ta' 
appoġġ għall-ħolqien tal-impjiegi, b'mod 
partikolari għal nies f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli, miżuri ta' impjiegi għaż-
żgħażagħ, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
iżvilupp tal-ħiliet, b'mod partikolari 
b'appoġġ għat-tranżizzjonijiet marbuta 
ma' xulxin, dik ekoloġika u dik diġitali, u 
biex jitjieb l-aċċess għas-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali, inkluż għat-tfal.

Fil-każ tal-FSE, ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom primarjament jintużaw biex 
jingħata appoġġ lill-inklużjoni soċjali u l-
qerda tal-faqar, b'enfasi partikolari fuq il-
faqar fost it-tfal, liż-żamma tal-impjiegi, 
inkluż permezz ta' skemi ta' xogħol 
b'ħinijiet iqsar li jipprevedu introjtu 'l fuq 
mil-limitu tal-faqar tal-Istati Membri u 
appoġġ lil dawk li jaħdmu għal rashom, 
anki meta dak l-appoġġ ma jkunx 
ikkombinat ma' miżuri attivi fis-suq tax-
xogħol, sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux 
impost bil-liġi nazzjonali. Ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom ukoll ikunu ta' 
appoġġ għall-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità, b'mod partikolari għal nies 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, miżuri ta' 
impjiegi għaż-żgħażagħ, edukazzjoni 
inklużiva tul il-ħajja, taħriġ u taħriġ mill-
ġdid individwalizzat, l-iżvilupp tal-ħiliet, 
b'mod partikolari b'appoġġ għat-
tranżizzjoni ġusta, ekoloġika u diġitali, u 
biex jitjieb l-aċċess ugwali u universali 
għal servizzi inklużivi, aċċessibbli u ta' 
kwalità għolja, inklużi l-kura tas-saħħa u 
servizzi soċjali ta' interess ġenerali, inkluż 
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għat-tfal, l-anzjani u l-persuni b'diżabilità. 
L-appoġġ tal-Unjoni għal dawk l-iskemi 
ta' xogħol b'ħinijiet iqsar għandu jkun 
għal perjodu limitat u jkun jiddependi 
miż-żamma tal-istess livell ta' 
kundizzjonijiet u drittijiet ta' xogħol u 
impjieg, inkluża l-protezzjoni mis-sensji u 
t-tnaqqis fil-pagi. Il-benefiċjarji tal-
appoġġ tal-Unjoni ma għandhomx jagħtu 
bonusijiet jew dividendi lill-azzjonisti, ma 
għandhomx ikunu bbażati f'ġurisdizzjoni 
msemmija fl-Anness I tal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE 
ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx 
għal finijiet ta' taxxa1a u ma għandhomx 
jippreġudikaw in-negozjar kollettiv, il-
parteċipazzjoni tal-ħaddiema jew il-
kodeterminazzjoni fil-proċessi deċiżjonali 
tal-kumpaniji f'konformità mal-
leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali.
________________________________
1a ĠU C 64, 27.2.2020, p. 8.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 9 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-eċċezzjoni tal-assistenza teknika li ssir 
referenza għaliha fil-paragrafu 6 u tar-
riżorsi addizzjonali użati għall-FEAD li 
ssir referenza għalihom fis-seba' 
subparagrafu tal-paragrafu 5, ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom isostnu 
operazzjonijiet skont l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-
ekonomija", li jikkumplimenta l-objettivi 
tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9.

Bl-eċċezzjoni tal-assistenza teknika li ssir 
referenza għaliha fil-paragrafu 6 u tar-
riżorsi addizzjonali użati għall-FEAD u l-
YEI li ssir referenza għalihom fis-seba' 
subparagrafu tal-paragrafu 5, ir-riżorsi 
addizzjonali għandhom isostnu 
operazzjonijiet skont l-objettiv tematiku l-
ġdid "Trawwim ta' miżuri li jsewwu d-
dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-
pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' 
rkupru ekoloġiku, diġitali, soċjali u 
reżiljenti tal-ekonomija, l-impjiegi u s-
soċjetà", li jikkumplimenta l-objettivi 
tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 26(4), jista' jitfassal 
programm operattiva ddedikat ġdid mill-
Istati Membri skont l-objettiv tematiku 
ġdid li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 10. L-ebda evalwazzjoni ex ante 
kif stabbilita fl-Artikolu 55 ma għandha 
tkun rikjesta.

B'deroga mill-Artikolu 26(4), jista' jitfassal 
programm operattiv dedikat ġdid mill-
Istati Membri skont l-objettiv tematiku l-
ġdid li ssir referenza għalih fil-paragrafu 9. 
L-ebda evalwazzjoni ex ante kif stabbilita 
fl-Artikolu 55 ma għandha tkun rikjesta.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 10 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elementi stabbiliti fil-punt (b)(v) u (vii) 
tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, fil-
paragrafu 4, fil-punt (b) u (c) tal-
paragrafu 6 u fil-paragrafu 7 tal-
Artikolu 96 ma għandhomx ikunu 
meħtieġa għal tali programm operattiv 
ġdid. L-elementi stabbiliti fl-Artikolu 96(3) 
għandhom ikunu meħtieġa biss fejn jiġi 
pprovdut appoġġ korrispondenti.

L-elementi stabbiliti fil-punt (b)(v) u (vii) 
tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, fil-
paragrafu 4, fil-punt (b) u (c) tal-
paragrafu 6 u fil-paragrafu 7 tal-
Artikolu 96 ma għandhomx ikunu 
meħtieġa għal tali programm operattiv 
ġdid. L-elementi stabbiliti fl-Artikolu 96(3) 
għandhom ikunu meħtieġa biss fejn jiġi 
pprovdut appoġġ korrispondenti.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 11 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-Artikolu 56(3) u 114(2), l-
Istati Membri għandhom jaraw li sal-
31 ta' Diċembru 2024 ssir mill-anqas 
evalwazzjoni waħda dwar l-użu tar-riżorsi 
addizzjonali biex issir evalwazzjoni tal-
effettività, l-effiċjenza u l-impatt tagħhom 
u kif huma kkontribwew għall-objettiv 
tematiku li ssir referenza għalih fil-
paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu.

B'deroga mill-Artikolu 56(3) u 114(2), l-
Istati Membri għandhom jaraw li sal-
31 ta' Diċembru 2024 ssir mill-anqas 
evalwazzjoni waħda dwar l-użu tar-riżorsi 
addizzjonali biex issir evalwazzjoni tal-
inklużività, l-effettività, l-effiċjenza u l-
impatt tagħhom u kif ikunu kkontribwew 
għall-objettiv tematiku li ssir referenza 
għalih fil-paragrafu 10 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. Il-programmi kollha implimentati 
fl-ambitu ta' REACT-EU għandhom 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
opportunitajiet għal kulħadd, mingħajr 
diskriminazzjoni.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1303/2013
Artikolu 92b – paragrafu 12 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) id-deroga li ssir provvediment 
għaliha fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 65(10) li tistabbilixxi d-data ta' 
eliġibbiltà tal-1 ta' Frar 2020 għal 
operazzjonijiet għat-trawwim ta' 
kapaċitajiet ta' rispons ta' kriżi fil-kuntest 
tat-tifqigħa tal-COVID-19.

imħassar
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