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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta lill-Kumitat għall-
Baġits u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, l-
emendi li ġejjin:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikoli 2 u 8 tat-Trattat 
jistipulaw li fl-attivitajiet kollha tagħha, l-
Unjoni għandu jkollha l-għan li telimina 
l-inugwaljanzi u tippromwovi l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. L-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, inkluż l-ibbaġitjar skont il-ġeneru, 
jenħtieġ għalhekk li tiġi implimentata fil-
politiki u r-regolamenti kollha tal-UE.

Emenda 2
Proposta għal regolament
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 u l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
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.
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Emenda 3
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-
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.

(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. Il-kriżi 
tal-COVID-19 qed ikollha impatt 
sproporzjonat fuq in-nisa u l-bniet 
minħabba l-inugwaljanzi eżistenti li 
jwasslu, fost l-oħrajn, għal żieda fir-riskju 
ta' vjolenza sessista matul il-lockdown u 
iktar tluq mis-suq tax-xogħol marbut ma' 
piż ogħla fuq il-kompiti ta' kura, sehem 
akbar ta' nisa impjegati f'setturi affettwati 
mil-lockdown, fl-ekonomija informali u 
f'setturi b'kundizzjonijiet prekarji ogħla. 
Il-pandemija attwali tal-COVID-19 kif 
ukoll il-kriżi ekonomika u finanzjarja 
preċedenti wrew li l-iżvilupp ta' sistema ta' 
protezzjoni soċjali b'saħħitha bbażata fuq 
is-servizzi pubbliċi u ekonomiji u sistemi 
finanzjarji sodi u reżiljenti mibnija fuq 
strutturi ekonomiċi u soċjali b'saħħithom 
jgħin lill-Istati Membri jirreaġixxu b'mod 
aktar effiċjenti u iktar inklużiv 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 l-
inugwaljanzi u d-dgħufijiet strutturali tal-
ekonomiji u tissaħħaħ ir-reżiljenza u l-
inklużività tagħhom għalhekk se jkunu 
essenzjali biex l-ekonomiji jirritornaw għal 
perkors ta' rkupru sostenibbli u tiġi evitata 
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żieda fid-diverġenzi soċjali fl-Unjoni u jiġi 
aċċellerat il-progress lejn il-kisba tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 uriet ukoll id-
differenzasinifikanti tal-impatt tagħha 
skont is-sess fuq is-soċjetajiet, li tirrifletti 
diversi inugwaljanzi bejn in-nisa u l-
irġiel. Peress li l-maġġoranza tal-
ħaddiema tal-kura u ta' servizzi essenzjali 
oħra tal-UE huma nisa, mhux biss sar 
evidenti l-piż tal-kriżi li sproporzjonat 
waqa' fuq in-nisa, iżda sar evidenti wkoll 
il-grad ta' segregazzjoni orizzontali u 
vertikali fis-suq tax-xogħol, aggravat min-
nuqqas ta' servizzi u infrastrutturi tal-
kura tat-tfal u tal-anzjani. Barra minn 
hekk, iż-żieda qawwija fil-vjolenza sessista 
matul il-konfinament madwar l-UE wriet 
nuqqas inkwetanti ta' protezzjoni u ta' 
miżuri ta' appoġġ għan-nisa li jisfaw 
vittmi jew huma f'riskju ta' vjolenza 
domestika. Dan l-istrument jenħtieġ li 
jassisti lill-Istati Membri fl-appoġġ u l-
iżvilupp ta' inizjattivi diretti lejn l-aċċess 
tan-nisa għall-intraprenditorija, il-
mikrofinanzjament u l-iSTEM, filwaqt li 
javvanza ukoll l-opportunitajiet ta' 
impjieg - speċjalment fis-setturi 
prijoritarji tal-ekonomija diġitali u 
ekoloġika - filwaqt li jiżgura inizjattivi ta' 
impjieg mingħajr diskriminazzjoni. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali 
biex tiġi indirizzata s-segregazzjoni tas-
suq tax-xogħol, b'miżuri li jkollhom l-
għan li jnaqqsu d-distakk bejn il-ġeneri fl-
impjiegi, il-pagi u l-pensjonijiet. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jużaw ukoll il-
programm għall-istabbiliment u t-tisħiħ 
ta' inizjattivi li jippromwovu u jtejbu l-
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, 
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b'enfasi speċifika fuq l-infrastruttura u s-
servizzi tal-kura. L-infrastruttura u s-
servizzi bħall-kenn u l-appoġġ għall-vittmi 
tal-vjolenza se jkunu importanti wkoll fit-
triq lejn l-irkupru mill-kriżi.

Emenda 5
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 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 biex 
isostnu l-proċess ta' konverġenza 
ekonomika u soċjali f'livelli ogħla. Ir-
riformi jenħtieġ li jiġu implimentati billi 
tingħata attenzjoni speċjali lill-
popolazzjonijiet vulnerabbli u billi tiġi 
rispettata l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Dan 
huwa saħansitra aktar meħtieġ wara l-kriżi 
tal-pandemija biex inwittu t-triq għal 
irkupru rapidu.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) In-nisa kienu fuq quddiem nett tal-
kriżi tal-COVID-19, u kkostitwew l-
maġġoranza tal-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa madwar l-UE, u l-bilanċ bejn x-
xogħol ta' kura bla ħlas u r-
responsabilitajiet tal-impjieg tagħhom 
renda dejjem aktar diffiċli l-ħajja tal-
ġenituri waħedhom li l-85 % tagħhom 
huma nisa.  L-investiment f'infrastruttura 
robusta tal-kura huwa essenzjali wkoll 
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sabiex jiġu żgurati l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, it-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika 
tan-nisa, il-bini ta' soċjetajiet reżiljenti, il-
ġlieda kontra l-kundizzjonijiet prekarji 
f'settur iddominat min-nisa, sabiex 
tingħata spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u 
jiġu evitati l-faqar u l-esklużjoni soċjali u 
dan l-investiment għandu effett pożittiv 
fuq il-PDG peress li jippermetti li aktar 
nisa jkollhom xogħol imħallas.

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, inkluż fis-servizzi pubbliċi 
li kellhom konsegwenzi negattivi dejjiema 
fuq id-drittijiet tan-nisa u t-tisħiħ tal-
pożizzjoni ekonomika tan-nisa u s-saħħa 
tan-nisa, inklużi s-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati. 
Għalhekk, huwa essenzjali li f'din is-
sitwazzjoni partikolari jiġi sostnut l-
investiment biex jiġi aċċellerat l-irkupru u 
jissaħħu l-potenzjal tat-tkabbir sostenibbli 
fit-tul u l-protezzjoni tal-ekonomija tal-
kura bħala parti essenzjali tal-mudell 
ekonomiku. L-investiment fit-tranżizzjoni 
tal-kura u 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 tkabbir inklużiv u sostenibbli u 
jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-Unjoni se ssir 
ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.  
Barra minn hekk, hija opportunità 
kruċjali biex titħaffef it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija tal-kura reżiljenti u biex 
tinkiseb soċjetà bbilanċjata bejn il-ġeneri.
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Emenda 8
Proposta għal regolament
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-sostenibilità 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi u ambjentali 
oħra bi qbil mat-tassonomija tal-UE u 
mal-prinċipju ta' "tagħmel l-ebda ħsara 
sinifikanti". It-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali jaffettwaw lin-
nisa b'mod sproporzjonat, iżda n-nisa 
mhumiex rappreżentati biżżejjed fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet dwar il-politiki ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Jenħtieġ li 
niżguraw li n-nisa u gruppi vulnerabbli 
oħra jiġu inklużi fil-livelli kollha tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet fil-livelli nazzjonali u tal-
UE.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex tirrifletti l-Istrateġija 
Ewropea għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
2020-2025 u jitqiegħu fil-prattika l-
impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti b'mod partikolari l-
Għan 5, il-Faċilità stabbilita b'dan ir-
Regolament se tikkontribwixxi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
il-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
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eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni u l-
inugwaljanzi bejn il-ġeneri.

Emenda 10

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. 
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.

(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. 
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 u tal-kura kif ukoll 
tat-trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma 
se jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 14

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 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, tippromwovi l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, kif ukoll it-trażizzjoni 
lejn ekonomija tal-kura reżiljenti, bil-
għan li sal-2050 tinkiseb Ewropa newtrali 
għall-klima u soċjetà b'bilanċ bejn il-
ġeneri, biex b'hekk jerġa' jinkiseb il-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
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Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi reattiv għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru u tippromwovi t-tkabbir sostenibbli 
u inklużiv.

Emenda 12

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' 
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.

(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. Il-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu 
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' 
tranżizzjoni ġusta, il-pjanijiet għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri kif ukoll mal-
ftehimiet ta' sħubija u mal-programmi 
operazzjonali adottati fil-qafas tal-fondi 
tal-Unjoni. Sabiex tingħata spinta lill-
Istrateġija Ewropea għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi, il-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
l-Aġenda Diġitali, jenħtieġ li l-pjan 
jistabbilixxi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, bħal pereżempju l-indirizzar tad-
distakk diġitali bejn il-ġeneri. 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 tal-
ugwaljanza u dawk klimatiċi u ambjentali 
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tal-Unjoni.

Emenda 13

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 il-
potenzjal tat-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi 
reattivi għal kwistjonijiet ta' ġeneru, ir-
reżiljenza ekonomika u soċjali u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri; jenħtieġ li jkun 
jinkludi wkoll miżuri li huma rilevanti 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll it-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
kura reżiljenti; u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri; 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.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza propost 
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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 
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.

mill-Istat Membru u jenħtieġ li taġixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istat Membru 
inkwistjoni u bil-parteċipazzjoni tas-sħab 
soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili. 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, tal-kura u 
diġitali u għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnhom; jekk il-pjan jinkludix 
miżuri li effettivament jikkontribwixxu 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
ġeneri u l-eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru 
jew jindirizzawx sfidi li jirriżultaw 
minnha; jekk il-pjan hux mistenni li jkollu 
impatt fit-tul fl-Istat Membru kkonċernat; 
jekk il-pjan għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u l-
pjan ta' reżiljenza jindirizzawx b'mod 
effettiv l-impatt tal-kriżi fuq l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, b'mod partikolari fil-qasam 
tal-impjiegi u l-aċċess għall-finanzi, kif 
ukoll jekk jinkludix miżuri għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 
sessista; jekk il-pjan hux mistenni 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal tat-tkabbir, tal-ħolqien tal-
impjiegi reattivi għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u r-
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 
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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.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

(33) Għal monitoraġġ effettiv tal-
implimentazzjoni, l-Istati Membri jenħtieġ 
li jirrapportaw kull tliet xhur fil-proċess 
tas-Semestru Ewropew, f'konsultazzjoni 
mas-sħab soċjali u mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza. Tali rapporti mħejjija mill-Istati 
Membri kkonċernati jenħtieġ li jkunu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rapportar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 

(36) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016, 
hemm il-ħtieġa li tiġi evalwata l-Faċilità 
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għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post.

għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita 
b'dan ir-Regolament fuq il-bażi tal-
informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-
piżijiet amministrattivi, b'mod partikolari 
għall-Istati Membri. Jekk xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Istrumenti fil-
post. Id-data miġbura għal skopijiet ta' 
monitoraġġ jenħtieġ li tinqasam skont il-
ġeneru.

Emenda 17
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 u l-
impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri; 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.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti ta' nofs it-terminu li tħares 
lejn il-kisba tal-objettivi tal-Faċilità 
stabbilita b'dan ir-Regolament, l-effiċjenza 
tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-valur miżjud 
tagħha. Jekk xieraq, l-evalwazzjoni 
jenħtieġ li tkun akkumpanjata minn 
proposta għal emendi għal dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti.

(38) Jenħtieġ li titwettaq evalwazzjoni 
indipendenti reattiva għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru, f'konsultazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tan-
nisa u ma' esperti dwar l-ibbaġitjar skont 
il-ġeneru, li tħares lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament, 
l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi tagħha u l-
valur miżjud tagħha. Jekk xieraq, l-
evalwazzjoni jenħtieġ li tkun akkumpanjata 
minn proposta għal emendi għal dan ir-
Regolament. Barra minn hekk, 
evalwazzjoni indipendenti ex post jenħtieġ 
li tittratta l-impatt fit-tul tal-istrumenti, 
inkluż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Emenda 19

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, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

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, kif ukoll it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija tal-kura reżiljenti, is-
saħħa, il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, l-impjiegi u l-
investiment, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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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, ittaffi l-impatt soċjali, 
ekonomiku u dak relatat mal-ġeneru tal-
kriżi, u tappoġġa t-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, iu 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 u inklużiv u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Emenda 21
Proposta għal regolament
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 2018/199921, 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.

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 u għandu jkollhom 
lilhom bħala prijorità, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, kif ukoll it-tranżizzjoni 
lejn ekonomija tal-kura reżiljenti. 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 miri 
ambjentali oħra, bl-aġġornamenti 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 
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u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti mal-Istrateġija tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi.

__________________ __________________
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 22

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, il-ħolqien tal-
impjiegi reattivi għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru 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 u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Emenda 23

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 għal 
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll għat-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
kura reżiljenti, jew jindirizzaw l-isfidi li 
jirriżultaw minnhom;

Emenda 24
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) pjan nazzjonali għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri għall-irkupru, f'konformità 
mal-objettivi deskritti fl-Istrateġija għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, biex jiġi 
indirizzat b'mod effettiv l-impatt negattiv 
tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
b'mod partikolari billi jiġi żgurat il-
ħolqien tal-impjiegi għan-nisa, it-tnaqqis 
fid-distakk bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa 
u l-aċċess għall-kreditu għall-
intraprendituri nisa, inklużi miżuri għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza 
sessista u domestika u l-fastidju sesswali; 
il-pjan nazzjonali għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri għandu jiġi żviluppat u 
implimentat f'koordinazzjoni mal-korpi 
nazzjonali rilevanti għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u f'konsultazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa u 
l-esperti tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru; 

Emenda 25
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-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u għall-prinċipju tal-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri jew biex 
jingħelbu l-isfidi li jirriżultaw minnhom;

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) valutazzjoni tal-impatt fuq il-
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ġeneri li għandha sservi bħala bażi għall-
miżuri inklużi fil-pjan;

Emenda 27

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, 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. 
Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi wkoll 
valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri tal-
pjan, imwettaq minn esperti indipendenti, 
jew tipproċedi biex tagħmel tali 
valutazzjoni hija stess.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u 
għal dan il-għan, għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll għat-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
kura reżiljenti u l-promozzjoni tal-
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ugwaljanza bejn il-ġeneri, u għal dan il-
għan, għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

Emenda 29
Proposta għal regolament
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 għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, kif 
ukoll għat-tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
kura reżiljenti, jew għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom;

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-pjan għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizzax b'mod effettiv il-
kwistjonijiet tal-ġeneru li joħorġu mill-
kriżi, jiżgurax l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi, 
paga ugwali u aċċess għall-finanzi, 
jikkontribwixxix għall-promozzjoni tal-
prinċipju tal-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ġeneri, kif ukoll jekk jinkludix miżuri 
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
vjolenza sessista u domestika u l-fastidju 
sesswali;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r- (d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
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reżiljenza 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;

reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi reattivi 
għal kwistjonijiet ta' ġeneru 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 u jsaħħaħ 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Emenda 32

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

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

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità.

2. Ir-rapport annwali għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-progress li sar bil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza tal-
Istati Membri kkonċernati taħt il-Faċilità u 
l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri.



PE655.871v01-00 22/29 AD\1211191MT.docx

MT

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

1. Erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi rapport ta' evalwazzjoni 
indipendenti dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu u rapport ta' evalwazzjoni ex post 
indipendenti reattiva għal kwistjonijiet ta' 
ġeneru lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux 
aktar tard minn tliet snin wara tmiem l-
2027.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, 
b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu 
l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew. Huwa għandu 
jindirizza wkoll ir-rilevanza kontinwa tal-
objettivi u l-azzjonijiet kollha.

2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu, 
b'mod partikolari, jivvaluta sa fejn intlaħqu 
l-objettivi, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew u l-effetti tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri. 
Huwa għandu jindirizza wkoll ir-rilevanza 
kontinwa tal-objettivi u l-azzjonijiet kollha.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti minn valutazzjoni 
globali tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul.

4. Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti minn valutazzjoni 
globali tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul 
inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
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Emenda 37
Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 16(3), il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-importanza u l-
koerenza tal-pjanijiet tal-irkupru u tar-
reżiljenza, u l-kontribut tagħhom għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u għal 
dak il-għan, hija għandha tqis il-kriterji li 
ġejjin:

Skont l-Artikolu 16(3), il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta l-importanza u l-
koerenza tal-pjanijiet tal-irkupru u tar-
reżiljenza, u l-kontribut tagħhom għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi, tal-kura u 
diġitali, u l-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri, u għal dak il-għan, hija 
għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

Emenda 38
Proposta għal regolament
Anness II – parti 2 – paragrafu 1 – 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 għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi, tal-kura u 
diġitali jew għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnhom;

Emenda 39
Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan fihx miżuri li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri u l-eliminazzjoni 
tad-diskriminazzjoni bejn il-ġeneri jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnu, speċifikament miżuri li jindirizzaw 
id-distakk bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, 
liv tal-familja adegwat u arranġamenti 
flessibbli tax-xogħol, l-għoti ta' kura tat-
tfal u fit-tul aċċessibbli u affordabbli, u 
żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 
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tax-xogħol, inkluż billi jiġu żgurati 
opportunitajiet indaqs u progressjoni fil-
karriera;

Emenda 40
Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-pjan għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza huwiex konformi mal-objettivi 
stabbiliti fl-Istrateġija għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi u jindirizzax b'mod effettiv l-
impatt tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, b'mod partikolari fil-qasam tal-
impjiegi, paga ugwali u aċċess għall-
finanzi, kif ukoll jekk jinkludix miżuri 
għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
vjolenza sessista u l-fastidju sesswali;

Emenda 41
Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza 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;

(d) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza hux mistenni jikkontribwixxi 
b'mod effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-
tkabbir, tal-ħolqien tal-impjiegi, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri 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;

Emenda 42
Proposta għal regolament
Anness II – parti 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – Intestatura
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2 Il-pjan jinkludi miżuri li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew biex 
jiġu indirizzati l-isfidi li jirriżultaw 
minnhom.

2.2 Il-pjan jinkludi miżuri li 
jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi, tal-kura u 
diġitali jew biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
jirriżultaw minnhom.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jew
l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti hija 
mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għat-trasformazzjoni lejn 
ekonomija tal-kura;

Emenda 44
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 mit-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi, tal-kura u/jew diġitali

Emenda 45
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 
effettivament jikkontribwixxu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri u l-eliminazzjoni 
tad-diskriminazzjoni bejn il-ġeneri jew 
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għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnu;
Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Ambitu
- l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti 
hija mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-prinċipju 
tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri; 
jew - l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti 
hija mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru;
jew
- l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti 
hija mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
jirriżultaw mill-inugwaljanza bejn il-
ġeneri u/jew id-diskriminazzjoni
kif ukoll
- l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti 
hija mistennija li jkollha impatt fit-tul.
Klassifikazzjoni
A – Sa punt għoli
B – Sa punt moderat
C – Sa punt baxx

Emenda 46
Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3a Il-pjan għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri inkluż fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jindirizza b'mod effettiv l-impatt 
tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi, 
il-ħlas indaqs u l-aċċess għall-finanzi, u 
jinkludi miżuri għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-vjolenza sessista u l-
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fastidju sesswali;
Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Ambitu
- l-implimentazzjoni tal-pjan għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, żviluppat 
f'konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili tan-nisa, inkluż fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza hija 
mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti biex jiġi indirizzat l-impatt tal-
kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;
kif ukoll
- l-implimentazzjoni tal-pjan għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluż fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza hija 
mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-ħolqien tal-impjiegi 
għan-nisa;
kif ukoll
- l-implimentazzjoni tal-pjan għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluż fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza hija 
mistennija li tnaqqas id-distakk bejn il-
pagi fost il-ġeneri
kif ukoll
- l-implimentazzjoni tal-pjan għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluż fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza hija 
mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti biex tiffaċilita l-aċċess għall-
kreditu għal intraprendituri nisa;
kif ukoll
- l-implimentazzjoni tal-pjan għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluż fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza hija 
mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għall-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza sessista u l-fastidju 
sesswali.
Klassifikazzjoni
A – Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
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jikkontribwixxi biex jindirizza b'mod 
effettiv l-impatt tal-kriżi fuq l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri.
B – Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jindirizza parzjalment 
l-impatt tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri.
C – Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ma jikkontribwixxix biex jindirizza l-
impatt tal-kriżi fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Anness II – parti 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – Intestatura

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, 
il-ħolqien tal-impjiegi, l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri 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;

Emenda 48
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 tal-ekonomija tal-Istat Membru 
kkonċernat, li jistimulaw il-ħolqien tal-
impjiegi u jtaffu l-effetti negattivi tal-kriżi, 
filwaqt li jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u t-tranżizzjoni ekoloġika.
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