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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Wara l-pandemija tal-COVID-19, il-miżuri ta' lockdown u l-kriżi ekonomika enormi maħluqa 
minn din is-sitwazzjoni, il-Kunsill Ewropew flimkien mal-Kummissjoni Ewropea ddeċidew li 
jniedu l-istrument Next Generation EU (NGEU), pjan ta' rkupru Ewropew. Din is-soluzzjoni 
fiha nnifisha hija mibnija fuq problema: hija ffinanzjata minn dejn komuni, bil-KE titħalla 
għall-ewwel darba tissellef ammonti sinifikanti mis-swieq finanzjarji; dan id-dejn, però, qed 
jinħareġ mingħajr skema ta' ħlas lura konkreta. Il-QFP mhuwiex adatt għal tali piż finanzjarju 
fil-futur, u ma nstab l-ebda ftehim dwar riżorsi oħra biex jitħallas lura dan id-dejn. B'din il-
kunsiderazzjoni, il-pjan NGUE jiddependi fuq il-piż kbir u d-diffikultajiet mhux solvuti li ġew 
trażmessi għall-ġenerazzjoni li jmiss.

Ir-rwol tagħna bħala Parlament issa huwa li niżguraw li, tal-inqas, il-flus li se jiġu mislufa jiġu 
investiti fil-ħolqien ta' valur u prosperità futuri, sabiex b'hekk il-ġenerazzjoni li jmiss tingħata 
l-akbar ingranaġġ possibbli biex jitħallas lura dan id-dejn. Dan ma jkunx neċessità għal 
kwalunkwe nfiq pubbliku, u lanqas jidher bħala urġenza lejlet l-akbar kriżi ekonomika mit-
Tieni Gwerra Dinjija 'l hawn: iżda meta titqies l-iskema ta' finanzjament ta' dan il-pjan ta' 
rkupru, hija ħtieġa assoluta li jiġi stabbilit impenn ċar lejn il-ġenerazzjonijiet futuri.

Din hija r-raġuni għaliex, bħala rapporteur fil-Kumitat ITRE dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza (RRF), li tistabbilixxi r-regoli għan-nefqa tal-fondi tan-NGEU, jien ħloqt dan il-
prinċipju ċar fid-definizzjoni stess ta' din l-għodda: "l-RFF hija limitata għal investimenti 
mfassla biex jipproduċu introjtu futur sabiex b'hekk tingħata l-kapaċità ta' rimborż lill-
ġenerazzjoni li jmiss." Sabiex jiġi żgurat li dan il-finanzjament ikun orjentat lejn investimenti 
rilevanti, ir-rapport tagħna jsemmi espliċitament dan il-punt fl-oqsma kollha li jistabbilixxu l-
kriterji biex il-fondi jinfetħu għall-benefiċċju ta' programmi ta' rkupru nazzjonali, kif ukoll fl-
Anness li ser jistabbilixxi l-linji gwida operattivi għall-Kummissjoni Ewropea fl-arranġamenti 
konkreti tan-NGEU. Fl-istess għan, ir-rapport tagħna jiżgura li kwalunkwe parti mill-fondi li 
ma tkunx intużat tkun kompletament orjentata biex tnaqqas id-dejn globali.

Jissemmew punti oħra ewlenin f'dan il-kontribut. Jidher li huwa essenzjali li jkun hemm qbil 
dwar x'nifhmu bit-terminu "reżiljenza", peress li hija l-għan tal-faċilità. Il-kriżi tal-COVID-19 
għallmitna kemm aħna dipendenti fuq pajjiżi terzi, anke f'oqsma kruċjali għas-sigurtà tagħna, 
is-sovranità tagħna u l-kapaċità tagħna li negħlbu x-xokkijiet u l-kriżijiet. Jien nipproponi li d-
definizzjoni ta' reżiljenza għandha timplika l-kapaċità tal-ekonomija, tal-industrija u tal-
agrikoltura Ewropej li jipproduċu l-merkanzija u s-servizzi meħtieġa biex jiggarantixxu l-
istabilità tan-nazzjonijiet u tas-soċjetajiet tagħna. Dan jobbligana ntejbu b'mod sinifikanti l-
awtonomija strateġika tagħna fl-Unjoni Ewropea; dan il-kunċett ġie miżjud bħala linja gwida 
essenzjali għall-RRF. 

Biex tiġi evitata kwalunkwe ħela ta' nfiq pubbliku, insistejna fuq il-koerenza meħtieġa bejn 
programmi ġodda u strateġiji ewlenin diġà eżistenti fl-UE.Il-fondi għandhom ukoll ikunu 
involuti b'mod sigur permezz ta' trasparenza totali tal-benefiċjarji: dan l-impenn ċar huwa 
marbut mal-prinċipju tad-demokrazija u huwa dovut liċ-ċittadini tal-pajjiżi tagħna.

Fl-aħħar nett, minħabba l-iskeda ta' żmien stretta, l-urġenza tas-sitwazzjoni, u sabiex naħdem 
b'mod effiċjenti maż-żewġ kumitati responsabbli, iffukajt xogħli fuq artikoli b'kompetenza 
kondiviża.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

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. 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 
jgħinu 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, filwaqt li tiġi żgurata 
l-awtonomija strateġika fit-tul tal-Unjoni.



AD\1215992MT.docx 5/44 PE655.918v03-00

MT

Emenda 2

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. 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-investimenti 
f'teknoloġiji, kapaċitajiet u proċessi 
ekoloġiċi u diġitali, l-innovazzjoni u r-
riċerka, kif ukoll investimenti soċjali, li 
għandhom l-għan li jassistu fit-tranżizzjoni 
lejn enerġija nadifa, is-sikurezza u l-
ambjent intern tajjeb għas-saħħa fil-
binjiet, inklużi r-rinnovazzjoni u l-
integrazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi, 
u f'setturi ewlenin oħrajn tal-ekonomija, kif 
ukoll il-bini ta' industrija Ewropea 
kompetittiva u innovattiva huma 
importanti biex jinkiseb tkabbir 
sostenibbli, jiġu ssodisfati l-objettivi tal-
Unjoni dwar in-newtralità klimatika fl-
2050 u jinħolqu impjiegi ta' kwalità fi 
ħdan l-Unjoni. Tali investimenti se jgħinu 
biex l-Unjoni ssir ukoll iktar reżiljenti u 
inqas dipendenti billi tiddiversifika l-katini 
ewlenin tal-provvista.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-miżuri ta' lockdown matul il-
kriżi tal-COVID-19 xeħtu dawl fuq l-
importanza tat-tranżizzjoni diġitali, iżda 
għarrqu wkoll l-inugwaljanza diġitali u l-
problemi ffaċċjati min-nies b'aċċess 
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limitat għat-teknoloġija diġitali jew 
b'ħiliet diġitali baxxi. Jenħtieġ li l-irkupru 
ta' wara l-pandemija jinkludi miżuri għar-
rettifika ta' dawn il-problemi, 
partikolarment it-trawwim tal-iżvilupp ta' 
ħiliet diġitali, inklużi t-titjib tal-ħiliet u t-
taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, u 
jippromwovi l-ugwaljanza diġitali kif 
ukoll jappoġġa soluzzjonijiet ta' software 
u ta' hardware miftuħin u jiżgura l-
protezzjoni tad-data personali. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li t-tranżizzjoni 
diġitali tkun ekoloġika wkoll: id-domanda 
dejjem akbar għall-elettriku, sostnuta mit-
tkabbir fis-settur diġitali, jenħtieġ li tiġi 
ssodisfata b'mod sostenibbli, abbażi ta' 
miżuri ta' effiċjenza enerġetika u 
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli.

Emenda 4

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-ksib tar-riżultati u mal-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku mill-Istati Membri, 
inkluż b'rispons għall-isfidi identifikati fis-
Semestru Ewropew, li kapaċi jimmobilizza 
l-investimenti privati wkoll, u bil-għan li 
jkun hemm impatt dejjiemi fuq il-
produttività u r-reżiljenza tal-ekonomija 
tal-Istati Membri.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li (8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
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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.

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 u l-irkupru tal-ekonomija 
Ewropea, li ġiet affettwata ħażin ħafna 
mill-kriżi tal-COVID-19, u żżid ir-
reżiljenza tagħha biex tiżdied l-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku relatat fl-Istati 
Membri, li kapaċi timmobilizza l-
investimenti privati wkoll, filwaqt li 
żżomm kundizzjonijiet ekwi fi ħdan is-suq 
intern. 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.

Emenda 6

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-sostenibbiltà 
ambjentali u biex tinkiseb il-mira ġenerali 
li 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tkun 
tappoġġa objettivi klimatiċi. Għal dan il-
għan, jenħtieġ li l-miżuri li jappoġġaw 
tranżizzjoni ekoloġika ġusta u inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' kull 
Stat Membru jammontaw għal ammont li 
jirrappreżenta mill-inqas 37 % tal-
allokazzjoni tal-pjan u jenħtieġ li l-miżuri 
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relatati mat-tranżizzjoni diġitali 
jammontaw għal ammont ta' mill-inqas 
20 % tal-allokazzjoni tal-pjan. Il-kriterji u 
l-qafas tat-tassonomija tal-UE jenħtieġ li 
jintużaw fit-traċċar tal-implimentazzjoni 
tal-impenji lejn tranżizzjoni ekoloġika 
ġusta.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiżguraw ukoll il-konformità tal-attivitajiet 
l-oħra inklużi fil-pjanijiet għall-irkupru u 
r-reżiljenza tagħhom mal-prinċipju ta' 
prekawzjoni "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti", kif imsemmi fir-Regolament 
(UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a.
__________________
1a Ir-Regolament (UE) 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 8

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 ta' 
tranżizzjoni ekoloġika ġusta kif ukoll 
trasformazzjoni diġitali li tkun miftuħa, 
sostenibbli u inklużiva, u appoġġ għal 
strateġija b'saħħitha għall-SMEs inklużi 
l-mikrointrapriżi, u l-istrateġija 
industrijali, li se jkollhom rwol ta' prijorità 
fir-rilanċ mill-ġdid, fid-dekarbonizzazzjoni 
u fl-immodernizzar tal-ekonomija tagħna 
u f'li tinżamm kompetittiva.

Emenda 9

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, u tappoġġa t-tranżizzjoni ekoloġika 
ġusta u t-trasformazzjoni 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 u 
bbilanċjat mil-lat tal-ġeneri, filwaqt li 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi tas-Suq 
Uniku u l-awtonomija strateġija tal-
Unjoni u ż-żieda tal-kompetittivà globali 
Ewropea.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16
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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 ta' kull Stat Membru jkun 
jinkludi miżuri għall-implimentazzjoni ta' 
riformi u proġetti ta' investiment pubbliku 
permezz ta' pjan koerenti għall-irkupru u r-
reżiljenza li kapaċi jimmobilizza wkoll l-
investimenti privati. Jenħtieġ li l-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza 
jkunu konsistenti u jiżguraw sinerġiji 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, u jkunu konsistenti 
mal-prijoritajiet u l-objettivi ta' fondi u 
programmi oħra tal-Unjoni, mal-
programmi nazzjonali ta' riforma u mal-
isfidi u l-prijoritajiet speċifiċi għall-pajjiż 
rilevanti fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew. Sabiex tingħata spinta lill-
azzjonijiet li jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, tal-Aġenda Diġitali u 
tal-Istrateġija Industrijali u tal-SMEs, il-
pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza jenħtieġ li l-pjan jistabbilixxi 
wkoll miżuri li huma rilevanti għat-
tranżizzjoni ekoloġika u t-trasformazzjoni 
diġitali. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jkunu 
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.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet tal-irkupru u tar-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-
30 ta' April, bħala anness separat tal-
Programm Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex 
tiġi żgurata implimentazzjoni rapida, 
jenħtieġ li l-Istat Membru jippreżenta l-
abbozz tal-pjan flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena li ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit 
proċess għall-preżentazzjoni tal-proposti 
għall-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
mill-Istati Membri, u l-kontenut tagħhom. 
Bil-għan li tiġi żgurata l-espedjenza tal-
proċeduri, jenħtieġ li Stat Membru 
jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza sa mhux iktar tard mit-
30 ta' April, b'mod konġunt mal-
Programm Nazzjonali ta' Riforma. Sabiex 
tiġi żgurata implimentazzjoni rapida, 
jenħtieġ li l-Istat Membru jippreżenta l-
abbozz tal-pjan flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena li ġejja fil-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel.

Emenda 12

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 

(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-tranżizzjoni ekoloġika ġusta 
u t-trasformazzjoni 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 
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kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

tinkiseb kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri matul il-
proċess kollu.

Emenda 13

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 
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-

(22) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta 
l-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
proposti mill-Istat Membru u jenħtieġ li 
taġixxi f'kooperazzjoni mill-qrib ma' kull 
Stat 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 
jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni 
ekoloġika u t-trasformazzjoni 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-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwiex 
mistenni li jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv l-isfidi kruċjali 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Istat 
Membru kkonċernat jew f'dokumenti 
rilevanti oħra adottati uffiċjalment mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew; 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-
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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.

ekonomija u l-impjiegi; jekk il-partijiet 
ikkonċernati kollha ġewx ikkonsultati kif 
xieraq; jekk l-Istati Membri 
jikkonformawx mal-valuri tal-Unjoni 
minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE [l-istat tad-
dritt]; jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza propost fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li kapaċi 
wkoll jimmobilizzaw l-investimenti privati, 
li jkunu kapaċi jimmobilizzaw investimenti 
privati kif ukoll 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 14

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
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.

(26) Dment li l-pjan għall-irkupru u r-
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 kwalunkwe kriterju tal-
valutazzjoni.
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Emenda 15

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 
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.

(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 ekoloġika ġusta u t-
trasformazzjoni 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 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 16

Proposta għal regolament
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fil-perjodu ta' implimentazzjoni, 
jekk iċ-ċirkostanzi oġġettivi jiġġustifikaw 
tali azzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tivvaluta t-talba motivata u tieħu deċiżjoni 
ġdida fi żmien erba' xhur.

(30) Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-
possibbiltà li jagħmel talba motivata biex 
jiġi emendat il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza tiegħu fil-perjodu ta' 
implimentazzjoni, jekk iċ-ċirkostanzi 
oġġettivi jiġġustifikaw tali azzjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta t-talba 
motivata u tieħu deċiżjoni ġdida fi żmien 
xahrejn.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni kif 
xieraq.

(34) Għall-finijiet ta' trasparenza, il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
adottati mill-Kummissjoni jenħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
jenħtieġ li jitwettqu mill-Kummissjoni u 
mill-Istat Membru kkonċernat kif xieraq.

Emenda 18

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-

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jkunu approvati 
permezz ta' att delegat. Sabiex tkun 
żgurata l-valutazzjoni effettiva tal-
konformità tal-pjan mal-objettivi ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
s-setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
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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 
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.

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) biex tissupplimenta dan ir-
Regolament fir-rigward tal-adozzjoni tal-
pjanijiet ta' rkupru u ta' reżiljenza u mal-
ħlas tal-appoġġ finanzjarju meta jiġu 
ssodisfati l-istadji importanti u l-miri 
rilevanti. Huwa importanti ferm li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-ħidma tagħha ta' tħejjija, 
inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet twettaqhom f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija ta' atti delegati. 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 
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 
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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 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Reżiljenza" tfisser il-kapaċità li 
jiġu ffaċċjati xokkijiet ekonomiċi, soċjetali 
u ekoloġiċi u bidliet strutturali persistenti 
li jirriżultaw minn kwalunkwe tip ta' kriżi 
b'mod ġust, sostenibbli u inklużiv, u li jiġi 
ppreservat il-benesseri tas-soċjetà, billi 
tiġi garantita l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni Ewropea fuq l-assi u t-teknoloġiji 
meħtieġa għall-istabilità u s-sigurtà tas-
soċjetajiet Ewropej, biex tingħeleb il-kriżi 
mingħajr ma jiġi kompromess il-wirt 
għall-ġenerazzjonijiet futuri, filwaqt li 
jiġu żgurati l-ftuħ u s-saħħa tal-UE fis-
suq globali.

Emenda 20
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" ifisser li jiġi żgurat li l-ebda 
miżura jew investiment inkluż fil-pjanijiet 
għall-ikupru u r-reżiljenza ma jikkawżaw 
ħsara sinifikanti lil xi wieħed mill-
objettivi ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) 2020/852 
f'konformità mal-Artikolu 17 ta' dak ir-
Regolament;

Emenda 21

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-tranżizzjoni 
ekoloġika u t-trasformazzjoni diġitali, l-
SMEs inklużi l-mikrointrapriżi, l-
awtonomija strateġika tal-Unjoni, inkluża 
l-awtonomija industrijali tagħha, b'mod 
partikolari f'setturi tat-teknoloġija għolja 
orjentati lejn il-futur, is-saħħa, il-
kompetittività fit-tul fis-swieq globali, ir-
reżiljenza, il-produttività, it-taħriġ 
vokazzjonali u l-ħiliet, il-kapital uman u 
soċjali, ir-riċerka u l-innovazzjoni l-aktar 
avvanzata f'setturi strateġiċi, soċjali u 
kritiċi, l-enerġija inkluża l-effiċjenza 
enerġetika, l-enerġija rinnovabbli u s-
sigurtà tal-provvista tagħha, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-
impjiegi ta' kwalità u l-investiment, u l-
istabilità tas-sistemi finanzjarji.

Emenda 22
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investimenti ffinanzjati permezz tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
għandu jkollhom impatt pożittiv dejjiemi 
fuq ir-reżiljenza ekonomika u soċjali, is-
sostenibbiltà u l-prosperità u l-
kompetittività fit-tul tal-Istati Membri, fl-
interess tal-ġenerazzjonijiet futuri, 
speċjalment minħabba li l-Faċilità 
għandha tipproduċi tkabbir u dħul għall-
Istati Membri u l-Unjoni li se 
jibbenefikaw mill-Istrument Ewropew ta' 
Rkupru ("Next Generation EU") u mill-
iskemi ta' ħlas lura tiegħu.

Emenda 23

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 
tiżgura prosperità ekonomika sostenibbli 
fit-tul tal-Unjoni, tippromwovi l-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali kif ukoll il-
kompetittività fit-tul tal-Unjoni billi ttejjeb 
il-kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament 
tal-Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa kemm 
tranżizzjoni ekoloġika ġusta kif ukoll it-
tranżizzjoni diġitali, u b'hekk tippromwovi 
l-awtonomija diġitali, l-istrateġiji ewlenin, 
pereżempju dwar Proġetti Importanti ta' 
Interess Ewropew Komuni (IPCEIs), l-
istrateġija industrijali għall-Ewropa, l-
istrateġija għall-SMEs Ewropej, l-
ekonomija ċirkolari, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, u t-teknoloġiji orjentati lejn 
il-futur.
L-objettiv ġenerali tal-Faċilità għall-
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Irkupru u r-Reżiljenza għandha għalhekk 
tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni u l-
ekosistemi industrijali u l-katini tal-valur 
strateġiċi tagħha, trawwem il-ħolqien tal-
impjiegi, b'mod partikolari billi ttejjeb l-
impjegabbiltà taż-żgħażagħ, kif ukoll 
tnaqqas id-dipendenzi fuq pajjiżi terzi 
f'oqsma strateġiċi, inkluż permezz ta' 
rilokalizzazzjoni intelliġenti u appoġġ 
għall-industriji li wrew li huma kritiċi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, tippreserva l-
istabilità tas-sistemi finanzjarji, tiżgura l-
valur miżjud fit-tul tal-appoġġ finanzjarju 
u li żżommu fi ħdan l-Unjoni, 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli fit-tul, 
tisfrutta l-potenzjal sħiħ tas-suq uniku 
filwaqt li tnaqqas id-dipendenzi fuq pajjiżi 
terzi f'oqsma strateġiċi.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza u n-nefqiet relatati għandhom 
ikunu konsistenti mal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew u mal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
Klima u jirrispettaw il-prinċipju "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti".

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti msemmija fil-
paragrafu 1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż 
li huma ta' attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-

2. L-ammonti msemmija fil-
paragrafu 1(a) jistgħu jkopru wkoll spejjeż 
li huma ta' attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni li huma meħtieġa għall-
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ġestjoni ta' kull strument u r-realizzazzjoni 
tal-objettivi tiegħu, b'mod partikolari 
studji, laqgħat ta' esperti u azzjonijiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni, inkluża l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, kemm-il 
darba jkunu marbuta mal-objettivi ta' dan 
ir-Regolament, l-ispejjeż marbuta man-
netwerks tal-IT li jiffokaw fuq l-
ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni, 
fosthom l-għodod korporattivi tat-
teknoloġija tal-informazzjoni, u l-ispejjeż l-
oħra kollha tal-assistenza teknika u 
amministrattiva mġarrba mill-Kummissjoni 
għall-ġestjoni ta' kull strument. L-ispejjeż 
jistgħu jkopru wkoll il-kostijiet ta' 
attivitajiet oħra ta' appoġġ bħall-kontroll 
tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' proġetti fuq 
il-post u l-kostijiet tal-konsulenza bejn il-
pari u l-esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

ġestjoni ta' kull strument u r-realizzazzjoni 
tal-objettivi tiegħu, b'mod partikolari 
studji, laqgħat ta' esperti, l-involviment tas-
soċjetà ċivili u l-komunitajiet lokali, 
azzjonijiet ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-komunikazzjoni 
korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-
Unjoni, kemm-il darba jkunu marbuta mal-
objettivi ta' dan ir-Regolament, l-ispejjeż 
marbuta man-netwerks tal-IT li jiffokaw 
fuq l-ipproċessar u l-iskambju ta' 
informazzjoni, fosthom l-għodod 
korporattivi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni, u l-ispejjeż l-oħra kollha 
tal-assistenza teknika u amministrattiva 
mġarrba mill-Kummissjoni għall-ġestjoni 
ta' kull strument. L-ispejjeż jistgħu jkopru 
wkoll il-kostijiet ta' attivitajiet oħra ta' 
appoġġ bħall-kontroll tal-kwalità u l-
monitoraġġ ta' proġetti fuq il-post u l-
kostijiet tal-konsulenza bejn il-pari u l-
esperti għall-valutazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' riformi u investimenti.

Emenda 26

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-

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 għall-istrateġija industrijali 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri jew li 
jirriżultaw minnha, b'mod partikolari 
b'appoġġ għall-SMEs u l-mikrointrapriżi, 
it-tranżizzjoni ekoloġika ġusta lejn in-
newtralità klimatika u t-trasformazzjoni 
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 
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ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

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, kif 
ukoll bl-isfidi u l-prijoritajiet speċifiċi 
għall-pajjiż rilevanti fil-kuntest tas-
Semestru Ewropew b'mod partikolari 
dawk rilevanti għall-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jew li 
jirriżultaw minnu. Il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza għandhom ikunu 
konsistenti wkoll mal-objettiv li 
jippermettu investimenti f'assi, teknoloġiji 
u infrastrutturi orjentati lejn il-futur li 
jiżguraw reżiljenza u kompetittività fit-tul 
tal-Unjoni fis-swieq globali u jsaħħu l-
awtonomija strateġika tal-Unjoni u 
joħolqu sinerġiji mal-fondi u l-programmi 
rilevanti kollha tal-Unjoni.

__________________ __________________
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 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkontribwixxi għal tranżizzjoni 
ekoloġika ġusta u għat-trasformazzjoni 
diġitali, mill-inqas 37 % tal-allokazzjoni 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandu jikkontribwixxi għal miżuri li 
jappoġġaw tranżizzjoni ekoloġika ġusta, 
f'konformità mar-Regolament dwar it-
Tassonomija, u mill-inqas 20 % tal-
allokazzjoni tal-pjan għandu 
jikkontribwixxi għal miżuri li jappoġġaw 
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it-trasformazzjoni diġitali.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

imħassar

Emenda 29

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 
jikkontribwixxi għas-suċċess tal-istrateġiji 
ewlenin tal-Unjoni u jsaħħaħ l-
awtonomija strateġika tal-Unjoni u l-
kompetittività, il-potenzjal ta' tkabbir, 
b'mod partikolari għall-SMEs u l-
mikrointrapriżi, l-ekosistemi industrijali u 
l-ktajjen tal-valur strateġiċi, il-kwalità tas-
servizzi pubbliċi, il-ħolqien tal-impjiegi ta' 
kwalità, 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 filwaqt li jiżgura kundizzjonijiet 
ekwi għas-suq uniku;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c
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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 
tranżizzjoni ekoloġika ġusta u għall-
objettiv tan-newtralità klimatika tal-UE u 
juru l-konsistenza tagħhom mal-pjanijiet 
Nazzjonali Integrati dwar il-Klima u l-
Enerġija (NECPs);

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni dwar kif il-pjan huwa 
mistenni jikkontribwixxi għal 
trasformazzjoni diġitali ġusta u għall-
isfidi li jirriżultaw mill-inklużjoni tal-
aċċessibbiltà diġitali b'enfasi fuq l-
industrija tal-Unjoni inklużi l-ekosistemi 
strateġiċi, l-appoġġ għar-riċerka u l-
iskjerament tat-teknoloġija, f'oqsma 
bħall-intelliġenza artifiċjali, il-5G, l-
ekonomija tad-data, id-distakk diġitali u l-
iżvilupp tal-ħiliet diġitali inkluż it-titjib 
tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-
ħaddiema;

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni dwar kif il-pjan 
isaħħaħ l-istrateġiji tal-Unjoni dwar 
Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew 
Komuni (IPCEIs), għall-SMEs u l-
mikrointrapriżi Ewropej, għal ekonomija 
ċirkolari, għar-riċerka u l-innovazzjoni 
f'teknoloġiji ewlenin, u għal setturi 
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strateġiċi li jistgħu jinkludu fost l-oħrajn 
teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli u tal-
effiċjenza enerġetika, u setturi oħra ta' 
teknoloġija għolja orjentati lejn il-futur;

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni dwar kif il-pjan huwa 
interkonness u koerenti mal-fondi u l-
programmi ewlenin tal-Unjoni bħal 
Orizzont Ewropa, il-Programm Ewropa 
Diġitali, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, 
il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-
Fondi Strutturali, il-programm Spazjali, 
il-Fond Ewropew għad-Difiża, InvestEU;

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) spjegazzjoni dwar kif il-pjan 
jinvesti f'attivitajiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali sostenibbli fit-tul, teknoloġiji u 
industriji li joħolqu opportunitajiet għall-
ġenerazzjonijiet futuri;

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) qafas ta' miżuri li jiżguraw il-
viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni u t-
trasparenza tal-benefiċjarji f'konformità 
mal-Artikolu 26;
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Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) spjegazzjoni tal-mod kif l-isfidi u l-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kost totali stmat tar-riformi u l-
investimenti koperti mill-pjan għall-irkupru 
u r-reżiljenza ppreżentat (imsejjaħ ukoll 
"il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza") appoġġat minn 
ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

(f) il-kostijiet unitarji u totali stmati 
tar-riformi u l-investimenti koperti mill-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
(imsejjaħ ukoll "il-kostijiet stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza") appoġġat 
minn ġustifikazzjoni xierqa u kif din hija 
proporzjonata għall-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u fuq l-impjiegi;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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:

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-importanza u l-koerenza tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza u l-kontribut tagħha 
għat-tranżizzjoni ekoloġika ġusta  u t-
trasformazzjoni diġitali, u għal dan il-
għan, għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

Emenda 39
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jekk il-miżuri proposti fil-pjan 
humiex se jikkontribwixxu għall-ilħuq 
tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stabbiliti 
fl-Artikolu 4, u jekk il-pjan huwiex 
konsistenti mal-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament kif stipulat fl-
Artikolu 3;

Emenda 40

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 għall-
objettivi msemmija fil-punti (b), (c) u (ca) 
tal-Artikolu 15;

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan jikkontribwixxix għall-
istrateġiji tal-Unjoni msemmija fil-
punt (cb) tal-Artikolu 15;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-pjan huwiex interkonness u 
koerenti mal-programmi tal-Unjoni 
msemmija fil-punt (cc) tal-Artikolu 15;

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk il-pjan jinkludix miżuri 
effettivi biex jiżguraw il-viżibilità tal-
finanzjament tal-Unjoni u t-trasparenza 
tal-benefiċjarji;

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) jekk il-pjan hux se jkun immirat 
lejn iċ-ċiklu ekonomiku li jmiss u ffokat 
fuq l-attivitajiet, it-teknoloġiji u l-
industriji li jiġġeneraw benefiċċji fuq 
terminu twil;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex 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 

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex mistenni li 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi ta' kwalità u r-reżiljenza 
ekonomika u soċjali u l-ktajjen tal-valur 
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ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali;

strateġiċi tal-Istat Membru, inaqqas l-
impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u l-
awtonomija strateġika tal-Unjoni;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan ta' rkupru u ta' 
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u ta' proġetti 
ta' investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti;

(f) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 47

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 xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru, 
permezz ta' att delegat f'konformità mal-
Artikolu 27. Fil-każ li l-Kummissjoni 
tivvaluta pożittivament jew b'mod 
parzjalment pożittiv 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 48

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza ma jikkonformax b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), l-ebda kontribuzzjoni 
finanzjarja ma għandha tiġi allokata lill-
Istat Membru kkonċernat.

(c) fejn il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza ma jikkonformax b'mod 
sodisfaċenti ma' kwalunkwe kriterju 
stabbilit fl-Artikolu 16(3), l-ebda 
kontribuzzjoni finanzjarja ma għandha tiġi 
allokata lill-Istat Membru kkonċernat u 
għandu japplika l-paragrafu 5 ta' dan l-
Artikolu.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma f'parti minnu jew 
biss ma' wħud mill-kriterji msemmija fl-
Artikolu 16(3), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja allokata lill-Istat Membru 
kkonċernat għandha tiġi ddeterminata 
mill-Kummissjoni sal-ammont tal-kostijiet 
stmati tar-riformi u tal-investimenti li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3).

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment u l-ammont tal-
kost totali stmata tal-pjan għall-irkupru u 
r-reżiljenza;

(b) id-deskrizzjoni tar-riformi u tal-
proġetti ta' investiment fl-ambitu tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza u l-ammonti 
tal-kostijiet stmati rispettivi;

Emenda 51
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien erba' xhur mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

5. Jekk il-Kummissjoni tagħti 
valutazzjoni negattiva għal pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, id-deċiżjoni għandha 
tkun akkumpanjata minn valutazzjoni 
debitament ġustifikata u kkomunikata fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni mill-
Istat Membru. L-Istat Membru kkonċernat 
jista' jippreżenta pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ieħor u jista' juża wkoll l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

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-att delegat imsemmi fil-
paragrafi 1 u 2 għandu jiġi adottat 
f'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 27(2).

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien erba' xhur mill-preżentazzjoni 
uffiċjali tat-talba.

2. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat jiġġustifikaw emenda fil-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza rilevanti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan il-
ġdid skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 16, u għandha tieħu deċiżjoni 
ġdida f'konformità mal-Artikolu 17 fi 
żmien xahrejn mill-preżentazzjoni uffiċjali 
tat-talba.
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien erba' xhur 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

3. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li 
r-raġunijiet ippreżentati mill-Istat Membru 
kkonċernat ma jiġġustifikawx emenda tal-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, hija 
għandha tiċħad it-talba fi żmien xahrejn 
mill-preżentazzjoni uffiċjali tagħha, wara li 
tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

Emenda 55

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 
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.

3. Mat-tlestija tal-istadji importanti u 
l-miri rilevanti indikati fil-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza kif approvat fl-att 
delegat tal-Kummissjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta talba 
debitament ġustifikata 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 kull tliet xhur. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta, fi żmien 
xahar 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.
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Emenda 56

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 
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.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex il-Parlament Ewropew 
iwettaq kontroll xieraq tal-effettività, l-
effiċjenza u l-impatt tal-appoġġ 
finanzjarju fl-ambitu tal-Faċilità, ir-
rapport annwali għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill bħala 
parti mir-Rappurtar dwar ir-
Responsabbiltà Finanzjarja Integrat u 
għandu jkun jagħmel parti mill-
proċedura ta' kwittanza annwali bħala 
kapitolu separat fir-rapport ta' kwittanza 
tal-Kummissjoni.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1
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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. L-Istati Membri u riċevituri oħra 
tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom 
jirrikonoxxu l-oriġini u b'mod konsistenti 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-
Unjoni b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom, billi juru l-emblema tal-Unjoni 
flimkien mar-referenza għall-"Faċilità 
tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza" li 
tappoġġa l-azzjonijiet, kemm offline kif 
ukoll online, u billi jipprovdu 
informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u 
proporzjonata lil diversi udjenzi inklużi 
lill-midja u lill-pubbliku.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-istrumenti 
stabbiliti minn dan ir-Regolament, mal-
azzjonijiet u mar-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-istrumenti 
stabbilita minn dan ir-Regolament 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi 
msemmijin fl-Artikolu 4.

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni b'mod faċli għall-
utent, sabiex tqajjem sensibilizzazzjoni 
fost iċ-ċittadini, in-negozji, speċjalment l-
SMEs, u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, 
dwar ir-riżorsi finanzjarji pprovduti 
permezz tal-istrumenti stabbiliti minn dan 
ir-Regolament, kif ukoll dwar l-azzjonijiet 
u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji 
allokati għall-istrumenti stabbilita minn 
dan ir-Regolament għandhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi 
msemmijin fl-Artikolu 4.

Emenda 60
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema ta' monitoraġġ diġitali li tiżgura 
trasparenza pubblika sħiħa permezz ta' 
pjattaforma diġitali konsultabbli u 
faċilment aċċessibbli li telenka l-
benefiċjarji kollha tal-finanzjament li 
jirriżulta minn pjanijiet nazzjonali għall-
irkupru u r-reżiljenza fejn l-Istati Membri 
jridu jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa 
għal dan.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 Artikolu 27
Proċedura ta' kumitat Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu.

2. Jekk issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 17 u l-
Artikolu 19 għandha tingħata lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2027.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17 u fl-Artikolu 19 tista' tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-
deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-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.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti maħturin minn kull Stat Membru 
skont il-prinċipji stabbiliti 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-
Artikolu 17 u l-Artikolu 19 għandu jidħol 
fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien tliet xhur 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 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż bi tliet xhur fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a. jekk il-miżuri proposti fil-pjan 
humiex se jikkontribwixxu biex tintlaħaq 
il-mira stabbilita fl-Artikolu 4, u jekk il-
pjan huwiex konsistenti mal-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kif 
stipulat fl-Artikolu 3;

Emenda 63

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

(a) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex mistenni li 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv l-isfidi kruċjali identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat 
jew f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew;

imħassar

Emenda 64

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) jekk l-investimenti inklużi fil-pjan 
jirrispettawx il-prinċipju "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" u r-rekwiżiti ta' 
"salvagwardji minimi";

Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex 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;

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex mistenni li 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
tal-potenzjal ta' tkabbir, il-ħolqien tal-
impjiegi, ir-reżiljenza ekonomika u soċjali, 
l-ekosistemi industrijali u l-ktajjen tal-
valur strateġiċi tal-Istat Membru, inaqqas 
l-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi, u 
jikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, filwaqt li 
jiġu żgurati l-kundizzjonijiet ekwi tas-Suq 
Uniku u l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni;
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan ta' rkupru u ta' 
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u ta' proġetti 
ta' investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti;

(f) jekk il-pjan ta' rkupru u ta' 
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u ta' proġetti 
ta' investiment pubbliku li jirrappreżentaw 
azzjonijiet koerenti, li jkunu wkoll 
konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiż indirizzati 
lill-Istat Membru kkonċernat jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati b'mod 
uffiċjali mill-Kummissjoni fis-Semestru 
Ewropew u li jkunu kapaċi jimmobilizzaw 
investimenti privati wkoll;

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-partijiet ikkonċernati kollha 
jiġux ikkonsultati kif xieraq kif stipulat fl-
Artikolu 15;

Emenda 68

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 
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;

— l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu stabbiliti sistemi 
newtrali għall-klima u favur l-ambjent u 
biex is-setturi ekonomiċi jew soċjali jsiru 
aktar ekoloġiċi u għall-effiċjenza 
enerġetika u tar-riżorsi ta' dawk is-setturi 
bil-għan li jikkontribwixxu għall-objettiv 
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ġenerali ta' Ewropa newtrali għall-klima 
sal-2050, bil-għan li jirrispettaw in-
newtralità klimatika;

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jew kif ukoll

Emenda 70

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;

— l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti għat-trasformazzjoni 
diġitali tas-setturi ekonomiċi jew soċjali, 
tappoġġa r-riċerka u l-iskjerament tat-
teknoloġija f'oqsma bħall-intelliġenza 
artifiċjali, il-5G u l-ekonomija tad-data, 
tikkontribwixxi għall-aċċessibbiltà diġitali 
u tnaqqas id-distakk diġitali;

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jew kif ukoll

Emenda 72
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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-tranżizzjoni 
ekoloġika ġusta u t-trasformazzjoni 
diġitali

Emenda 73

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 
pożittiv dejjiemi fit-tul.

Emenda 74

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, 
b'mod partikolari għall-SMEs, il-ħolqien 
tal-impjiegi, l-awtonomija strateġika u l-
kompetittività fit-tul tal-Unjoni, l-
ekosistemi industrijali u l-ktajjen tal-valur 
strateġiċi u jipproduċi impatt pożittiv fuq 
terminu twil fuq ir-reżiljenza ekonomika u 
soċjali, is-sostenibbiltà u t-tkabbir fit-tul 
tal-Istat Membru biex jinħolqu 
opportunitajiet għall-ġenerazzjonijiet 
futuri, inaqqas l-impatt ekonomiku u 
soċjali tal-kriżi, u jikkontribwixxi biex 
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali,
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Emenda 75

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, b'mod partikolari għall-SMEs, il-
mikrointrapriżi u n-negozji ġodda, it-
tisħiħ tal-ekosistemi industrijali u l-
ktajjen tal-valur strateġiċi 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.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – paragrafu 1– subparagrafu 4 – inċiż 1a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- kif ukoll
- il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jimmira lejn iċ-ċiklu ekonomiku li jmiss u 
jiffoka fuq l-attivitajiet, it-teknoloġiji u l-
industriji li jiġġeneraw benefiċċju fuq 
terminu twil;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – paragrafu 1– subparagrafu 4 – inċiż 1b 
(ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- kif ukoll
- il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa 
mistenni jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-
awtonomija strateġika tal-Unjoni fi 
ktajjen tal-valur ewlenin

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – paragrafu 1– subparagrafu 4 – inċiż 1c 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- kif ukoll
- il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza huwa 
mistenni li jimmira lejn investimenti fi 
proġetti fit-tul li għandhom jipproduċu 
tkabbir u dħul għall-Istati Membri u l-
Unjoni li se jibbenefikaw mill-Istrument 
Ewropew ta' Rkupru ("Next Generation 
EU") u mill-iskemi ta' ħlas lura tiegħu fl-
interess tal-ġenerazzjonijiet futuri,

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkonforma f'parti minnu jew 
biss ma' wħud mill-kriterji msemmija fl-
Artikolu 16(3), il-kontribuzzjoni 
finanzjarja allokata lill-Istat Membru 
kkonċernat ma għandhiex tkun ogħla 
mill-ammont tal-kostijiet stmati tar-
riformi u tal-investimenti li jissodisfaw il-
kriterji stabbiliti fl-Artikolu 16(3).
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