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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati 
responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Filwaqt li tqis l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali tal-Unjoni kollha 
kemm hi u l-iżvilupp bilanċjat tar-reġjuni 
tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li ssegwi l-
objettivi li ġejjin fl-Artikolu 191 tat-
Trattat: is-salvagwardja, il-ħarsien u t-
titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u l-użu għaqli u 
razzjonali tar-riżorsi naturali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Jiddispjaċih ħafna għall-
konklużjoni tal-Kunsill Ewropew tat-
21 ta' Lulju 2020 li naqqset b'mod 
sinifikanti l-finanzjament immirat lejn l-
irkupru u r-reżiljenza permezz tal-
programmi tal-Unjoni u l-istrumenti ta' 
finanzjament mill-pakkett ta' rkupru u 
reżiljenza.

Emenda 3

Proposta għal regolament
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Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

(3) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika ("is-Semestru Ewropew"), 
inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li 
jidentifika l-prijoritajiet ta' riformi 
nazzjonali u li jimmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom. Sabiex 
jipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar 
fejn ir-riformi strutturali u l-investimenti 
huma l-aktar meħtieġa biex jappoġġaw it-
tranżizzjoni lejn ekonomija Ewropea 
newtrali għall-klima, is-Semestru 
Ewropew jirrikjedi li jkun 
progressivament aġġornat permezz tal-użu 
ta' indikaturi armonizzati, sabiex jinkludi 
l-Għanijiet kollha ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
(UNSDGs) u l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew fl-evalwazzjoni tiegħu. L-Istati 
Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk ir-riformi. Dawk 
l-istrateġiji jenħtieġ li jiġu ppreżentati 
flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u / jew tal-Unjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-atmosfera qed tisħon u l-klima 
qed tinbidel ma' kull sena li tgħaddi. 
Miljun mit-tmien miljun speċi fuq il-
pjaneta huma f'riskju li jintilfu. Il-foresti 
u l-oċeani qed jitniġġsu u jinqerdu. Ir-
reazzjoni għal dawn l-isfidi hija l-Patt 
Ekoloġiku Ewropew1a. Dan għandu l-
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għan li jipproteġi, jippreserva u jsaħħaħ 
il-kapital naturali tal-Unjoni, u jipproteġi 
s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini mir-
riskji u l-impatti relatati mal-ambjent. L-
implimentazzjoni effettiva tiegħu se 
tirrikjedi infiq pubbliku u investimenti 
privati li jgħaddu b'rata dejjem akbar lejn 
soluzzjonijiet intelliġenti kemm għall-
klima kif ukoll għall-ambjent u għall-
ekonomija tal-Unjoni.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti għax-xokkijiet u jirkupraw 
minnhom aktar malajr. Il-konsegwenzi fi 
żmien medju u fit-tul tal-kriżi tal-COVID-
19 se jiddependu b'mod kritiku fuq kemm 
l-ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, u fuq ir-reżiljenza 
tal-ekonomiji tagħhom. Ir-riformi u l-
investimenti biex jiġu indirizzati d-

(4) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 fil-bidu tas-sena 2020 biddlet 
il-prospetti ekonomiċi għas-snin li ġejjin fl-
Unjoni u fid-dinja, u teħtieġ rispons urġenti 
u kkoordinat mill-Unjoni sabiex tlaħħaq 
mal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali 
enormi għall-Istati Membri kollha. L-isfidi 
marbuta mal-kuntest demografiku ġew 
amplifikati bil-COVID-19. Il-pandemija 
attwali tal-COVID-19 kif ukoll il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja preċedenti wrew li 
l-iżvilupp ta' ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi, ambjentalment sostenibbli 
u reżiljenti mibnija fuq strutturi ekonomiċi 
u soċjali b'saħħithom jgħin lill-Istati 
Membri jirreaġixxu b'mod aktar effiċjenti 
għax-xokkijiet u jirkupraw minnhom aktar 
malajr. Il-konsegwenzi fi żmien medju u 
fit-tul tal-kriżi tal-COVID-19 se 
jiddependu b'mod kritiku fuq kemm l-
ekonomiji tal-Istati Membri jirkupraw 
malajr mill-kriżi, li min-naħa l-oħra 
jiddependi fuq l-ispazju fiskali li 
għandhom disponibbli l-Istati Membri biex 
jieħdu miżuri li jimmitigaw l-impatt soċjali 
u ekonomiku tal-kriżi, kif ukoll fuq it-
tisħiħ tar-reżiljenza ambjentali u t-
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dgħufijiet strutturali tal-ekonomiji u 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tagħhom għalhekk 
se jkunu essenzjali biex l-ekonomiji 
jirritornaw għal perkors ta' rkupru 
sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

tranżizzjoni sostenibbli tal-ekonomiji 
tagħhom. Għaldaqstant riformi u 
investimenti li jibnu fuq l-irkupru 
ambjentali, jindirizzaw id-dgħufijiet 
strutturali tal-ekonomiji u tissaħħaħ ir-
reżiljenza tagħhom se jkunu essenzjali biex 
l-ekonomiji jirritornaw għal perkors ta' 
rkupru sostenibbli u tiġi evitata żieda fid-
diverġenzi fl-Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza tal-ekonomiji domestiċi, 
isaħħu l-kapaċità ta' aġġustament u 
jisfruttaw il-potenzjal tat-tkabbir huma fost 
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, dawn huma kruċjali biex l-
irkupru jsegwi perkors sostenibbli u 
insostenn tal-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

(5) L-implimentazzjoni tar-riformi li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta' livell għoli 
ta' reżiljenza ambjentali, soċjali u 
ekonomika tal-ekonomiji domestiċi, isaħħu 
l-kapaċità ta' aġġustament, ta' mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni ċirkolari 
u ekoloġika u jisfruttaw il-potenzjal tat-
tkabbir u l-kisba tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew huma fost il-prijoritajiet politiċi 
tal-Unjoni. Għaldaqstant, dawn huma 
kruċjali biex l-irkupru jsegwi perkors 
sostenibbli u insostenn tal-proċess ta' 
konverġenza ekonomika u soċjali f'livelli 
ogħla u rkupru ambjentalment sostenibbli. 
Dan huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-
kriżi tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu u sostenibbli. Jilqa' l-
ħames prinċipji ta' livell għoli għall-
irkupru u r-reżiljenza introdotti mill-
Grupp ta' Esperti Tekniċi tal-UE dwar il-
Finanzi Sostenibbli (TEG)1a.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Madankollu, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-għan li 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa 
u jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija fis-settur 
tal-abitazzjoni u f'setturi ewlenin oħrajn 
tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
waqt il-kriżijiet. Għalhekk, huwa 
essenzjali li f'din is-sitwazzjoni partikolari 
jiġi sostnut l-investiment biex jiġi 
aċċellerat l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir sostenibbli fit-tul. L-investiment 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
sostenibbli, ċirkolari, newtrali għall-klima 
u diġitali, li għandhom l-għan li jilħqu l-
objettivi tal-Unjoni ta' emissjonijiet ta' 
gassijiet serra żero netti sal-2050 u 
jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
it-tisħiħ tal-enerġija, l-iżvilupp ta' mudelli 
tal-ekonomija ċirkolari u setturi ewlenin 
oħrajn tal-ekonomija huwa importanti biex 
jinkiseb it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-
impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-investiment fit-tisħiħ tar-
reżiljenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u 
tas-saħħa bi tħejjija għal pandemiji 
futuri, inkluża l-prestazzjoni ta' testijiet 
tal-istress tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali u reġjonali, u bil-ħsieb li titjieb 
is-saħħa b'mod ġenerali fis-soċjetajiet, li 
jirriżulta f'popolazzjoni aktar b'saħħitha 
li hija inqas suxxettibbli għat-theddid tas-
saħħa u tingħata spinta lit-twaqqif ta' 
Unjoni Ewropea tas-saħħa, huma 
importanti biex jinkiseb tkabbir 
sostenibbli u biex tiġi promossa koeżjoni 
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ekonomika, soċjali u territorjali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività 
u r-reżiljenza tal-ekonomija tal-Istati 
Membri.

(7) Fil-preżent ma jeżistix strument li 
jipprovdi appoġġ finanzjarju dirett b'rabta 
mal-kisba tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku tal-Istati Membri 
b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, u bil-għan li jkun 
hemm impatt dewwiem fuq il-produttività, 
is-sostenibbiltà u r-reżiljenza tal-
ekonomija tal-Istati Membri.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri. Il-Faċilità jenħtieġ li tkun 
komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika wkoll 
mill-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni 
u mill-Istati Membri mill-użu ta' strumenti 
u programmi oħra.

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tiżdied l-implimentazzjoni tar-
riformi u tal-investiment pubbliku relatat 
fl-Istati Membri fid-dawl tal-ilħuq tal-
objettivi tal-istrateġija l-ġdida għat-
tkabbir sostenibbli stabbilita fil-Patt 
Ekoloġiku Ewropew. Il-Faċilità jenħtieġ li 
tkun komprensiva u jenħtieġ li tibbenefika 
wkoll mill-esperjenza miksuba mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri mill-użu 
ta' strumenti u programmi oħra.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Jenħtieġ li tali riżorsi addizzjonali 
jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-
konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI].

(10) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
għall-irkupru u r-reżiljenza fil-qafas tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19 u biex jiżguraw l-irkupru sostenibbli u 
ekoloġiku. Jenħtieġ li tali riżorsi 
addizzjonali jintużaw b'tali mod li jiżguraw 
il-konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI].

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Jenħtieġ li l-Faċilità tappoġġa 
proġetti li jirrispettaw il-prinċipju tal-
addizzjonalità tal-finanzjament tal-Unjoni 
u li jiġġeneraw valur miżjud Ewropew 
ġenwin. Jenħtieġ li l-Faċilità ma tkunx 
sostitut għall-infiq nazzjonali rikorrenti u 
jenħtieġ li ma tmurx kontra l-interessi 
strateġiċi u ekonomiċi tal-Unjoni, u 
għalhekk jenħtieġ li ma tiffinanzjax 
pjanijiet ta' investiment ta' pajjiżi terzi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
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Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi.

(11) Fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew bħala l-istrateġija tat-tkabbir 
sostenibbli tal-Ewropa u t-twettiq tal-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi biex jiġu integrati l-
azzjonijiet klimatiċi u s-sostenibbiltà 
ambjentali, inkluża l-bijodiversità, u biex 
tinkiseb il-mira tan-nefqa relatata mal-
klima ta' 30 % u l-mira tan-nefqa relatata 
mal-bijodiversità ta' 10 % tan-nefqa tal-
baġit tal-UE. Bħala prinċipju ġenerali, 
jenħtieġ li l-infiq kollu tal-Unjoni jkun 
konsistenti mal-objettivi tal-Ftehim ta' 
Pariġi. It-tassonomija tal-UE stabbilita 
bir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a 
jenħtieġ li tintuża biex tiġi segwita l-
implimentazzjoni ta' dawk l-objettivi.

_________________
1a Ir-Regolament (UE) Nru 2020/852 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, 
p. 13).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 

(12) Sabiex jiġu implimentati dawn l-
objettivi globali, se jiġu identifikati l-
azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità, u vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi tal-
evalwazzjonijiet u ta' rieżami rilevanti. 
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Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Minbarra dan, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni xierqa lill-impatt tal-pjanijiet 
nazzjonali ppreżentati fil-qafas ta' dan ir-
Regolament fir-rigward tat-trawwim tat-
tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli u 
newtrali għall-klima kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid, id-dekarbonizzazzjoni u l-
immodernizzar tal-ekonomija tagħna.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikunu jistgħu jittieħdu 
miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 
ekonomika tajba, bil-għan li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni 
uniformi, jenħtieġ li l-Kunsill jingħata s-
setgħa li jissospendi, fuq proposta mill-
Kummissjoni u permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, il-perjodu għall-
adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar proposti 
ta' pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza, u 
li jissospendi l-pagamenti fil-qafas ta' din 
il-Faċilità f'każ ta' nuqqas ta' konformità 
serju b'rabta mal-każijiet rilevanti relatati 
mal-proċess ta' governanza ekonomika 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru 
XXX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [CPR] (...). Jenħtieġ li l-Kunsill 
jingħata wkoll is-setgħa li jirrevoka dawk 
is-sospensjonijiet permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, fuq proposta mill-
Kummissjoni, b'rabta mal-istess każijiet 
rilevanti.

imħassar

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jkun il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Għal dan 
il-għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali li l-għan tagħhom hu li 
sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali għall-
klima, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

(14) Jenħtieġ li l-objettiv ġenerali tal-
Faċilità jikkontribwixxi biex jindirizza l-
isfidi tal-oqsma ta' politika identifikati 
taħt dan ir-Regolament permezz tal-
promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u jikkontribwixxi 
għall-objettivi tal-politiki tal-Unjoni, l-
UNSDGs, il-"Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali", il-Ftehim ta' Pariġi u 
għat-tisħiħ tas-Suq Uniku. Għal dan il-
għan, jenħtieġ li ttejjeb ir-reżiljenza u l-
kapaċità ta' aġġustament tal-Istati Membri, 
timmitiga l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
kriżi, trawwem it-tranżizzjoni diġitali, u 
tappoġġa t-tranżizzjoni ġusta u inklużiva 
lejn ekonomija ambjentalment sostenibbli, 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi u 
ċirkolari, fejn ma jkunx hemm 
emissjonijiet ta' gassijiet serra netti sa 
mhux aktar tard mill-2050, biex b'hekk 
jerġa' jinkiseb il-potenzjal tat-tkabbir 
sostenibbli tal-ekonomiji tal-Unjoni wara l-
kriżi, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
bbilanċjati mil-lat tal-ġeneri u 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, mal-pjanijiet nazzjonali tal-
enerġija u tal-klima, mal-pjanijiet ta' 

(16) Sabiex tkun żgurata l-
kontribuzzjoni tiegħu għall-objettivi tal-
Faċilità, jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun jinkludi miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pjan 
koerenti għall-irkupru u r-reżiljenza. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun koerenti mal-isfidi u mal-
prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż kif 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma, u jappoġġa t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija Ewropea sostenibbli u newtrali 
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tranżizzjoni ġusta, kif ukoll mal-ftehimiet 
ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-Aġenda 
Diġitali, jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 
Jenħtieġ li bil-miżuri jkun possibbli t-
twettiq rapidu tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni.

għall-klima sa mhux aktar tard mill-2050 
u t-tranżizzjoni diġitali tagħha. Jenħtieġ li 
l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
jfasslu l-investimenti tagħhom 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew kif ukoll l-istrateġija l-ġdida tal-
Unjoni tat-tkabbir sostenibbli, il-"Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali", l-
UNSDGs u l-Aġenda Diġitali.  Jenħtieġ li 
bil-miżuri jkun possibbli t-twettiq rapidu 
tal-miri, tal-objettivi u tal-
kontribuzzjonijiet stabbiliti fil-pjanijiet 
nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima 
u fl-aġġornamenti tagħhom. L-attivitajiet 
appoġġati kollha jenħtieġ li jiġu segwiti 
b'rispett sħiħ tal-prijoritajiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni u jirrispettaw il-
prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
imsemmi fir-Regolament 2020/852.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill ikun 
jista' jiddiskuti, fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew, l-istat tal-irkupru, tar-reżiljenza 
u tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti.

(18) Għall-finijiet ta' informazzjoni 
għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-
pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza mill-
Istati Membri, jenħtieġ li l-Kunsill, 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament 
Ewropew, ikun jista' jiddiskuti, fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew, l-istat tal-irkupru, 
tar-reżiljenza, tat-tranżizzjoni klimatika u 
tal-kapaċità ta' aġġustament fl-Unjoni. 
Sabiex tkun żgurata evidenza xierqa, 
jenħtieġ li din id-diskussjoni tkun ibbażata 
fuq l-informazzjoni strateġika u analitika 
tal-Kummissjoni disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew u, meta tkun 
disponibbli, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet fis-
snin preċedenti u l-progress fil-pjanijiet 
nazzjonali ta' tranżizzjoni.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali; jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll 
spjegazzjoni tal-konsistenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza propost mal-isfidi u 
l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

(21) Sabiex tiġi żgurata s-sjieda 
nazzjonali u enfasi fuq ir-riformi u l-
investimenti rilevanti, jenħtieġ li l-Istati 
Membri li jixtiequ jirċievu appoġġ 
jippreżentaw lill-Kummissjoni pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza li jkun debitament 
motivat u sostanzjat. Jenħtieġ li l-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jistabbilixxi l-
ġabra dettaljata ta' miżuri għall-
implimentazzjoni tiegħu, inklużi l-miri u l-
istadji importanti, u l-impatt mistenni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fuq l-
objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
b'mod partikolari il-potenzjal tat-tkabbir 
sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi u r-
reżiljenza ekonomika u soċjali, u l-appoġġ 
għat-tranżizzjoni lejn ekonomija Ewropea 
sostenibbli u newtrali għall-klima sa 
mhux aktar tard mill-2050 u t-tranżizzjoni 
diġitali tagħha; jenħtieġ li jkun jinkludi 
wkoll miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali; 
jenħtieġ li jkun jinkludi wkoll spjegazzjoni 
tal-konsistenza tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost mal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew 
aġġornat. Jenħtieġ li titfittex u tinkiseb 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġi żgurat li l-Faċilità 
tikkontribwixxi b'mod effettiv għat-
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tranżizzjoni ekoloġika, jenħtieġ li l-
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza mħejjija mill-Istati Membri 
jkunu allinjati bis-sħiħ mal-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew, b'mod 
partikolari l-għan ġenerali tan-newtralità 
klimatika sa mhux aktar tard mill-2050, u 
jimxu mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" imsemmi fir-Regolament 
(UE) 2020/852.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li jikkontribwixxi 
biex jindirizza b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż ikkonċernat indirizzata lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; jekk 
il-pjan jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan 
hux mistenni li jkollu impatt fit-tul fl-Istat 
Membru kkonċernat; jekk il-pjan hux 
mistenni jikkontribwixxi b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-
ħolqien tal-impjiegi u tar-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat, itaffi l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni. Il-Kummissjoni se tirrispetta 
bis-sħiħ is-sjieda nazzjonali tal-proċess u 
għalhekk se tqis il-ġustifikazzjoni u l-
elementi pprovduti mill-Istat Membru 
kkonċernat u se tivvaluta jekk il-pjan ta' 
rkupru u ta' reżiljenza propost mill-Istat 
Membru hux mistenni li effettivament 
isaħħaħ il-potenzjal tat-tkabbir 
sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi u r-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru, jimmitiga l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi u jikkontribwixxi għat-
tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u jappoġġa t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija Ewropea sostenibbli u newtrali 
għall-klima sa mhux aktar tard mill-2050 
u t-tranżizzjoni diġitali tagħha, biex 
tindirizza l-isfidi li jirriżultaw minnhom; 
jekk il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
propost mill-Istat Membru huwiex 
mistenni li jikkontribwixxi biex jindirizza 
b'mod effettiv l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 
ikkonċernat indirizzata lill-Istat Membru 
kkonċernat jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
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territorjali; jekk il-ġustifikazzjoni 
pprovduta mill-Istat Membru tal-kostijiet 
totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli u 
plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija u l-
impjiegi; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Semestru Ewropew aġġornat; jekk il-pjan 
huwiex konsistenti mal-impenji tal-Unjoni 
fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi, b'mod 
partikolari l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni 
stabbiliti fir-[Regolament (UE) 2020/XXX 
li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-"Liġi 
Ewropea dwar il-Klima")] u jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; jekk il-pjan hux mistenni li 
jkollu impatt fit-tul fl-Istat Membru 
kkonċernat; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi u tar-reżiljenza ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jekk il-
ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan 
jeskludix attivitajiet li mhumiex konformi 
mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" imsemmi fir-Regolament 
(UE) 2020/852; jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti; u jekk 
l-arranġament propost mill-Istat Membru 
kkonċernat hux mistenni jiżgura 
implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri proposti, u l-indikaturi 
relatati.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)



AD\1215025MT.docx 17/45 PE658.853v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex jiġi vvalutat jekk il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentati 
mill-Istati Membri jservux effettivament l-
objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
jenħtieġ li tintuża t-tassonomija tal-UE 
stabbilita bir-Regolament (UE) 2020/852. 
L-evalwazzjoni pożittiva mill-
Kummissjoni ta' pjan jenħtieġ li tkun 
kondizzjonali fuq il-kontribut effettiv tal-
pjan għat-tranżizzjoni ekoloġika.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari.

(24) Għall-finijiet tat-tħejjija ta' pjanijiet 
ta' kwalità għolja u biex il-Kummissjoni 
tkun assistita fil-valutazzjoni tal-pjanijiet 
tal-irkupru u tar-reżiljenza ppreżentati mill-
Istati Membri u fil-valutazzjoni tal-grad 
tal-kisba tagħhom, jenħtieġ li jkun previst 
l-użu ta' parir minn esperti u, fuq talba tal-
Istat Membru, konsulenza bejn il-pari. It-
Task Force għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
tal-Kummissjoni jenħtieġ li tassisti lill-
Istati Membri fit-tħejjija u l-elaborazzjoni 
tal-pjanijiet rispettivi tagħhom għall-
irkupru u r-reżiljenza u jenħtieġ li tiżgura 
li dawn ikunu allinjati mal-prijoritajiet 
tal-Unjoni, b'mod partikolari l-objettiv 
tan-newtralità klimatika, bl-użu tal-
għodod ipprovduti mit-tassonomija tal-UE 
stabbilita bir-Regolament (UE) 2020/852.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r- (26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
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reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni.

reżiljenza jindirizza b'mod sodisfaċenti l-
kriterji ta' valutazzjoni, jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat il-
kontribuzzjoni finanzjarja massima fejn il-
kost totali stmat tar-riforma u tal-
investiment inklużi fil-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza jkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja massima stess 
jew ogħla minnu. Jenħtieġ li l-Istat 
Membru kkonċernat jiġi allokat ammont 
ugwali għall-kost totali stmat tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza jekk dan il-kost 
totali stmat ikun inqas mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima stess. Jenħtieġ li ma 
tingħata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru jekk il-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ma jindirizzax b'mod 
sodisfaċenti l-kriterji tal-valutazzjoni, 
inkluża t-tassonomija tal-UE stabbilita 
bir-Regolament (UE) 2020/852 u l-
prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
imsemmi f'dak ir-Regolament.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għalhekk, permezz ta' kost tal-pjan ogħla 
mill-kontribuzzjoni finanzjarja massima (li 
se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri addizzjonali. Biex ikun 
żgurat il-frontloading tar-riżorsi, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jitolbu appoġġ ta' self sa 

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija Ewropea 
sostenibbli u newtrali għall-klima sa 
mhux aktar tard mill-2050 u t-tranżizzjoni 
diġitali, u għalhekk, permezz ta' kost tal-
pjan ogħla mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
massima (li se tkun) allokata permezz tal-
kontribuzzjoni mhux ripagabbli. Jenħtieġ li 
jkun possibbli li t-talba għal self tiġi 
sottomessa flimkien mal-preżentazzjoni 
tal-pjan. Jekk it-talba għas-self issir 
f'mument differenti, jenħtieġ li tkun 
akkumpanjata minn pjan rivedut bi stadji 
importanti u miri marbuta biż-żmien u 
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mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2024. 
Għall-finijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba, 
l-ammont totali tas-self kollu mogħti skont 
dan ir-Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

bbażati fuq ix-xjenza addizzjonali. Biex 
ikun żgurat il-frontloading tar-riżorsi, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jitolbu appoġġ 
ta' self sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Awwissu 2024. Għall-finijiet ta' 
ġestjoni finanzjarja tajba, l-ammont totali 
tas-self kollu mogħti skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jkollu limitu 
massimu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
volum massimu tas-self għal kull Stat 
Membru ma jaqbiżx l-4,7 % tal-Introjtu 
Nazzjonali Gross tiegħu. Żieda tal-ammont 
b'limitu massimu jenħtieġ li tkun possibbli 
f'ċirkostanzi ta' eċċezzjoni soġġetti għar-
riżorsi disponibbli. Għall-istess raġunijiet 
ta' ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li 
jkun possibbli li jitħallas is-self bin-nifs 
mat-twettiq tar-riżultati.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità.

(37) Huwa opportun li l-Kummissjoni 
tipprovdi rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tal-Faċilità stipulata f'dan 
ir-Regolament. Dan ir-rapport jenħtieġ li 
jinkludi informazzjoni dwar il-progress li 
sar mill-Istati Membri skont il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza approvati; 
jenħtieġ li tinkludi wkoll informazzjoni 
dwar il-volum tar-rikavati assenjati lill-
Faċilità mill-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru fis-sena preċedenti, 
imqassma skont il-linja baġitarja, u l-
kontribuzzjoni tal-ammonti miġbura 
permezz tal-Istrument tal-Unjoni Ewropea 
għall-Irkupru għall-kisbiet tal-objettivi tal-
Faċilità. Jenħtieġ li jinkludi wkoll il-
kontribut tal-Faċilità biex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika tal-Unjoni dwar il-
klima u s-sostenibbiltà, b'mod partikolari 
l-objettivi klimatiċi tal-Unjoni stabbiliti 
fir-[Regolament (UE) 2020/XXX li 
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jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-"Liġi 
Ewropea dwar il-Klima")] u l-prijoritajiet 
stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali għall-
klima u l-enerġija (NECPs).

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni. Sabiex ikunu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 
operazzjonali ta' natura teknika, li jagħtu 
dettalji dwar aspetti tal-implimentazzjoni 
fir-rigward ta' skedi ta' żmien, indikaturi 
għall-istadji importanti u l-miri, u aċċess 
għal data sottostanti. Sabiex titħalla r-
rilevanza kontinwa tal-arranġamenti 
operazzjonali fir-rigward taċ-ċirkostanzi 
prevalenti matul l-implimentazzjoni tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, jenħtieġ li 
jkun possibbli li l-elementi ta' tali 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat. 
Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat 
ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u 
għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
implimentazzjoni fir-rigward ta' skedi ta' 
żmien, indikaturi għall-istadji importanti u 
l-miri, u aċċess għal data sottostanti. 
Sabiex titħalla r-rilevanza kontinwa tal-
arranġamenti operazzjonali fir-rigward taċ-
ċirkostanzi prevalenti matul l-
implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza, jenħtieġ li jkun possibbli li l-
elementi ta' tali arranġamenti tekniċi 
jistgħu jiġu mmodifikati b'kunsens 
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arranġamenti tekniċi jistgħu jiġu 
mmodifikati b'kunsens reċiproku. Għal dan 
ir-Regolament japplikaw ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-
bażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
ir-regoli huma stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll 
il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett 
għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u 
effettiva tal-fondi tal-UE.

reċiproku. Għal dan ir-Regolament 
japplikaw ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw 
b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit 
permezz ta' għotjiet, akkwisti, premji, 
implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu 
għal verifiki dwar ir-responsabbiltà ta' 
atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi 
tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw 
ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni 
f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-
rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, 
billi r-rispett għall-istat tad-dritt huwa 
prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni 
finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-
UE.

_________________ _________________
13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, l-objettivi klimatiċi u 
ambjentali, notevolment it-tranżizzjoni 
lejn il-kisba tal-miri tal-Unjoni dwar il-
klima għall-2030 u l-konformità mal-
objettiv tan-newtralità klimatika tal-
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sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Unjoni sal-2050 f'konformità mar-
[Regolament 2020/XXX li jistabbilixxi l-
qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika 
u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/199 (il-"Liġi Ewropea dwar il-
Klima")], it-tranżizzjoni diġitali, is-saħħa, 
il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli, ibbilanċjat mil-lat 
tal-ġeneri u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli.

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri u tikkontribwixxi għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi, u 
tappoġġa t-tranżizzjoni lejn il-kisba tal-
miri tal-Unjoni dwar il-klima għall-2030 u 
tikkonforma mal-objettiv tan-newtralità 
klimatika tal-Unjoni sal-2050 u t-
tranżizzjoni diġitali, u b'hekk 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni, 
trawwem il-ħolqien tal-impjiegi wara l-
kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

L-attivitajiet kollha li jirċievu l-appoġġ fl-
ambitu tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jirrispettaw il-
prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
imsemmi fl-Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/852. Barra minn hekk, l-
attivitajiet li jirċievu appoġġ skont il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza li 
jaqgħu fi ħdan is-setturi speċifiċi tal-
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attivitajiet ekonomiċi koperti mir-
Regolament (UE) 2020/852 għandhom 
ikunu konformi mal-kriterji tekniċi ta' 
skrinjar imsemmija fl-Artikolu 3 ta' dak 
ir-Regolament.
Biex jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Ftehim ta' Pariġi u tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, u biex ikun konsistenti bis-sħiħ 
magħhom, tal-inqas 37 % tal-Faċilità 
għandu jkun indirizzat biex jiffinanzja l-
azzjonijiet klimatiċi. 10 % tal-Faċilità 
għandu jkun indirizzat lejn azzjonijiet tal-
bijodiversità, li parti minnhom jistgħu 
jikkoinċidu ma' investimenti indirizzati 
lejn azzjonijiet klimatiċi. Il-kombinament 
tal-infiq relatat mal-klima u l-bijodiversità 
għandu jwassal għal allokazzjoni ta' mill-
inqas 40 % tal-baġit totali tal-Faċilità.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Faċilità ma għandhiex tmur 
kontra l-interessi strateġiċi u ekonomiċi 
tal-Unjoni. F'dak ir-rigward, ma għandux 
jingħata appoġġ lil proġetti li jagħmlu 
parti mill-pjanijiet ta' investiment 
strateġiku ta' pajjiżi terzi.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Miżuri li jorbtu l-Faċilità mal-governanza 

ekonomika soda
1. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
sinifikanti fir-rigward ta' kwalunkwe 
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wieħed mill-każijiet stabbiliti fl-
Artikolu 15(7) tar-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
[...)] is- [CPR], il-Kunsill għandu, fuq 
proposta mill-Kummissjoni, jadotta 
deċiżjoni permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni biex jissospendi l-
perjodu ta' żmien għall-adozzjoni tad-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 17(1) u 
17(2) jew jissospendi l-pagamenti taħt il-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
Id-Deċiżjoni li tissospendi l-pagamenti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tapplika għal applikazzjonijiet għal 
pagament ippreżentati wara d-data tad-
deċiżjoni ta' sospensjoni.
Is-sospensjoni tal-perjodu taż-żmien 
imsemmi fl-Artikolu 17 għandha tapplika 
mill-jum wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
Jekk ikun hemm sospensjoni tal-
pagamenti, għandu japplika l-
Artikolu 15(9) tar-Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il- (...).
2. Jekk iseħħ xi wieħed mill-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15(11) tar-
Regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar [...], il-
Kunsill għandu, bi proposta mill-
Kummissjoni, jadotta deċiżjoni permezz 
ta' att ta' implimentazzjoni biex iwaqqaf 
is-suspensjoni tal-perjodu ta' żmien jew 
tal-pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti.
Il-proċeduri jew il-pagamenti rilevanti 
għandhom jerġgħu jibdew mill-jum wara 
t-tneħħija tas-sospensjoni.

Emenda 32

Proposta għal regolament
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Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 , fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-
Faċilità kif definiti fl-Artikolu 4 ta' dan 
ir-Regolament u jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tal-isfidi u l-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għall-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni jew li 
jirriżultaw minnha, b'mod partikolari t-
tranżizzjoni lejn il-kisba tal-miri tal-
Unjoni aġġornati dwar il-klima għall-
2030 u l-konformità mal-objettivi tan-
newtralità klimatika tal-Unjoni sa mhux 
aktar tard mill-2050 f'konformità mar-
[Regolament 2020/XXX li jistabbilixxi l-
qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika 
u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/1999 (il-"Liġi Ewropea dwar 
il-Klima")] u t-tranżizzjoni diġitali. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom kif ukoll l-
istrateġiji fit-tul tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/199921, fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti ma' perkors 
immirat lejn il-kisba tal-mira fit-tul dwar 
it-temperatura tal-Ftehim ta' Pariġi 
filwaqt li titqies l-aħħar evidenza 
xjentifika disponibbli, b'mod partikolari r-
rapport speċjali tal-Grupp 
Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (IPCC) intitolat "Tisħin globali 
ta' 1,5 °C".
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Il-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom jappoġġaw biss attivitajiet li 
ma jikkawżawx ħsara sinifikanti skont l-
Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament. 
Barra minn hekk, l-attivitajiet li jirċievu 
appoġġ skont il-Pjanijiet għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza li jaqgħu fi ħdan is-setturi 
speċifiċi tal-attivitajiet ekonomiċi koperti 
mir-Regolament (UE) 2020/852 
għandhom ikunu konformi mal-kriterji 
tekniċi ta' skrinjar imsemmija fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2020/852.
Biex jiġi żgurat li l-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza jikkontribwixxu għall-kisba 
fl-Istati Membri tal-objettiv tan-newtralità 
klimatika sa mhux aktar tard mill-2050, u 
jkunu kompletament konsistenti mal-
objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, mill-inqas 37 % tal-
ammont ta' kull pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza għandu jiġi dirett lejn il-
finanzjament ta' azzjonijiet klimatiċi. 
10 % tal-ammont ta' kull pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza għandu jkun dirett 
lejn azzjonijiet tal-bijodiversità, li parti 
minnhom jistgħu jikkoinċidu ma' 
investimenti indirizzati lejn azzjonijiet 
klimatiċi. Il-kombinament tal-infiq relatat 
mal-klima u l-bijodiversità għandu 
jwassal għal allokazzjoni ta' mill-inqas 
40 % tal-baġit totali ta' kull pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza.

_________________ _________________

21. Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

21. Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni 
Klimatika.

22. […] 22. […]

Emenda 33

Proposta għal regolament



AD\1215025MT.docx 27/45 PE658.853v01-00

MT

Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jinkludu miżuri li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tar-reżiljenza tal-kura tas-saħħa u tas-
sistemi tas-saħħa bi tħejjija għal 
pandemiji futuri, u bil-ħsieb li tittejjeb is-
saħħa ġenerali fis-soċjetajiet, biex 
jinkiseb objettiv ġenerali ta' livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa noti ta' gwida teknika dwar l-
applikazzjoni prattika tal-kriterji "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" imsemmija fl-
Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/852, tal-kriterji tekniċi ta' 
skrinjar imsemmija fl-Artikolu 3 ta' dak 
ir-Regolament, u tal-atti delegati adottati 
abbażi tagħhom għall-Faċilità stabbilita 
b'dan ir-Regolament.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza m'għandhomx jiffinanzjaw 
attivitajiet li jwasslu għal lock-in ta' assi li 
jimminaw il-kisba tal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni. B'mod partikolari, 
m'għandhomx jinkludu investimenti 
relatati mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, it-trasport, il-ħżin jew il-
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kombustjoni tal-fjuwils fossili.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandu jkun dovutament motivat u 
sostanzjat. B'mod partikolari għandu 
jistabbilixxi l-elementi li ġejjin:

3. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandu jkun dovutament motivat u 
sostanzjat. B'mod partikolari għandu 
jistabbilixxi l-elementi li ġejjin, li huma 
meħtieġa biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet 
ta' eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 14 jiġu 
ssodisfati:

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

(b) spjegazzjoni ta' kif il-pjan isaħħaħ 
il-potenzjal ta' tkabbir sostenibbli, il-
ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika, ambjentali u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, il-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali, u kif il-pjan se jnaqqas b'mod 
sinifikanti d-diskrepanza fl-investiment, 
liema tnaqqis huwa meħtieġ biex jinkisbu 
l-miri klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni. 
Fil-każijiet fejn il-Faċilità tintuża biex 
tappoġġa kumpanija kbira f'settur b'livell 
għoli ta' użu ta' karbonju, l-Istati Membri 
għandhom jiżvelaw kif il-kumpanija 
tippjana li tallinja l-mudell tan-negozju 
tagħha mal-Ftehim ta' Pariġi u l-għanijiet 
klimatiċi assoċjati tal-Unjoni, inkluż 
permezz tal-pubblikazzjoni ta' pjanijiet ta' 
tranżizzjoni mill-kumpanija.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għall-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni u b'mod 
partikolari kif jikkontribwixxu għal kull 
wieħed minn dawn:
(i) it-tranżizzjoni lejn il-kisba tal-miri 
klimatiċi tal-Unjoni aġġornati għall-2030 
u l-konformità mal-objettiv tan-newtralità 
klimatika tal-Unjoni sal-2050 skont [ir-
Regolament (UE) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-"Liġi 
Ewropea dwar il-Klima")];
(ii) ir-rispett għall-prinċipju "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" imsemmi fl-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/852 u l-
konsistenza mal-kriterji tekniċi ta' 
skrinjar stabbiliti skont l-Artikolu 3 ta' 
dak ir-Regolament;
(iii) il-kontribut biex jintlaħqu l-miri tal-
integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità 
msemmija fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 14(2), li għandhom ikunu 
bbażati fuq il-kriterji stabbiliti skont ir-
Regolament (UE) 2020/852;
(iv) it-tnaqqis sinifikanti tad-diskrepanza 
fl-investiment nazzjonali meħtieġa biex 
jintlaħqu l-miri klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni;
(v) il-kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-politika ta' sostenibbiltà tal-Unjoni 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi stabbiliti fl-
NECPs; kif ukoll
(vi) il-kontribut fl-indirizzar tal-isfidi 
soċjali, ekonomiċi jew ambjentali li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni;
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan mistennija jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali jew jindirizzaw l-isfidi 
li jirriżultaw minnha;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għall-implimentazzjoni tal-impenji tal-
Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, b'mod 
partikolari l-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-
Ftehim ta' Pariġi, l-NECPs u l-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) 2018/1999, fil-pjanijiet 
ta' tranżizzjoni territorjali ġusta fl-ambitu 
tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operattivi fl-ambitu ta' fondi oħra tal-
Unjoni;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni dwar kif il-miżuri fil-
pjan se jikkontribwixxu b'mod effettiv 
għat-tisħiħ tar-reżiljenza tal-kura tas-
saħħa u tas-sistemi tas-saħħa bi tħejjija 
għal pandemiji futuri, u bil-ħsieb li 
tittejjeb is-saħħa ġenerali fis-soċjetajiet, 
biex jinkiseb objettiv ta' livell għoli ta' 
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protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jġibu valur miżjud 
Ewropew;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, dik li tinsab fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma u l-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima tal-Istat Membru 
kkonċernat u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

2. Meta tivvaluta l-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza u fid-determinazzjoni tal-
ammont li jrid jiġi allokat lill-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni analitika dwar l-Istat 
Membru kkonċernat disponibbli fil-kuntest 
tas-Semestru Ewropew kif ukoll il-
ġustifikazzjoni u l-elementi pprovduti mill-
Istat Membru kkonċernat, kif imsemmi fl-
Artikolu 15(3), u kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti oħra inkluż, b'mod 
partikolari, il-pjan ta' tranżizzjoni ġusta u 
l-Programm Nazzjonali ta' Riforma u l-
Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima 
tal-Istat Membru kkonċernat u, jekk ikun 
rilevanti, informazzjoni minn appoġġ 
tekniku rċevut permezz tal-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku.

Emenda 44

Proposta għal regolament
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Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni 
u b'mod partikolari kif jikkontribwixxu 
għal kull wieħed minn dawn li ġejjin:
(i) it-tranżizzjoni lejn il-kisba tal-miri 
klimatiċi tal-Unjoni aġġornati għall-2030 
u l-konformità mal-objettiv tan-newtralità 
klimatika tal-Unjoni sal-2050 skont [ir-
Regolament (UE) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-"Liġi 
Ewropea dwar il-Klima")];
(ii)ir-rispett għall-prinċipju "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" imsemmi fl-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/852 u l-
konsistenza mal-kriterji tekniċi ta' 
skrinjar stabbiliti skont l-Artikolu 3 ta' 
dak ir-Regolament;
(iii) il-kontribut biex jintlaħqu l-miri tal-
integrazzjoni tal-klima u tal-bijodiversità 
msemmija fir-raba' subparagrafu tal-
Artikolu 14(2) li għandhom ikunu bbażati 
fuq il-kriterji stabbiliti skont ir-
Regolament (UE) 2020/852;
(iv) it-tnaqqis sinifikanti tad-diskrepanza 
fl-investiment nazzjonali meħtieġa biex 
jintlaħqu l-miri klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni;
(v) il-kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-politika ta' sostenibbiltà tal-Unjoni 
filwaqt li jitqiesu l-objettivi stabbiliti fl-
NECPs; kif ukoll
(vi) il-kontribut għall-indirizzar tal-isfidi 
soċjali, ekonomiċi jew ambjentali li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni;

Emenda 45

Proposta għal regolament
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Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-pjan fihx miżuri li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tar-reżiljenza tal-kura tas-saħħa u tas-
sistemi tas-saħħa bi tħejjija għal 
pandemiji futuri, u bil-ħsieb li tittejjeb is-
saħħa ġenerali fis-soċjetajiet, biex 
jinkiseb objettiv ġenerali ta' livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jekk il-konsultazzjonijiet li saru 
għat-tħejjija tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u d-djalogi ppjanati, b'rabta 
mal-implimentazzjoni tal-Faċilità 
jiżgurawx li l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha jingħataw opportunitajiet 
effettivi biex jipparteċipaw fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza;

Emenda 48

Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ga) il-konformità tal-Istat Membru 
mal-valuri tal-Unjoni minquxa fl-
Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 49

Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar minn... [sitt xhur wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], 
il-Kummissjoni għandha tadotta att 
delegat f'konformità mal-Artikolu 26a li 
jissupplimenta l-punt b ta' dan il-
paragrafu billi tistabbilixxi metodoloġija 
għall-identifikazzjoni tal-infiq fuq l-
integrazzjoni ta' azzjonijiet klimatiċi u 
azzjonijiet ambjentali, inklużi azzjonijiet 
tal-bijodiversità kif imsemmi fl-Artikolu 4 
ta' dan ir-Regolament. Il-metodoloġija 
għandha tkun ibbażata fuq it-tassonomija 
tal-UE stabbilita bir-Regolament 
(UE) 2020/852 u tuża l-kriterji tekniċi ta' 
skrinjar stabbiliti mill-Kummissjoni skont 
l-Artikoli 10(3) u 11(3) ta' dak ir-
Regolament, kif ukoll il-prinċipji stabbiliti 
fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament 
(UE) 2020/852.
Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-
adozzjoni tal-att delegat imsemmi fl-
Artikolu 15(2) tar-Regolament 
(UE) 2020/852, l-att delegat imsemmi fl-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu 
għandu jiġi rivedut bil-ħsieb li jintużaw il-
kriterji tekniċi ta' skrinjar stabbiliti fl-atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 15(2) 
tar-Regolament (UE) 2020/852.

Emenda 50

Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
valutazzjonijiet imwettqa skont dan l-
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Artikolu.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Fil-
każ li l-Kummissjoni tivvaluta 
pożittivament il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza, din id-deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma u ta' 
investiment li jridu jiġu implimentati mill-
Istat Membru, inklużi l-istadji importanti u 
l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat. Fil-każ li l-
Kummissjoni tivvaluta pożittivament il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, din id-
deċiżjoni għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' 
riforma u ta' investiment li jridu jiġu 
implimentati mill-Istat Membru, inklużi l-
istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-atti ta' implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 27(2).

7. L-atti delegati msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-Artikolu 26a.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att 
delegat implimentazzjoni tal-Kummissjoni, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
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talba dovutament iġġustifikata lill-
Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja u, jekk ikun rilevanti, tal-
porzjon tas-self. Dawn it-talbiet għall-ħlas 
jistgħu jiġu ppreżentati mill-Istati Membri 
lill-Kummissjoni fuq bażi biennali. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahrejn mill-wasla tat-talba, jekk l-istadji 
importanti u l-miri rilevanti stabbiliti fid-
deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 17(1) 
ġewx implimentati b'mod sodisfaċenti. 
Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

jippreżenta talba dovutament iġġustifikata 
lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-
kontribuzzjoni finanzjarja u, jekk ikun 
rilevanti, tal-porzjon tas-self. Dawn it-
talbiet għall-ħlas jistgħu jiġu ppreżentati 
mill-Istati Membri lill-Kummissjoni fuq 
bażi biennali. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta, fi żmien xahrejn mill-wasla tat-
talba, jekk l-istadji importanti u l-miri 
rilevanti stabbiliti fid-deċiżjoni msemmija 
fl-Artikolu 17(1) ġewx implimentati b'mod 
sodisfaċenti. Għall-fini tal-valutazzjoni, l-
arranġament operazzjonali msemmi fl-
Artikolu 17(6) għandu jiġi kkunsidrat 
ukoll. Il-Kummissjoni tista' tkun assistita 
minn esperti.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

1. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza kif 
approvati fl-att delegat tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mingħajr dewmien żejjed. L-Istat Membru 
kkonċernat jista' jitlob lill-Kummissjoni 
tħassar informazzjoni sensittiva jew 
kunfidenzjali, li d-divulgazzjoni tagħha 
tista' tipperikola l-interessi pubbliċi tal-Istat 
Membru.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 

2. Is-sistema tar-rappurtar tal-
prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet u r-riżultati jinġabru b'mod 
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effiċjenti, effikaċi u fil-ħin. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

effiċjenti, affidabbli, indipendenti, effikaċi 
u fil-ħin, u jiġu ppubblikati. Għal dan il-
għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 
rapportar proporzjonati fuq ir-riċevituri tal-
finanzjament tal-Unjoni.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku.

1. Il-benefiċjarji tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom permezz ta' tikkettar ċar tal-
finanzjament bħall-finanzjament tal-
Unjoni u billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inklużi lill-midja u lill-
pubbliku. Il-benefiċjarji għandhom 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-infiq fl-ambitu 
tal-Faċilità permezz ta' tikkettar ċar tal-
proġetti appoġġati bħala "Inizjattiva ta' 
Rkupru tal-UE".

Emenda 57

Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Eżerċitar tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa li jiġu adottati atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 16(3) u 
17(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta' seba' snin minn ... [id-
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data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikoli 16(3) u 17(1) tista' tiġi rrevokata 
fi kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. L-
effetti tagħha għandhom jibdew 
jiddekorru mill-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 
speċifikata fih. M'għandha taffettwa l-
validità tal-ebda att delegat li jkun diġà 
fis-seħħ.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont 
il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
5. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess 
ħin.
6. Att delegat adottat skont l-
Artikoli 16(3) u 17(1) għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk ma tiġix espressa 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien [xahrejn] min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li 
huma infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b'[xahrejn] fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija Ewropea 
sostenibbli u newtrali għall-klima sa 
mhux aktar tard mill-2050 b'mod 
partikolari l-kontribut tagħhom biex 
jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni 
dwar is-sostenibbiltà filwaqt li jitqiesu l-
objettivi stabbiliti fl-NECPs u l-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni stabbiliti fir-
[Regolament (UE) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-"Liġi 
Ewropea dwar il-Klima")] u l-kontribut 
tagħhom għall-indirizzar tal-isfidi soċjali, 
ekonomiċi jew ambjentali li jirriżultaw 
minn din it-tranżizzjoni.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2 jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

2.2 jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni, 
jew għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi 
kollha li ġejjin għall-valutazzjoni skont 
dan il-kriterju:

Kamp ta' applikazzjoni

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1– subparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-implimentazzjoni tal-miżuri – l-implimentazzjoni tal-miżuri 
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previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu stabbiliti sistemi 
favur il-klima u l-ambjent u biex is-setturi 
ekonomiċi jew soċjali jsiru aktar ekoloġiċi 
bil-għan li jikkontribwixxu għall-objettiv 
ġenerali ta' Ewropa newtrali għall-klima 
sal-2050;

previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu ssodisfati l-
objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni 
notevolment it-tranżizzjoni lejn il-kisba 
tal-miri klimatiċi tal-Unjoni aġġornati 
għall-2030 u konformi mal-objettiv tan-
newtralità klimatika tal-Unjoni sa mhux 
aktar tard mill-2050 f'konformità mar-
[Regolament 2020/XXX li jistabbilixxi l-
qafas għall-kisba tan-newtralità klimatika 
u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/1999 (il-"Liġi Ewropea dwar 
il-Klima")] u b'kunsiderazzjoni tal-
objettivi stabbiliti fl-NECPs u l-kriterji 
stabbiliti fit-tassonomija tal-UE;

Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għat-trasformazzjoni 
diġitali tas-setturi ekonomiċi jew soċjali;

imħassar

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu indirizzati l-
isfidi li jirriżultaw mit-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u/jew diġitali

– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu indirizzati l-
isfidi li jirriżultaw mill-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni, notevolment it-
tranżizzjoni lejn ekonomija Ewropea 
sostenibbli u newtrali għall-klima sa 
mhux aktar tard mill-2050
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 1a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti tkun konsistenti ma' perkors 
immirat lejn il-kisba tal-mira fit-tul dwar 
it-temperatura tal-Ftehim ta' Pariġi 
filwaqt li titqies l-aħħar evidenza 
xjentifika disponibbli, b'mod partikolari r-
rapport speċjali tal-IPCC intitolat "Tisħin 
globali ta' 1,5 °C"
– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija konformi mal-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" imsemmi fl-
Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/852

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li jkollha impatt fit-
tul.

– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li jkollha impatt fit-
tul.

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-
miżuri proposti mill-pjan humiex 
probabbli li jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-objettivi relatati mal-miri 
klimatiċi stabbiliti fl-Artikolu 4.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2a Il-pjan jinkludi miżuri li 
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effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha.
– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija konformi mal-istabbiliment 
ta' sistemi favur il-klima u l-ambjent u l-
ekonomija tagħna ssir aktar ekoloġika bil-
għan li tikkontribwixxi għall-objettiv 
ġenerali ta' Ewropa newtrali għall-klima 
sa mhux aktar tard mill-2050;
kif ukoll
– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għat-trasformazzjoni 
diġitali tal-ekonomija Ewropea;
kif ukoll
– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu indirizzati l-
isfidi li jirriżultaw mit-tranżizzjoni diġitali
kif ukoll
– l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li jkollha impatt 
fit-tul.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4 Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mistenni li jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal ta' tkabbir, 
il-ħolqien tal-impjiegi u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru, 
inaqqas l-impatt ekonomiku u soċjali tal-
kriżi, u jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

2.4 Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mistenni li jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal ta' tkabbir 
sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi, u r-
reżiljenza ekonomika, ambjentali u soċjali 
tal-Istat Membru, inaqqas l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – paragrafu 1– subparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza fih 
miżuri li għandhom l-għan li jindirizzaw 
id-dgħufijiet tal-ekonomija tal-Istati 
Membri u li jagħtu spinta lill-potenzjal ta' 
tkabbir tal-ekonomija tal-Istat Membru 
kkonċernat, li jistimulaw il-ħolqien tal-
impjiegi u jtaffu l-effetti negattivi tal-kriżi, 
filwaqt li jevitaw impatti negattivi ta' dawk 
il-miżuri fuq il-klima u l-ambjent.

– Il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza fih 
miżuri li għandhom l-għan li jindirizzaw 
id-dgħufijiet tal-ekonomija tal-Istati 
Membri u li jagħtu spinta lill-potenzjal ta' 
tkabbir sostenibbli tal-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat, b'mod partikolari 
għall-SMEs, li jistimulaw il-ħolqien tal-
impjiegi u jtaffu l-effetti negattivi tal-kriżi, 
jippromwovu tkabbir sostenibbli, filwaqt li 
jevitaw impatti negattivi ta' dawk il-miżuri 
fuq il-klima u l-ambjent, f'konformità mal-
kriterji stabbiliti fit-tassonomija tal-UE

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mmirat biex inaqqas il-vulnerabbiltà 
tal-ekonomija tal-Istat Membru għax-
xokkijiet,

– il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mmirat biex inaqqas il-vulnerabbiltà 
tal-ekonomija tal-Istat Membru għax-
xokkijiet, inklużi dawk relatati mal-
impatti negattivi tat-tibdil fil-klima jew 
ma' xi periklu ambjentali ieħor;
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