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Emenda 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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

Or. en

Emenda 29
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

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 aċċelerat 
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-bini, 
inklużi r-rinnovament 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 
it-tkabbir sostenibbli u jinħolqu impjiegi 
ta' kwalità fl-Unjoni. B'hekk l-Unjoni se 
ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti 
billi tiddiversifika l-katini ewlenin tal-
provvista.

Or. en

Emenda 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

(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 aċċelerat 
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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.

l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal tat-
tkabbir fit-tul. L-investimenti f'teknoloġiji, 
kapaċitajiet u proċessi ekoloġiċi u diġitali, 
kif ukoll l-investimenti soċjali, li 
għandhom l-għan li jassistu fit-tranżizzjoni 
lejn enerġija nadifa u jtejbu l-effiċjenza fl-
enerġija, is-sikurezza u l-ambjent intern 
tajjeb għas-saħħa fil-binjiet u f'setturi 
ewlenin oħrajn tal-ekonomija huwa 
importanti biex jinkiseb it-tkabbir 
sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi. Dawn 
jgħinu sabiex l-Unjoni ssir ukoll iktar 
reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interventi fis-settur tal-bini ma għandhomx jiffokaw fuq l-abitazzjoni u l-effiċjenza 
enerġetika biss, iżda fuq il-binjiet b'mod ġenerali u fuq is-sikurezza u l-kwalità tal-arja 
interna tagħhom ukoll.

Emenda 31
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

(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 aċċelerat 
l-irkupru u jissaħħaħ il-potenzjal tat-
tkabbir fit-tul. L-investiment f'teknoloġiji, 
innovazzjoni u riċerka, kapaċitajiet u 
proċessi ekoloġiċi u diġitali, li għandhom l-
għan li jassistu fit-tranżizzjoni lejn enerġija 
rinnovabbli 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 jintlaħaq l-
objettiv ta' newtralità klimatika tal-Unjoni 
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reżiljenti u inqas dipendenti billi 
tiddiversifika l-katini ewlenin tal-provvista.

u jinħolqu l-impjiegi. B'hekk l-Unjoni se 
ssir ukoll iktar reżiljenti u inqas dipendenti 
billi tiddiversifika l-katini ewlenin tal-
provvista.

Or. en

Emenda 32
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 affaċċjati min-nies b'aċċess 
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 u 
jippromwovi l-ugwaljanza diġitali kif 
ukoll jappoġġja 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, imnedija 
mit-tkabbir fis-settur diġitali, jenħtieġ li 
tiġi ssodisfata b'mod sostenibbli, fuq il-
bażi ta' miżuri tal-effiċjenza enerġetika u 
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli.

Or. en

Emenda 33
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)



AM\1212267MT.docx 7/144 PE657.162v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Hemm evidenza li n-nisa jitilfu 
xogħolhom b'mod sproporzjonat 
minħabba l-kriżi. Huwa fundamentali li 
jiġi evitat ix-xenarju li fih l-għajnuna 
finanzjarja tal-Unjoni tmur primarjament 
f'setturi ddominati mill-irġiel. Jenħtieġ li 
l-promozzjoni tat-tkabbir b'bilanċ bejn is-
sessi tkun parti essenzjali mill-indirizzar 
tal-konsegwenzi tal-kriżi tal-COVID-19. 
L-Ekonomija tal-Indukrar taqdi rwol 
ċentrali f'dan ir-rigward, speċjalment l-
investimenti f'indukrar tat-tfal u fi skejjel 
reżistenti għall-kriżijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-istudju ta' Dr Elisabeth Klatzer u ta' Dr Azzura Rinaldi.

Emenda 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 tal-Istati Membri, li 
kapaċi jimmobilizzaw investimenti privati 
wkoll, bil-għan li jkun hemm impatt 
dewwiem fuq il-produttività u r-reżiljenza 
tal-ekonomija tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
appoġġ finanzjarju dirett lill-Istati Membri 
permezz ta' għodda innovattiva. Għal dan 
il-għan jenħtieġ li tiġi stabbilita Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza (il-"Faċilità") 
fil-qafas ta' dan ir-Regolament, biex 
tipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti u 
effettiv biex tirkupra l-ekonomija 
Ewropea, li ġiet affettwata ferm mill-kriżi 
tal-COVID-19, u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
tagħha filwaqt li tiżdied l-
implimentazzjoni tar-riformi u tal-
investiment pubbliku relatat fl-Istati 
Membri, u fl-istess ħin jinżammu 
kundizzjonijiet ekwivalenti fis-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.

Or. en

Emenda 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 

(8) F'dan l-isfond, huwa meħtieġ li 
jissaħħaħ il-qafas attwali għall-għoti ta' 
appoġġ lill-Istati Membri u jingħata 
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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.

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, li kapaċi jimmobilizzaw 
investimenti privati wkoll. 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.

Or. en

Emenda 37
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 l-
Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, il-
Faċilità stabbilita b'dan ir-Regolament se 
tikkontribwixxi 50 % tar-riżorsi tagħha 
biex jiġu integrati l-azzjonijiet klimatiċi u 
s-sostenibbiltà ambjentali u biex tinkiseb 
il-mira ġenerali li 50 % tan-nefqa tal-baġit 
tal-UE tkun tappoġġa objettivi klimatiċi u 
ambjentali. It-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni tal-ekosistemi huma l-
fatturi ewlenin li jwasslu għall-istess 
ambjentali li ħoloq il-kundizzjonijiet 
għall-emerġenza u għat-tifrix tal-COVID-
19 u ta' pandemiji potenzjali futuri. 
Għaldaqstant, jenħtieġ li l-investimenti 
kollha fl-ambitu tal-Faċilità jissodisfaw il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà ambjentali 
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kif iddefiniti mir-[Regolament dwar it-
Tassonomija] u, tal-anqas, jirrispettaw il-
prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
u r-rekwiżiti ta' "salvagwardji minimi". 
Il-kriterji u l-qafas tat-Tassonomija tal-
UE jenħtieġ li jintużaw fit-traċċar tal-
implimentazzjoni tal-impenji klimatiċi.

Or. en

Emenda 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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, tat-trasformazzjoni 
diġitali u tal-appoġġ għal strateġija solida 
dwar l-SMEs u l-industrija, li se jkollhom 
rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-ġdid tal-
ekonomija u fl-immodernizzar u fiż-
żamma tal-kompetittività tagħha.

Or. en

Emenda 39
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12
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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 kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali miftuħa, 
sostenibbli u inklużiva. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija u fl-immodernizzar 
tagħha.

Or. en

Emenda 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 kemm 
tat-tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll tat-
trasformazzjoni diġitali. It-tnejn li huma se 
jkollhom rwol ta' prijorità fir-rilanċ mill-
ġdid tal-ekonomija kif ukoll fid-
dekarbonizzazzjoni u fl-immodernizzar 
tagħha.
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Or. en

Emenda 41
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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 tranżizzjonijiet ekoloġiċi 
u diġitali ġusti li l-għan tagħhom ikun 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, filwaqt li jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi fis-Suq Uniku u l-
awtonomija strateġika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 43
Josianne Cutajar

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-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. Jenħtieġ li l-Faċilità 
tikkontribwixxi wkoll għall-kisba tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en
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Emenda 44
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-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 u b'bilanċ bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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-

(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-
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Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli.

Unjoni wara l-kriżi, trawwem il-ħolqien 
tal-impjiegi, tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli u żżid il-kompetittività globali 
Ewropea.

Or. en

Emenda 46
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

(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, ambjentali u ta' 
protezzjoni tad-data tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
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Unjoni. l-Faċilità ma tintużax sabiex tiffinanzja 
attivitajiet relatati mal-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew 
il-kombustjoni tal-karburanti fossili; id-
dekummissjonar, it-tħaddim, l-adattament 
jew il-kostruzzjoni ta' impjanti tal-
enerġija nukleari; ir-rimi tal-iskart 
f'landfill u l-investimenti 
f'installazzjonijiet għall-inċinerazzjoni 
tal-iskart; l-investiment fl-infrastruttura 
tal-ajruporti, minbarra għar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Or. en

Emenda 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 

(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 permezz ta' pjan koerenti 
għall-irkupru u r-reżiljenza li kapaċi 
jimmobilizzaw investimenti privati wkoll. 
Jenħtieġ li l-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jkun konsistenti u jiżguraw 
sinerġijimal-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 mal-
objettivi ta' fondi u ta' programmi oħra 
tal-Unjoni, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma u mal-isfidi u mal-prijoritajiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi identifikati 
fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Sabiex 
tingħata spinta lill-azzjonijiet li jaqgħu fil-
prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u 
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.

Emenda 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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. 

(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. 
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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.

Sabiex tingħata spinta lill-azzjonijiet li 
jaqgħu fil-prijoritajiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, tal-Aġenda Diġitali, tal-
Istrateġija Industrijali, 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.

Or. en

Emenda 49
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

(19) Sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 
finanzjarja proporzjonata għall-bżonnijiet 
effettivi tal-Istati Membri biex iwettqu u 
jlestu r-riformi u l-investimenti inklużi fil-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, huwa 
xieraq li tiġi stabbilita kontribuzzjoni 
finanzjarja massima li tkun għad-
dispożizzjoni tagħhom fil-qafas tal-Faċilità 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-appoġġ 
finanzjarju (jiġifieri l-appoġġ finanzjarju 
mhux ripagabbli). Jenħtieġ li l-
kontribuzzjoni massima tkun ikkalkolata 
fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru. Jenħtieġ li l-PDG u l-indikaturi 
tar-rata tal-qgħad jirriflettu l-impatt tal-
kriżi tal-COVID-19 fuq l-Istati Membri 
individwali, li jenħtieġ li jingħataw 
kunsiderazzjoni wkoll.
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Or. en

Emenda 50
Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 20

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 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 fi kwalunkwe mument wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, sal-
31 ta' Awwissu 2024. Sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni rapida, jenħtieġ li l-Istat 
Membru jippreżenta l-abbozz tal-pjan 
flimkien mal-abbozz tal-informazzjoni 
baġitarja rilevanti minn sitt xhur qabel is-
sottomissjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Premessa 20

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-

(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-
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. F'dan ir-rigward, il-
Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun att awtonomu u mhux anness għall-NRP.

Emenda 52
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

(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 juri kif il-pjan huwa 
mistenni jikkontribwixxi għall-
ugwaljanza bejn is-sessi u għat-tkabbir u 
għall-ħolqien tal-impjiegi b'bilanċ bejn is-
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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.

sessi; 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.

Or. en

Emenda 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 
u r-reżiljenza ekonomika u soċjali; jenħtieġ 
li jkun jinkludi wkoll miżuri li huma 
rilevanti għal tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali ġusti; 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 54
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

(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 
b'bilanċ bejn is-sessi, 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-
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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.

ġustifikazzjoni pprovduta mill-Istat 
Membru tal-kostijiet totali stmati tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza ppreżentat 
hijiex raġonevoli u plawżibbli u hijiex 
proporzjonata mal-impatt mistenni fuq l-
ekonomija u l-impjiegi; jekk il-pjan 
jeskludix attivitajiet li ma jissodisfawx il-
kriterji dwar is-sostenibbiltà kif iddefiniti 
mir-[Regolament dwar it-Tassonomija]; 
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 
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.

Or. en

Emenda 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

(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 
jinkludix miżuri li effettivament 
jikkontribwixxu għal tranżizzjonijiet 
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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.

ekoloġiċi u diġitali ġusti 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 propost mill-Istati Membri 
huwiex mistenni jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjoni 
speċifika għall-pajjiż rilevanti indirizzata 
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 
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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.



AM\1212267MT.docx 25/144 PE657.162v01-00

MT

Emenda 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 wieħed mill-
kriterji tal-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta ma' dawk li jintroduċu l-possibbiltà ta' approvazzjoni parjzali tal-
RRP.

Emenda 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun (29) It-talba għal self jenħtieġ li tkun 
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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.

ġustifikata mill-ħtiġijiet finanzjarji marbuta 
ma' riformi u investimenti addizzjonali 
inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
li jkunu notevolment rilevanti għal  
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali ġusti, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proposta għal regolament
Premessa 30



AM\1212267MT.docx 27/144 PE657.162v01-00

MT

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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tħaffef il-proċess ta' approvazzjoni tal-RRP.

Emenda 59
Josianne Cutajar

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 sitt 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.

Or. en

Emenda 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Proposta għal regolament
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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.

Or. en

Emenda 61
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 jiġu żgurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni, 
jenħtieġ li jkun possibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat u għall-Kummissjoni 
li jaqblu dwar ċerti arranġamenti 

(39) Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza li għandhom jiġu implimentati 
mill-Istati Membri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja korrispondenti allokata 
għalihom jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta' att delegat. 
Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat 
ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Is-
setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-
adozzjoni tal-pjanijiet ta' rkupru u ta' 
reżiljenza u mal-ħlas tal-appoġġ finanzjarju 
meta jiġu ssodisfati l-istadji importanti u l-
miri rilevanti jenħtieġ li jiġu eżerċitati mill-
Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont il-
proċedura ta' eżami tiegħu13. Wara l-
adozzjoni ta' att delegat, jenħtieġ li jkun 
possibbli għall-Istat Membru kkonċernat u 
għall-Kummissjoni li jaqblu dwar ċerti 
arranġamenti operazzjonali ta' natura 
teknika, li jagħtu dettalji dwar aspetti tal-
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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. Ir-regoli 
finanzjarji orizzontali adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi 
tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn 
ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist pubbliku, premjijiet u 
implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu 
kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi 
finanzjarji. Regoli adottati fuq il-bażi tal-
Artikolu 322 TFUE jirrigwardaw ukoll il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
defiċjenzi ġeneralizzati rigward l-istat tad-
dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-
istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u 
finanzjament mill-UE effettiv.

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. Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn 
ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju u jiddeterminaw b'mod 
partikolari l-proċedura għall-istabbiliment 
u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta' 
għotjiet, akkwist pubbliku, premjijiet u 
implimentazzjoni indiretta, u jipprevedu 
kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi 
finanzjarji. Regoli adottati fuq il-bażi tal-
Artikolu 322 TFUE jirrigwardaw ukoll il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
defiċjenzi ġeneralizzati rigward l-istat tad-
dritt fl-Istati Membri, billi r-rispett għall-
istat tad-dritt huwa prekundizzjoni 
essenzjali għal ġestjoni finanzjarja tajba u 
finanzjament mill-UE effettiv.

_________________ _________________
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).

Or. en

Emenda 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
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Giorgos Georgiou, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Semestru Ewropew ta' 
koordinazzjoni tal-politika ekonomika" 
(minn hawn 'il quddiem is-"Semestru 
Ewropew") tfisser il-proċess stabbilit mill-
Artikolu 2 a tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 199720

.

imħassar

_________________
20 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-
tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' 
baġit u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni 
ta' politika ekonomika (ĠU L 209, 
2.8.1997, p. 1)

Or. en

Emenda 63
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Reżiljenza" tfisser il-ħila tal-
ekonomija, tal-agrikoltura u tal-industrija 
Ewropej, li jipproduċu, fis-suq uniku, l-
oġġetti u s-servizzi neċessarji kollha biex 
jiggarantixxu l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni Ewropea, biex isaħħu l-
indipendenza minn pajjiżi terzi fir-
rigward tal-assi u tat-teknoloġiji meħtieġa 
għall-istabbiltà u għas-sigurtà tas-
soċjetajiet Ewropej, u meħtieġa sabiex 
jaffaċċjaw xokkijiet u tibdiliet strutturali 
persistenti b'impatt limitat fuq il-
ġenerazzjonijiet futuri.
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Or. en

Emenda 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Irkupru" tfisser il-proċess 
ippjanat għar-restawr tal-ekonomiji 
Ewropej u nazzjonali wara l-esponiment 
għal kriżi li rriżultat minn fatturi esterni u 
imprevedibbli, billi jiġu adottati azzjonijiet 
ta' sostenn li ma jimplikawx sorveljanza 
diskriminatorja u impenjattiva wisq wara 
l-programm bħala għodda ta' monitoraġġ.

Or. en

Emenda 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. "Reżiljenza" tfisser il-kapaċità li 
jiġu minimizzati l-konsegwenzi negattivi 
immedjati u fit-tul li jirriżultaw mill-kriżi 
mikroekonomika u dik makroekonomika 
billi jitnaqqsu l-vulnerabbiltajiet tal-
ekonomiji nazzjonali u jixxejjen il-livell 
ta' dipendenza tal-industriji strateġiċi tal-
UE minn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 66
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Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" jfisser iż-żamma lura milli 
ssir "ħsara sinifikanti għall-objettivi 
ambjentali" kif iddefinit fl-Artikolu 17 
tar-Regolament (UE) 2020/854 [ir-
Regolament dwar it-Tassonomija];

Or. en

Emenda 67
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Is-"salvagwardji minimi" tfisser 
il-proċeduri ddefiniti fl-Artikolu 18 tar-
Regolament (UE) 2020/852 [ir-
Regolament dwar it-Tassonomija];

Or. en

Emenda 68
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. "Reżiljenza" tfisser il-ħila li jiġu 
affaċċjati x-xokkijiet soċjetali, ekonomiċi 
u ekoloġiċi u t-tibdiliet strutturali 
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persistenti b'mod sostenibbli sabiex jiġi 
ppreservat il-benessri soċjetali, mingħajr 
ma jinxteħet fil-periklu wirt il-
ġenerazzjonijiet futuri.

Or. en

Emenda 69
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 lejn in-newtralità klimatika 
qabel l-2050 u mat-tranżizzjonijiet diġitali 
miftuħin, sostenibbli u inklużivi, is-saħħa, 
il-kompetittività, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli, b'bilanċ bejn is-
sessi u inklużiv, l-impjiegi u l-investiment, 
u l-istabilità tas-sistemi finanzjarji.

Il-Faċilità għandha tappoġġja l-attivitajiet 
biss meta dawn ikunu jistgħu juru li "ma 
jagħmlux ħsara sinifikanti" u jirrispettaw 
ir-rekwiżiti dwar "is-salvagwardji 
minimi" kif iddefiniti fir-Regolament 
(UE) 2020/852 [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija], ma jwasslux għal 
intrappolament tal-assi b'intensità ta' 
karbonju u ma jxekklux it-tnedija ta' 
alternattivi newtrali fil-karbonju.
Il-Faċilità ma għandhiex tappoġġja l-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili; id-dekummissjonar, it-
tħaddim, l-adattament jew il-kostruzzjoni 
ta' impjanti tal-enerġija nukleari; ir-rimi 
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tal-iskart u l-investimenti 
f'installazzjonijiet għall-inċinerazzjoni 
tal-iskart; l-investiment fl-infrastruttura 
tal-ajruporti, minbarra għar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Or. en

Emenda 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 strateġiċi relatati mal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, mal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU, 
ma' tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 
ġusti, is-saħħa, il-kompetittività, ir-
reżiljenza, il-produttività, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-ħiliet vokazzjonali, il-kapital 
uman u soċjali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, l-impjiegi, l-investiment, l-
infrastrutturi tanġibbli u intanġibbli, it-
trasport u l-mobilità sostenibbli, l-
effiċjenza enerġetika, iċ-ċirkolarità, ir-
riġenerazzjoni urbana, l-ugwaljanza bejn 
is-sessi, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u soċjali u r-rispett tal-istat tad-
dritt, u l-istabilità tas-sistemi finanzjarji.

Or. en

Emenda 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer



AM\1212267MT.docx 35/144 PE657.162v01-00

MT

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, mat-trasformazzjoni diġitali, l-
infrastrutturi kritiċi, is-saħħa, il-
kompetittività, ir-reżiljenza, il-produttività, 
l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 soċjalment ġusti, is-
saħħa pubblika, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, it-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-
impjiegi ta' kwalità u l-investiment 
pubbliku, u l-istabilità tas-sistemi 
finanzjarji.

Or. en
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Emenda 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

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-awtonomija strateġika 
tal-UE, filwaqt li jipproteġi u jsostni l-
prinċipji tas-Suq Uniku u jevita 
konċentrazzjonijiet insostenibbli tas-
swieq, mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, is-saħħa, il-kompetittività fit-tul, 
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.

Or. en

Emenda 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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, is-saħħa, il-
kompetittività, l-enerġija u s-sigurtà tal-
provvista tagħha, ir-reżiljenza, il-
produttività, l-edukazzjoni u l-ħiliet, ir-
riċerka u l-innovazzjoni pijuniera f'setturi 
strateġiċi bħat-teknoloġija tal-idroġenu, 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
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inklużiv, l-impjiegi u l-investiment, u l-
istabilità tas-sistemi finanzjarji.

Or. en

Emenda 75
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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-awtonomija strateġika 
tal-UE, li tinkludi l-ispazju tal-ajru, id-
difiża u l-konnettività sigura, mal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, mat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, is-
saħħa, il-kompetittività fit-tul, 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.

Or. en

Emenda 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, l-awtonomija u r-
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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.

rilokazzjoni industrijali, 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.

Or. en

Emenda 77
Pietro Fiocchi

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, l-SMEs, inklużi l-
mikrointrapriżi, 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.

Or. en

Emenda 78
Angelika Niebler

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' 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita b'dan ir-
Regolament għandu jirreferi għal oqsma ta' 
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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.

politika relatati mal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali, mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, is-saħħa, il-
kompetittività fis-swieq globali, 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.

Or. en

Emenda 79
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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 l-prosperità ekonomika fit-tul tal-
Unjoni, billi tippermetti r-ripagament 
veloċi tas-self ikkuntrattat mill-NGEU, li 
ma għandux ikun piż finanzjarju għall-
ġenerazzjonijiet li jmiss, tippromwovi l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u 
l-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 t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali li jippromwovu l-awtonomija 
diġitali, strateġiji ewlenin, primarjament 
fuq 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 
f'teknoloġiji ewlenin, settur tas-saħħa 
modern, id-difiża, l-ajruspazju, il-
konnettività sigura u l-migrazzjoni, u 
b'hekk tikkontribwixxi għar-restawr tal-
potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni, trawwem il-ħolqien tal-impjiegi 
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wara l-kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi 
t-tkabbir sostenibbli fit-tul u tnaqqas id-
dipendenzi minn pajjiżi terzi f'oqsma 
strateġiċi.

Or. en

Emenda 80
Christian Ehler

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 l-prosperità ekonomika fit-tul tal-
Unjoni, billi tippermetti r-ripagament 
veloċi tas-self ikkuntrattat mill-NGEU, li 
ma għandux ikun piż finanzjarju għall-
ġenerazzjonijiet li jmiss, tippromwovi l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u 
l-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 t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, strateġiji ewlenin, primarjament 
fuq Proġetti Importanti ta' Interess 
Ewropew Komuni (IPCEIs), l-istrateġija 
għall-SMEs Ewropej, l-ekonomija 
ċirkolari, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
f'teknoloġiji ewlenin, settur tas-saħħa 
modern, id-difiża u l-migrazzjoni, 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.

Or. en

Emenda 81
Ville Niinistö
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjoni ekoloġika lejn in-newtralità 
klimatika qabel l-2050 u t-tranżizzjoni 
diġitali miftuħa, sostenibbli u inklużiva, 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 u b'bilanċ bejn is-
sessi u livell għoli ta' ħarsien tal-ambjent.

Or. en

Emenda 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 

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, anki permezz ta' 
appoġġ fis-solvenza lill-kumpaniji 
stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw fl-
Unjoni, u tappoġġa tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali ġusti f'konformità mal-
prinċipju "la tagħmilx ħsara", u b'hekk 
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t-tkabbir sostenibbli. tikkontribwixxi għar-restawr tal-potenzjal 
tat-tkabbir tal-ekonomiji tal-Unjoni u tal-
ekosistemi industrijali u tal-ktajjen tal-
valur strateġiċi tagħha, trawwem il-
ħolqien tal-impjiegi wara l-kriżi tal-
COVID-19, tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli, tisfrutta l-potenzjal sħiħ tas-
suq uniku filwaqt li tiżgura l-
kundizzjonijiet ekwi fih u l-awtonomija 
strateġika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, 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 kif 
ukoll ir-ripatrijazzjoni u l-appoġġ tal-
industriji li wrew kemm huma kritiċi wara 
l-kriżi tal-COVID-19, bħal dawk fil-kura 
tas-saħħa, u tippromwovi t-tkabbir 
sostenibbli b'investimenti f'teknoloġiji 
importanti bħall-idroġenu u l-ktajjen tal-
valur kritiċi.

Or. en

Emenda 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi tirrestawra l-
potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomiji tal-
Unjoni u tkattar il-ħolqien tal-impjiegi 
wara l-kriżi tal-COVID-19, kif ukoll billi 
ttejjeb il-kapaċità ta' reżiljenza u ta' 
aġġustament tal-Istati Membri, ittaffi l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-kriżi u 
tappoġġa t-tranżizzjoni ekoloġika u t-
trasformazzjoni diġitali, sabiex tikseb 
tkabbir sostenibbli u inklużiv, impjiegi u 
investiment, u l-istabbiltà tas-sistemi 
finanzjarji, filwaqt li żżomm il-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 
speċjalment fir-rigward tal-SMEs, 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 kif ukoll ittejjeb 
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l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ, 
tippromwovi t-tkabbir sostenibbli u 
tipprevjeni kwalunkwe forma ta' 
reċessjoni finanzjarja ulterjuri permezz 
tar-ripagament tas-self.

Or. en

Emenda 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 87
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
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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.

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, b'mod partikolari bil-
valur miżjud għall-Ewropa u għall-
ġenerazzjonijiet futuri.

Or. en

Emenda 88
Pietro Fiocchi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-objettiv ġenerali tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni billi ttejjeb il-
kapaċità ta' reżiljenza u ta' aġġustament tal-
Istati Membri, ittaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-kriżi, u tappoġġa t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, l-
SMEs, inklużi l-mikrointrapriżi, 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.

Or. en

Emenda 89
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Faċilità għandha tiżgura li:
(a) tal-inqas 50 % tal-istrument jappoġġja 
direttament l-azzjonijiet klimatiċi u 
ambjentali f'konformità mal-objettivi tal-
Patt Ekoloġiku Ewropew, tal-Ftehim ta' 
Pariġi u tal-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) 2020/852 [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija] u li l-azzjonijiet kollha fl-
ambitu tal-Faċilità jirrispettaw il-
prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara" u r-
rekwiżiti tas-"salvagwardji minimi". L-
Istati Membri għandhom jidentifikaw u 
jintraċċaw l-infiq fuq il-klima u l-ambjent 
billi jużaw il-kriterji stabbiliti mir-
regolament 2020/852 [ir-Regolament 
dwar it-Tassonomija];
(b) l-azzjonijiet iffinanzjati mill-Faċilità 
għall-promozzjoni tat-trasformazzjoni 
diġitali miftuħa jikkontribwixxu għall-
ugwaljanza diġitali, għall-aċċessibbiltà 
diġitali, għal soluzzjonijiet ta' software u 
ta' hardware miftuħin u jiżguraw 
protezzjoni tad-data personali; dawn 
għandhom ikunu sostnuti mill-espansjoni 
tal-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u 
tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika;
(c) l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi u l-investimenti 
bbilanċjati f'setturi ddominati min-nisa u 
mill-irġiel, inklużi l-investimenti fl-
Ekonomija tal-Indukrar, jiġu promossi 
matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni 
tar-riformi u tal-investimenti rilevanti.

Or. en

Emenda 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs
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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" stabbilit fir-
Regolament 2020/853 (ir-Regolament 
dwar it-Tassonomija).

Or. en

Emenda 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta att delegat sal-
31 ta' Diċembru 2020 li jissupplimenta 
dan ir-Regolament billi fih tiżviluppa l-
metodoloġija rilevanti u l-linji gwida dwar 
"la tagħmilx ħsara sinifikanti" għall-
Faċilità billi tuża l-kriterji stabbiliti fir-
Regolament 2020/852 (ir-Regolament 
dwar it-Tassonomija). Il-Pjanijiet 
nazzjonali għar-reżiljenza u għall-irkupru 
għandhom ikunu konsistenti ma' dawn il-
linji gwida.

Or. en

Emenda 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jinkiseb dakn-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza. Dan l-objettiv 
speċifiku għandu jiġi segwit 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri kkonċernati.

2. Sabiex jinkiseb dak l-objettiv 
ġenerali, l-objettiv speċifiku tal-Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza għandu jkun li 
tipprovdi lill-Istati Membri b'appoġġ 
finanzjarju bil-ħsieb li jinkisbu l-istadji 
importanti u l-miri tar-riformi u l-
investimenti kif stabbilit fil-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza fil-qafas ta' oqsma 
strateġiċi bħall-SMEs u l-industriji 
nazzjonali, is-settur tas-saħħa, l-
attivitajiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni, l-
industriji tad-difiża u l-ġestjoni tal-
migrazzjoni. Dan l-objettiv speċifiku 
għandu jiġi segwit f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 93
András Gyürk, Edina Tóth

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Riformi u investimenti mnedija 
mill-Istati Membri wara l-1 ta' Frar 2020 
għandhom ikunu eliġibbli skont il-
Faċilità għar-Riforma u r-Reżiljenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data ta' limitu ċara hija essenzjali sabiex l-SM ikunu jistgħu jippreparaw il-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza tagħhom. Huwa ġġustifikat li din id-data tiġi stabbilita fil-bidu tal-kriżi, 
sabiex b'hekk l-SM ikunu jistgħu jinkludu fil-pjanijiet tagħhom il-miżuri relatati mal-kriżi 
immedjata wkoll.

Emenda 94
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jiffokaw qabel 
kollox fuq ir-riabilitazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi, li l-importanza kruċjali tagħhom 
ġiet ikkonfermata mill-kriżi tal-COVID-
19.

Or. en

Emenda 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-RRF għandu jsostni l-istrateġiji 
industrijali tal-Istati Membri li jiffokaw 
fuq impjiegi ta' kwalità, żvilupp ugwali u 
objettivi klimatiċi ambizzjużi; f'dan is-
sens, l-Istati Membri huma mistiedna 
jinkludu fil-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza tagħhom pjan ta' investiment 
pubbliku li jippromwovi l-iżvilupp ta' 
settur pubbliku produttiv, speċjalment fil-
każ ta' setturi strateġiċi li huma 
importanti wisq biex jitħallew għas-suq 
bħall-mediċini, il-prodotti sanitarji, it-
tagħmir protettiv personali u l-apparati 
mediċi.

Or. en

Emenda 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
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Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Bħala kontribut għall-koeżjoni 
soċjali u territorjali, l-appoġġ għas-settur 
privat għandu jiġi allokat l-ewwel u qabel 
kollox għall-mikrointrapriżi u għall-
SMEs fl-aktar reġjuni affettwati sabiex 
jiġu miġġielda l-inugwaljanzi reġjonali 
msaħħa minn politiki ffokati fuq il-
kompetittività.

Or. en

Emenda 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom jimmiraw li jżommu 
l-impjiegi ta' kwalità. L-impjiegi maħluqa 
skont dawk il-pjanijiet għandhom 
jirrispettaw l-ogħla standards tad-drittijiet 
tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 98
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) bl-ammont ta' 
EUR 334 950 000 000 imsemmi fil-punt 
(ii) tal-Artikolu 3(2)(a) tar-
Regolament [EURI] fi prezzijiet kurrenti, 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli, 
soġġett għall-Artikolu 4(4) u (8) tar-
Regolament [EURI].

(a) bl-ammont ta' 
EUR 334 950 000 000 imsemmi fil-punt 
(ii) tal-Artikolu 3(2)(a) tar-
Regolament [EURI] fi prezzijiet kurrenti, 
disponibbli għal appoġġ mhux ripagabbli, 
soġġett għall-Artikolu 4(4) u (8) tar-
Regolament [EURI] li tal-anqas 
EUR 167475 000 000 minnhom jappoġġja 
b'mod dirett l-azzjonijiet klimatiċi u 
ambjentali.

Or. en

Emenda 99
Pietro Fiocchi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-ammonti għandhom 
jikkostitwixxu fi dħul assenjat estern 
f'konformità mal-Artikolu 21(5) tar-
Regolament Finanzjarju.

imħassar

Or. en

Emenda 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) 10 % tal-ammont imsemmi fl-
Artikolu 5(1)(a) u 5(1)(b) għandu jiġi 
allokat għall-finanzjament tal-Proġetti ta' 
Interess Ewropew Komuni speċifikati fl-
Artikolu 5a.

Or. en
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Emenda 101
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-
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.

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-
ġestjoni ta' kull strument u r-realizzazzjoni 
tal-objettivi tiegħu, b'mod partikolari 
studji, laqgħat ta' esperti, l-involviment tas-
soċjetà ċivili u tal-komunitajiet lokali 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-networks 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.

Or. en

Emenda 102
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Proġetti ta' Interess Ewropew Komuni

L-ammont speċifikat fl-Artikolu 5(1)(ba) 
għandu jintuża għall-finanzjament ta' 
Proġetti ta' interess Ewropew komuni li 
jkollhom kopertura Ewropea b'kontribut 
kbir għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 
u għall-irkupru fil-perjodu ta' wara l-kriżi 
tal-COVID-19. Il-Proġetti ta' interess 
Ewropew komuni għandhom jiġu 
introdotti mill-Kummissjoni permezz ta' 
atti delegati li jispeċifikaw l-Istati Membri 
parteċipanti, l-ammonti, l-istadji 
importanti u l-miri, il-proġetti/it-tipi ta' 
proġetti. Il-Proġetti ta' interess Ewropew 
komuni għandhom ikunu:
- It-turiżmu;
- L-industrija ajrunawtika;
- In-navigabbiltà tal-passaġġi fuq l-ilma 
intern;
- L-ERTMS.

Or. en

Emenda 103
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Riżorsi mill-programmi b'ġestjoni 

kondiviża
Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
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jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 104
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk jitolbu dan, ir-riżorsi allokati għall-
Istati Membri b'ġestjoni kondiviża jistgħu 
jiġu trasferiti għall-Faċilità. Il-
Kummissjoni għandha timplimenta dawk 
ir-riżorsi b'mod dirett f'konformità mal-
Artikolu 62(1)(a) tar-Regolament 
Finanzjarju. Dawn ir-riżorsi għandhom 
jintużaw għall-benefiċċju tal-Istati 
Membru kkonċernat.

Jekk Stat Membru jitlob hekk, ir-riżorsi 
allokati għall-Faċilità jistgħu jiġu trasferiti 
għall-Fondi tal-Unjoni sabiex jintużaw 
għall-benefiċċju tal-Istat Membru li jitlob 
it-trasferiment. Dawk ir-riżorsi għandhom 
jiġu implimentati taħt il-ġestjoni 
kondiviża f'konformità mal-Artikolu 63 
tar-Regolament Finanzjarju. Għal dawk 
ir-riżorsi għandhom ikunu japplikaw ir-
regoli tal-Fond tal-Unjoni riċevitur.

Or. en

Emenda 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-RRF ma 
għandhiex tkun marbuta ma' miżuri ta' 
riforma strutturali jew ma' forma oħra ta' 
kundizzjonalitajiet ekonomiċi u politiċi 
relatati mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir 
jew mas-Semestru Ewropew li jistgħu 
jdgħajfu d-drittijiet soċjali jew tal-
ħaddiema.
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Or. en

Emenda 106
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza għandu jkun addizzjonali mal-
appoġġ ipprovdut minn fondi u programmi 
oħra tal-Unjoni. Proġetti ta' riforma u ta' 
investiment jistgħu jirċievu appoġġ minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kost.

L-appoġġ mill-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza jista' jkun addizzjonali mal-
appoġġ ipprovdut minn fondi u programmi 
oħra tal-Unjoni. Proġetti ta' riforma u ta' 
investiment jistgħu jirċievu appoġġ minn 
programmi u strumenti oħra tal-Unjoni 
sakemm tali appoġġ ma jkoprix l-istess 
kost.

Or. en

Emenda 107
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 109
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Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

Kontribuzzjoni finanzjarja massima 
għandha tiġi kkalkulata għal kull Stat 
Membru għall-allokazzjoni tal-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 5(1)(a), bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I, 
ibbażata fuq il-popolazzjoni, l-invers tal-
Prodott Domestiku Gross (PDG) per capita 
u r-rata ta' qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru. Il-PDG u l-indikaturi tar-rata 
tal-qgħad għandhom jirriflettu l-impatt 
tal-kriżi tal-COVID-19.

Or. en

Emenda 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal perjodu li jibda mill-
31 ta' Diċembru 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2024, jekk ir-riżorsi 
finanzjarji jkunu disponibbli, il-
Kummissjoni tista' torganizza sejħiet 
f'konformità mal-kalendarju tas-Semestru 
Ewropew. Għal dan il-għan, għandha 
tippubblika kalendarju indikattiv tas-
sejħiet li għandhom jiġu organizzati f'dak 
il-perjodu, u għandha tindika, f'kull sejħa, 
l-ammont disponibbli għall-allokazzjoni. 
Kull Stat Membru jista' jipproponi li 
jirċievi sa ammont massimu li 
jikkorrispondi għas-sehem ta' allokazzjoni 
tiegħu mill-ammont disponibbli għall-
allokazzjoni, kif imsemmi fl-Anness I, biex 
jimplimenta l-pjan għall-irkupru u r-

2. Għal perjodu li jibda mill-
31 ta' Diċembru 2022 sal-
31 ta' Diċembru 2024, jekk ir-riżorsi 
finanzjarji jkunu disponibbli, il-
Kummissjoni tista' torganizza sejħiet, u 
għandha tindika, f'kull sejħa, l-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni. Kull Stat 
Membru jista' jipproponi li jirċievi sa 
ammont massimu li jikkorrispondi għas-
sehem ta' allokazzjoni tiegħu mill-ammont 
disponibbli għall-allokazzjoni, kif 
imsemmi fl-Anness I, biex jimplimenta l-
pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.
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reżiljenza.

Or. en

Emenda 111
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mid-
differenza bejn il-kost totali tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza, kif rivedut 
jekk rilevanti, u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja massima msemmija fl-
Artikolu 10. Il-volum massimu tas-self 
għal kull Stat Membru ma għandux 
jaqbeż l-4,7 % tal-Introjtu Nazzjonali 
Gross tiegħu.

4. L-appoġġ tas-self għall-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza tal-Istat Membru 
kkonċernat ma għandux ikun ogħla mis-
sehem tiegħu mill-ammont imsemmi fl-
Artikolu 5(1)(b) ikkalkolat bl-użu tal-
metodoloġija stabbilita fl-Anness I.

Or. en

Emenda 112
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-konformità mal-valuri tal-
Unjoni minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE [l-
istat tad-dritt] sabiex ikunu eliġibbli għal 
finanzjament mill-faċilità.

Or. en



PE657.162v01-00 60/144 AM\1212267MT.docx

MT

Emenda 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument jistgħu 
jinkludu miżuri għall-implimentazzjoni ta' 
riformi u għandhom jinkludu proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Or. en

Emenda 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti, li kapaċi jimmobilizzaw 
investimenti privati wkoll.
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Or. en

Emenda 115
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
għall-erba' snin sussegwenti. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

1. Skont l-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-
reżiljenza. Dawn il-pjanijiet għandhom 
jistabbilixxu l-aġenda ta' riforma u 
investiment tal-Istat Membru kkonċernat 
sal-31 ta' Diċembru 2024. Il-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza eliġibbli għall-
finanzjament taħt dan l-istrument 
għandhom jinkludu miżuri għall-
implimentazzjoni ta' riformi u proġetti ta' 
investiment pubbliku permezz ta' pakkett 
koerenti.

Or. en

Emenda 116
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

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 tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, b'mod partikolari dawk rilevanti 
għat-tranżizzjoni ekoloġika għan-
newtralità klimatika sal-2050 u t-
tranżizzjoni diġitali miftuħa, sostenibbli u 
inklużiva jew li jirriżultaw minnha. Il-
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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.

pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma taħt is-
Semestru Ewropew, fil-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom għall-enerġija u l-klima u bl-
aġġornamenti tagħhom skont ir-
Regolament (UE) Nru 2018/1999 , fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, l-
objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni. Il-
Faċilità għandha tappoġġja biss 
attivitajiet li ma jagħmlux ħsara 
sinifikanti lill-objettivi ambjentali u 
jirrispettaw ir-rekwiżiti ta' "salvagwardji 
minimi" kif iddefiniti fir-
Regolament (UE) 2020/852 [ir-
Regolament dwar it-Tassonomija].

_________________
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 […]

Or. en

Emenda 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet soċjali rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi, u tranżizzjoni 
ekoloġika u diġitali soċjalment ġusta. Il-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza 
għandhom ikunu konsistenti wkoll mal-
informazzjoni inkluża mill-Istati Membri 
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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.

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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Emenda 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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' 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti u 
jiżguraw sinerġiji mal-informazzjoni 
inkluża mill-Istati Membri 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, kif 
ukoll mal-prijoritajiet u mal-objettivi ta' 
fondi u ta' programmi oħra tal-Unjoni, 
mal-programmi nazzjonali ta' riforma 
skont is-Semestru Ewropew u mal-isfidi u 
mal-prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-
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tranżizzjoni territorjali ġusta taħt il-Fond ta' 
Tranżizzjoni Ġusta22, u fil-ftehimiet ta' 
sħubija u l-programmi operazzjonali taħt il-
fondi tal-Unjoni.

pajjiżi identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew b'mod partikolari dawk rilevanti 
għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali jew 
li jirriżultaw minnha.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.

Emenda 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-isfidi u l-prijoritajiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi, b'mod partikolari dawk 
rilevanti għall-vokazzjoni industrijali, 
għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 
għall-SMEs, għas-setturi strateġiċi li 
jikkontribwixxu għall-awtonomija u 
għall-kompetittività Ewropej b'referenza 
għall-pajjiżi terzi jew li jirriżultaw 
minnhom.
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fil-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi 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.
22 […]

Or. en

Emenda 120
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha u dawk 
rilevanti għat-tisħiħ tal-awtonomija 
strateġika tal-UE. Il-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
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. Il-
pjanijiet għandhom jippermettu wkoll 
investimenti f'assi, f'teknoloġiji u 
f'infrastrutturi orjentati lejn il-futur 
sabiex jiżguraw ir-reżiljenza u l-
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kompetittività fit-tul tal-UE.
_________________ _________________
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 […]

Or. en

Emenda 121
Pietro Fiocchi

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, b'mod partikolari 
dawk rilevanti għat-tranżizzjoni ekoloġika 
u diġitali jew li jirriżultaw minnha u li 
jappoġġjaw lill-SMEs, inklużi l-
mikrointrapriżi. 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.

_________________ l_________________
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 

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 
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Klimatika. Klimatika.
22 […] 22 […]

Or. en

Emenda 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 tal-
aħħar Semestru Ewropew, b'mod 
partikolari dawk rilevanti għall-oqsma ta' 
politika elenkati fl-Artikolu 3. 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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en
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Emenda 123
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tassisti 
lill-Istati Membri fit-tħejjija tal-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza 
tagħhom billi tipprovdi lista eżawrjenti ta' 
proġetti trans-Ewropej, li, b'mod 
partikolari, ifittxu li jiksbu l-objettivi 
stabbiliti f'dan ir-Regolament, bħal: 
infrastruttura tat-teknoloġija avvanzata 
orjentata lejn il-futur fit-Teknoloġija tal-
Komunikazzjoni u tal-Informazzjoni, 
networks tal-enerġija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju, sistemi tat-
trasport u tat-traffiku Ewropej, 
teknoloġija fil-kura medika u tas-saħħa, 
kif ukoll fl-ajruspazju u fid-difiża.

Or. en

Emenda 124
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza ma għandhomx jinkludu 
investimenti relatati ma':
(a) il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin jew il-kombustjoni 
tal-fjuwils fossili;
(b) id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-
adattament jew il-kostruzzjoni ta' impjanti 
tal-enerġija nukleari;
(c) ir-rimi tal-iskart f'landfill u l-
installazzjonijiet għall-inċinerazzjoni tal-
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iskart;
(d) l-infrastruttura tal-ajruporti, minbarra 
għar-reġjuni ultraperiferiċi;

Or. en

Emenda 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-pjanijiet nazzjonali għar-
reżiljenza u l-irkupru adottati skont l-
Artikolu 15 ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-UE, inkluż ir-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas biex 
tinkiseb in-newtralità klimatika u li 
jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 
(il-Liġi Ewropea dwar il-Klima), u l-linji 
gwida "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
żviluppati skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 126
Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment fi 
kwalunkwe waqt wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, sal-
31 ta' Awwissu 2024. Jista' jiġi ppreżentat 
abbozz ta' pjan minn Stat Membru li jibda 
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baġit tas-sena sussegwenti. sitt xhur qabel is-sottomissjoni uffiċjali 
tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, 
flimkien mal-abbozz rilevanti tal-
informazzjoni baġitarja.

Or. en

Emenda 127
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu 
u għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment 
mhux aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard minn tliet xhur mindu jidħol fis-
seħħ dan ir-Regolament. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru 2020.

Or. en

Emenda 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu 
u għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru għandu jiġi 
ppreżentat uffiċjalment mhux aktar tard 
mit-30 ta' April. Jista' jiġi ppreżentat 
abbozz ta' pjan minn Stat Membru li jibda 
mill-15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel, 
flimkien mal-abbozz tal-baġit tas-sena 
sussegwenti.
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baġit tas-sena sussegwenti.

Or. en

Emenda 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jikkostitwixxi f'anness mal-
Programm ta' Riforma Nazzjonali tiegħu u 
għandu jiġi ppreżentat uffiċjalment mhux 
aktar tard mit-30 ta' April. Jista' jiġi 
ppreżentat abbozz ta' pjan minn Stat 
Membru li jibda mill-15 ta' Ottubru tas-
sena ta' qabel, flimkien mal-abbozz tal-
baġit tas-sena sussegwenti.

2. Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
ppreżentat mill-Istat Membru kkonċernat 
għandu jiġi ppreżentat formalment 
flimkien mal-Programm ta' Riforma 
Nazzjonali tiegħu mhux aktar tard mit-
30 ta' April. Jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' 
pjan minn Stat Membru li jibda mill-
15 ta' Ottubru tas-sena ta' qabel, flimkien 
mal-abbozz tal-baġit tas-sena sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. F'dan ir-rigward, il-
Pjan ta' Rkupru u ta' Reżiljenza għandu jkun att awtonomu u mhux anness għall-NRP.

Emenda 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 

imħassar
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Ewropew mistennija jiġu indirizzati;

Or. en

Emenda 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan il-
paragrafu jitmexxa 'l isfel fit-test.

Emenda 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 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, jirrispetta l-linji gwida "la 
tagħmilx ħsara sinifikanti" żviluppati 
skont dan ir-Regolmaent.
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Or. en

Emenda 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 u r-reżiljenza ekonomika u 
soċjali, l-ekosistemi industrijali u l-ktajjen 
tal-valur strateġiċi 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 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi tas-suq 
uniku u l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 ta' kwalità, is-servizzi pubbliċi, 
id-drittijiet soċjali 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;
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Or. en

Emenda 135
Josianne Cutajar

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 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 kif ukoll il-kontribut tiegħu 
għall-ugwaljanza bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ u r-
reżiljenza ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ġenerali tal-kriżi fis-setturi industrijali 
strateġiċi u għall-SMEs, u l-kontribut 
tiegħu biex jissaħħu l-koeżjoni u l-
konverġenza ekonomiċi, soċjali u 
territorjali;

Or. en
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Emenda 137
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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 
l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, il-
kompetittività, it-teknoloġiji orjentati lejn 
il-futur, il-potenzjal ta' tkabbir, b'mod 
partikolari għall-SMEs, 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;

Or. en

Emenda 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 u r-reżiljenza ekonomika u soċjali 
tal-Istat Membru kkonċernat, itaffi l-impatt 
ekonomiku u soċjali tal-kriżi, b'enfasi 
speċifiku fuq l-SMEs u fuq il-
mikrointrapriżi l-aktar affettwati mill-
kriżi, u l-kontribut tiegħu biex jissaħħu l-
koeżjoni u l-konverġenza ekonomiċi, 
soċjali u territorjali;

Or. en
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Emenda 139
Pietro Fiocchi

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, l-appoġġ għall-SMEs, inklużi l-
mikrointrapriżi, 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;

Or. en

Emenda 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) f'każijiet li fihom il-Faċilità 
tintuża sabiex issostni kumpanija f'settur 
b'livell għoli ta' emissjonijiet ta' karbonju, 
l-Istati Membri għandhom jiddivulgaw kif 
il-kumpanija qed tippjana li tallinja l-
mudell tan-negozju tagħha mal-Ftehim 
ta' Pariġi dwar il-Klima u mal-għanijiet 
klimatiċi u ambjentali assoċjati tal-UE, 
inkluż permezz tal-pubblikazzjoni ta' 
pjanijiet ta' tranżizzjoni mill-kumpanija;

Or. en

Emenda 141
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE



AM\1212267MT.docx 77/144 PE657.162v01-00

MT

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 għat-
tranżizzjoni ekoloġika u għall-isfidi li 
jirriżultaw minnha, inklużi:
(i) il-konsistenza mal-objettiv tal-UE ta' 
newtralità klimatika, u l-kontribut 
tagħhom għall-mira klimatika l-ġdida tal-
Unjoni għall-2030, u l-miri nazzjonali tal-
Artikolu 4 tar-regolament dwar il-
governanza tal-Unjoni tal-Enerġija (ir-
Regolament (UE) 2018/1999);
(ii) argumenti li l-attivitajiet ma jkunux 
iwasslu għal intrappolament ta' assi 
b'intensità ta' karbonju u ma jxekklux it-
tnedija ta' alternattivi ħielsa mill-
karbonju;
(iii) ir-relazzjoni mal-NECPs u mal-
aġġornamenti potenzjali tal-NECPs.

Or. en

Emenda 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom, inkluża 
informazzjoni dwar il-kontribut tagħhom 
biex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika u li jemenda r-
Regolament (UE) 2018/1999 (il-Liġi 
Ewropea dwar il-Klima) u l-appoġġ għall-
investimenti sostenibbli f'konformità mal-
kriterji stabbiliti fir-Regolament 2020/852 
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(ir-Regolament dwar it-Tassonomija).

Or. en

Emenda 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-pjan 
mistennija jikkontribwixxu għall-irkupru 
tal-industriji u tal-SMEs f'setturi 
nazzjonali ewlenin u għall-ilqugħ tal-
isfidi ġodda li jirriżultaw mit-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali futuri;

Or. en

Emenda 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 
soċjalment ġusti jew għall-isfidi li 
jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
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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 ġusti 
jew għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 għat-
tranżizzjoni ekoloġika jew għall-isfidi li 
jirriżultaw minnha;

Or. en

Emenda 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għat-trasformazzjoni diġitali, b'fokus 
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speċjali fuq l-industrija tal-UE, b'appoġġ 
tar-riċerka u tat-tnedija tat-teknoloġija, 
f'oqsma bħall-intelliġenza artifiċjali, il-
5G, id-data, jew għall-isfidi li jirriżultaw 
minnha, bħal pereżempju t-titjib tal-ħiliet 
u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 148
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni ta' kif l-Istati Membri 
fil-pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza se 
jirrispettaw il-prinċipju ta' "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti";

Or. en

Emenda 149
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri effettivi sabiex jiġu żgurati 
l-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni u 
t-trasparenza tal-benefiċjarji; l-
istabbiliment ta' sistema ta' monitoraġġ 
diġitali għall-fondi tal-Unjoni li għandha 
tiġi introdotta mill-Kummissjoni 
Ewropea;

Or. en
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Emenda 150
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) spjegazzjoni dwar kif il-pjan 
isaħħaħ l-istrateġiji ewlenin, 
primarjament dwar Proġetti Importanti 
ta' Interess Ewropew Komuni (IPCEIs), l-
istrateġija għall-SMEs Ewropej, l-
ekonomija ċirkolari, ir-riċerka u l-
innovazzjoni f'teknoloġiji ewlenin, settur 
tas-saħħa modern, id-difiża u l-
migrazzjoni;

Or. en

Emenda 151
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni dwar kif il-pjan 
isaħħaħ l-istrateġiji ewlenin, 
primarjament dwar Proġetti Importanti 
ta' Interess Ewropew Komuni (IPCEIs), l-
istrateġija għall-SMEs Ewropej, l-
ekonomija ċirkolari, ir-riċerka u l-
innovazzjoni f'teknoloġiji ewlenin, settur 
tas-saħħa modern, id-difiża, l-ajruspazju, 
il-konnettività sigura u l-migrazzjoni;

Or. en

Emenda 152
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni dwar kif il-pjan huwa 
minsuġ u koerenti ma' programmi ta' 
finanzjament 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;

Or. en

Emenda 153
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni ta' kif il-kwistjonijiet 
relatati mas-sessi huma integrati fil-pjan 
u kif jikkontribwixxi għal tkabbir u 
ħolqien tal-impjiegi b'bilanċ bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 154
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) prova li l-investimenti magħmula 
permezz tal-pjan se jkunu mmirati lejn iċ-
ċiklu ekonomiku li jmiss u huma ffokati 
fuq l-attivitajiet, it-teknoloġiji u l-
industriji li se jkunu l-aktar rilevanti 
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sabiex jiġu affaċċjati l-isfidi tal-ġejjieni;

Or. en

Emenda 155
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) spjegazzjoni ta' kif l-Istat Membru 
jikkonforma mal-valuri tal-Unjoni 
minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE;

Or. en

Emenda 156
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) spjegazzjoni ta' kif il-miżuri fil-
pjan huma mistennija jikkontribwixxu 
għal tranżizzjoni diġitali miftuħa, 
sostenibbli u inklużiva, inkluża l-
promozzjoni ta' ugwaljanza diġitali, ta' 
aċċessibbiltà diġitali, ta' soluzzjonijiet ta' 
software u ta' hardware miftuħin u ta' 
protezzjoni ta' data personali;

Or. en

Emenda 157
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
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Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul perjodu 
massimu ta' erba' snin, u tal-investimenti 
tul perjodu massimu ta' seba' snin;

(d) l-istadji importanti previsti, il-miri 
u skeda ta' żmien indikattiva għall-
implimentazzjoni tar-riformi tul il-perjodu 
sal-31 ta' Diċembru 2024, u tal-
investimenti tul il-perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2027;

Or. en

Emenda 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 stmati u totali 
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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jipprovdu mhux biss il-kost totali tal-RRP iżda ta' kull riforma u 
investiment koperti għall-fini ta' valutazzjoni aħjar.

Emenda 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(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-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 se tħalli impatt 
fuq l-ekonomija, fuq id-drittijiet soċjali u 
fuq l-impjiegi ta' kwalità;

Or. en

Emenda 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ġustifikazzjoni tal-koerenza tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza;

(i) ġustifikazzjoni tal-koerenza tal-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza u tal-
konsistenza tiegħu mal-isfidi u mal-
prijoritajiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż 
identifikati fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan it-test 
tmexxa 'l isfel fl-Artikolu.

Emenda 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu.

4. Fit-tħejjija ta' proposti għall-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni torganizza skambju ta' 
prattiki tajba sabiex l-Istati Membri 
rikjedenti jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jitolbu appoġġ 
tekniku permezz tal-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku skont ir-regolament tiegħu. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 
il-parteċipazzjoni strutturali u kontinwa 
tas-sħab soċjali, tal-universitajiet, taċ-
ċentri ta' riċerka u tal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili fit-tħejjija u fl-
implimentazzjoni tal-proposti.

Or. en

Emenda 162
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Qabel ma jadottaw il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu konsultazzjoni mal-
partijiet ikkonċernati, inklużi s-sħab 
ekonomiċi u soċjali, ir-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili, l-esperti, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, l-impjegaturi, it-trade unions, u l-
organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità, 
f'konformità mal-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) [CPR il-ġdid]. Il-pjan 
għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jkun 
soġġett għall-approvazzjoni mill-
parlament nazzjonali rilevanti.

Or. en

Emenda 163
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Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli permezz ta' pjattaforma online 
pubblika l-abbozz tal-verżjonijiet u l-
verżjonijiet finali tal-pjanijiet nazzjonali 
għall-irkupru u r-reżiljenza, u kwalunkwe 
rakkomandazzjoni li tagħmel sabiex 
ittejjeb dawk il-pjanijiet qabel l-
approvazzjoni.

Or. en

Emenda 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
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-Pjan Nazzjonali 
għall-Enerġija u l-Klima u fil-Programm 
Nazzjonali ta' Riforma tal-Istat Membru 
kkonċernat u l-informazzjoni analitika 
dwar l-Istat Membru kkonċernati 
disponibbli fil-kuntest tas-Semestru 
Ewropew u, jekk ikun rilevanti, 
informazzjoni minn appoġġ tekniku rċevut 
permezz tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.

Emenda 165
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 għan-
newtralità klimatika sal-2050 u għat-
tranżizzjonijiet diġitali miftuħin, 
sostenibbli u inklużivi, u għal dan il-għan, 
għandha tqis il-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 
għal tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 
ġusti, u għal dan il-għan, għandha tqis il-
kriterji li ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 167
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-mira stabbilita fl-Artikolu 4, u jekk il-
pjan huwiex konsistenti mal-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kif 
stipulat fl-Artikolu 3;

Or. en

Emenda 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan il-
paragrafu jitmexxa 'l isfel fit-test.

Emenda 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 170
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-
tranżizzjoni għan-newtralità klimatika, 
b'mod partikolari:

(i) jekk il-pjan jikkontribwixxix għall-
objettivi stabbiliti fil-Pjanijiet Nazzjonali 
għall-Klima u l-Enerġija (NECPs), għat-
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tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima qabel l-2050 u l-
aġġornamenti sussegwenti, u għall-
objettivi stabbiliti f'konformità mar-
Regolament 2018/1999 [il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima], u
(ii) jekk il-miżuri fil-pjan ma jkunux 
iwasslu għal intrappolament ta' assi 
b'intensità ta' karbonju u ma jxekklux it-
tnedija ta' alternattivi ħielsa mill-
karbonju;

Or. en

Emenda 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom; inkluża informazzjoni dwar il-
kontribut tagħhom għall-kisba tal-
objettivi tar-Regolament li jistabbilixxi l-
qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika 
u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/1999 (il-Liġi Ewropea dwar il-
Klima) u l-appoġġ għall-investimenti 
sostenibbli f'konformità mal-kriterji 
stabbiliti fir-Regolament 2020/852 (ir-
Regolament dwar it-Tassonomija);

Or. en

Emenda 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
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Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għall-
irkupru tal-industriji u tal-SMEs f'setturi 
nazzjonali importanti u għall-affaċċjar ta' 
sfidi ġodda li jirriżultaw mit-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali;

Or. en

Emenda 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 għal 
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 
soċjalment ġusti jew għall-indirizzar tal-
isfidi li jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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-
tranżizzjoni ekoloġika jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha;
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Or. en

Emenda 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tipproduċi sommarju tal-valutazzjoni li 
jispjega jekk l-attivitajiet fil-pjan 
jirrispettawx il-prinċipju "la tagħmilx 
ħsara sinifikanti" għall-objettivi 
ambjentali stabbiliti fir-
Regolament 2020/852 (ir-Regolament 
dwar it-Tassonomija) u valutazzjoni 
ġġustifikata ta' jekk il-pjan huwiex 
konsistenti mal-miri klimatiċi u 
ambjentali tal-UE;

Or. en

Emenda 176
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan hux se jkun immirat 
lejn iċ-ċiklu ekonomiku li jmiss u ffokat 
fuq l-attivitajiet, it-teknoloġiji u l-
industriji li se jkunu l-aktar rilevanti 
sabiex jiġu affaċċjati l-isfidi tal-ġejjieni;

Or. en

Emenda 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
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Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 178
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 179
Pietro Fiocchi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk il-pjan fihx appoġġ għall-
SMEs u għall-mikrointrapriżi;

Or. en
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Emenda 180
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-pjan fihx miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali miftuħa, sostenibbli u 
inklużiva jew għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnha, inkluża l-promozzjoni 
tal-inugwaljanza diġitali u l-indirizzar tal-
problemi affaċċjati miċ-ċittadini 
b'aċċessibbiltà diġitali insuffiċjenti u 
b'ħiliet diġitali batuti; u jekk it-
tranżizzjoni diġitali hijiex sostnuta minn 
ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi 
rinnovabbli u minn miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika;

Or. en

Emenda 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 
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 kundizzjonijiet ekwi tas-suq 
uniku u l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni;
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Or. en

Emenda 182
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
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 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 u 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
t-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi b'bilanċ 
bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 
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 ta' kwalità, is-servizzi pubbliċi, 
id-drittijiet soċjali 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;
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Or. en

Emenda 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
ispejjeż totali stmati tal-pjan tal-irkupru u 
tar-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli u hijiex proporzjonata mal-
impatt mistenni fuq l-ekonomija;

(e) jekk il-ġustifikazzjoni pprovduta 
mill-Istat Membru dwar l-ammont tal-
ispejjeż totali stmati tal-pjan tal-irkupru u 
tar-reżiljenza ppreżentat hijiex raġonevoli 
u plawżibbli;

Or. en

Emenda 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investimenti pubbliċi li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti;

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan it-test 
tmexxa 'l isfel fl-Artikolu

Emenda 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza jikkontribwixxix għal żvilupp fl-
infrastruttura kruċjali, speċjalment fl-
Istati Membri fejn il-PDG per capita 
huwa inqas mill-medja tal-UE u l-livell ta' 
dejn pubbliku huwa sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni: SM anqas prosperużi b'livell ta' dejn relattivament aktar baxx huma aktar fil-
bżonn ta' investiment infrastrutturali milli riformi strutturali sabiex isaħħu l-ekonomija u 
jtaffu l-effetti tal-kriżi.

Emenda 187
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 188
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) il-konformità tal-Istati Membri 
mal-valuri tal-Unjoni minquxa fl-
Artikolu 2 tat-TUE [l-istat tad-dritt].

Or. en

Emenda 189
Marian-Jean Marinescu

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 ta' implimentazzjoni. Id-
deċiżjoni għandha tkun ibbażata fuq l-
evalwazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza u fuq il-komunikazzjoni mal-
Istat Membru kkonċernat inklużi l-
korrezzjonijiet possibbli. 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.

Or. en

Emenda 190
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François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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 
valutazzjoni fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni uffiċjali tal-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza mill-Istat Membru. 
Il-valutazzjoni tal-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza għandha tiġi approvata 
mill-Kunsill, b'maġġoranza kwalifikata 
fuq proposta tal-Kummissjoni, permezz ta' 
att delegat. Fil-każ li l-Kummissjoni 
tivvaluta pożittivament il-pjan għall-
irkupru u r-reżiljenza, din id-deċiżjoni 
għandha tistabbilixxi l-proġetti ta' riforma 
u ta' investiment li jridu jiġu implimentati 
mill-Istat Membru, inklużi l-istadji 
importanti u l-miri u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja allokata skont l-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

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 ta' implimentazzjoni. 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, 
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l-miri u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
allokata skont l-Artikolu 11.

inklużi l-istadji importanti u l-miri u l-
kontribuzzjoni finanzjarja allokata skont l-
Artikolu 11.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tħaffef il-proċess ta' approvazzjoni tal-RRP u hija marbuta ma' 
dawk li jintroduċu l-possibbiltà ta' approvazzjoni parjzali tal-RRP.

Emenda 192
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 193
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1a. Jekk Stat Membru wieħed jew 
aktar iqisu li jkun hemm devjazzjonijiet 
serji mill-ilħuq sodisfaċenti tal-istadji 
importanti u l-miri rilevanti, huma jistgħu 
jitolbu lill-President tal-Kunsill Ewropew 
biex jirreferi l-kwistjoni lill-Kunsill 
Ewropew li jmiss. Jekk il-kwistjoni tkun 
ġiet riferuta lill-Kunsill Ewropew, ma 
tittieħed l-ebda deċiżjoni tal-Kummissjoni 
dwar l-ilħuq sodisfaċenti tal-istadji 
importanti u l-miri u dwar l-approvazzjoni 
ta' pagamenti sakemm il-Kunsill 
Ewropew li jmiss ikun iddiskuta l-
kwistjoni b'mod eżawrjenti. Dan il-proċess 
ma għandux, bħala regola, jieħu aktar 
minn tliet xhur wara li l-Kummissjoni 
tkun talbet lill-Kumitat Ekonomiku u 
Finanzjarju għall-opinjoni tiegħu. Dan il-
proċess se jkun skont l-Artikolu 17 tat-
TUE u l-Artikolu 317 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat.

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat u għandu jkun 
japplika l-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti mal-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 16(3), ma għandha tiġi allokata l-
ebda kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru kkonċernat.

(c) jekk il-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ma jkun jikkonforma b'mod 
sodisfaċenti ma' kwalunkwe kriterju 
stabbilit fl-Artikolu 16(3), ma għandha tiġi 
allokata l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja 
lill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta ma' dawk li jintroduċu l-possibbiltà ta' approvazzjoni parjzali tal-
RRP.

Emenda 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi l-possibbiltà ta' approvazzjoni pazjali tal-RRP.

Emenda 197
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Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 u l-ammont tal-
kostijiet stmati tal-pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jipprovdu mhux biss il-kost totali tal-RRP iżda ta' kull riforma u 
investiment koperti għall-fini ta' valutazzjoni aħjar.

Emenda 198
Marian-Jean Marinescu

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 dovutament ġustifikata. L-
Istat Membru kkonċernat jista' 
jippreżenta pjan ieħor għall-irkupru u r-
reżiljenza u jista' juża wkoll l-Istrument 
ta' Appoġġ Tekniku.

Or. en

Emenda 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Proposta għal regolament
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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, hija għandha 
tikkomunika valutazzjoni dovutament 
ġustifikata fi żmien xahrejn mill-
preżentazzjoni tal-proposta mill-Istat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tħaffef il-proċess ta' approvazzjoni tal-RRP.

Emenda 200
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 201
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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' 

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

Or. en

Emenda 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tħaffef il-proċess ta' approvazzjoni tal-RRP.

Emenda 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 

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 
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tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-
possibbiltà li jippreżenta l-osservazzjonijiet 
tiegħu fi żmien xahar mill-komunikazzjoni 
tal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tħaffef il-proċess ta' approvazzjoni tal-RRP.

Emenda 204
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji u soġġett 
għall-finanzjament disponibbli. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

2. Il-pagament tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-Istat Membru kkonċernat 
skont dan l-Artikolu għandu jsir skont l-
approprjazzjonijiet baġitarji. Id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni msemmijin 
f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 27(2).

Or. en

Emenda 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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 ta' perjodu ta' 
erba' xhur. 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tħaffef in-nefqa mill-SM.

Emenda 206
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

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. 

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 erba' darbiet fis-sena. 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. 
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Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Għall-fini tal-valutazzjoni, l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6) 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll. Il-
Kummissjoni tista' tkun assistita minn 
esperti.

Or. en

Emenda 207
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

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 
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.

Or. en

Emenda 208
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

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 
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.

Or. en

Emenda 209
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja skont l-
Artikolu 14(1) tar-Regolament Finanzjarju 
wara li tkun tat lill-Istat Membru 
kkonċernat il-possibbiltà li jippreżenta l-
kummenti tiegħu fi żmien xahrejn mill-
komunikazzjoni tal-konklużjonijiet tagħha.

6. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx ħa l-miżuri meħtieġa fi żmien sitt 
xhur mis-sospensjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkanċella l-ammont tal-
kontribuzzjoni finanzjarja kkonċernata 
skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament 
Finanzjarju wara li tkun tat lill-Istat 
Membru kkonċernat il-possibbiltà li 
jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien 
xahrejn mill-komunikazzjoni tal-
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konklużjonijiet tagħha.

Or. en

Emenda 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li 
jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 
riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta fuq bażi annwali dwar il-
progress li jkun sar fil-kisba tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza, inkluż l-
arranġament operazzjonali msemmi fl-
Artikolu 17(6). Għal dan il-għan, ir-
rapporti annwali tal-Istati Membri 
għandhom jintużaw bħala għodda għar-
rappurtar dwar il-progress lejn it-tlestija 
tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 211
Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull tliet xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti ta' kull tliet 
xhur tal-Istati Membri għandhom jiġu 

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jirrapporta kull sitt xhur fil-proċess tas-
Semestru Ewropew dwar il-progress li jkun 
sar fil-kisba tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza, inkluż l-arranġament 
operazzjonali msemmi fl-Artikolu 17(6). 
Għal dan il-għan, ir-rapporti tal-Istati 
Membri għandhom jiġu riflessi b'mod 
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riflessi b'mod xieraq fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma, li għandhom 
jintużaw bħala għodda għar-rappurtar dwar 
il-progress lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-
irkupru u r-reżiljenza.

xieraq fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma, li għandhom jintużaw bħala 
għodda għar-rappurtar dwar il-progress 
lejn it-tlestija tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza.

Or. en

Emenda 212
Angelika Niebler

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 ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 17 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mingħajr 
dewmien żejjed. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
trasparenza sħiħa permezz ta' pjattaforma 
diġitali konsultabbli u faċilment 
aċċessibbli li telenka l-benefiċjarji kollha 
tal-finanzjament li jirriżulta mill-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza. 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.

Or. en

Emenda 213
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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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.

Or. en

Emenda 214
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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.

Or. en

Emenda 215
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)



PE657.162v01-00 114/144 AM\1212267MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni 
tal-Faċilità għandu jkun proċess inklużiv 
u parteċipattiv. Għandu jinħoloq Korp 
għall-Implimentazzjoni tal-Irkupru u r-
Reżiljenza li jippermetti lill-partijiet 
ikkonċernati tas-soċjetà ċivili jipprovdu 
feedback tekniku u jaqsmu l-aħjar prattiki 
għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 4 u f'konformità mad-
dispożizzjonijiet fl-Artikolu 15.

Or. en

Emenda 216
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) is-sehem tal-fondi li jappoġġja 
b'mod dirett l-azzjonijiet klimatiċi 
f'konformità mal-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u tal-Ftehim ta' 
Pariġi, inkluża stima tat-tnaqqis miksub 
fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minħabba l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza;

Or. en

Emenda 217
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk u sa liema punt il-Faċilità 
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għall-Irkupru u r-Reżiljenza kkontribwiet 
għaż-żieda fl-effiċjenza enerġetika u fis-
sehem ta' enerġija rinnovabbli.

Or. en

Emenda 218
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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 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. Minħabba l-ammont 
straordinarjament għoli ta' dħul assenjat 
esternament, mhux biss il-Kummissjoni 
iżda anki l-Parlament Ewropew 
għandhom iwettqu kontroll ex post tal-
effettività, tal-effiċjenza u tal-impatt tal-
appoġġ finanzjarju skont l-RRF. 
Għalhekk, l-RFF għandu jkun parti mir-
Rapport ta' Kwittanza regolari dwar il-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 219
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Jekk ikun xieraq, l-evalwazzjoni 
għandha tkun akkumpanjata minn 
proposta għall-emendar ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 220
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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  f'valutazzjoni globali 
tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul. 
Ir-rapport tal-evalwazzjoni ex post 
għandu jikkonsisti f'valutazzjoni globali 
tal-istrumenti stabbiliti minn dan ir-
Regolament u għandu jinkludi 
informazzjoni dwar l-impatt tiegħu fit-tul, 
inkluża valutazzjoni tal-kontribut għall-
objettivi stabbiliti fil-Pjanijiet Nazzjonali 
għall-Klima u l-Enerġija (NECPs), għat-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
għall-klima qabel l-2050 u l-
aġġornamenti sussegwenti, u għall-
objettivi stabbiliti f'konformità mar-
Regolament 2018/1999 [il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima];. jekk il-miżuri li 
jikkonċernaw it-tranżizzjoni diġitali 
humiex ambjentalment sostenibbli u 
jikkontribwixxux għal ugwaljanza diġitali 
akbar, għal aċċessibbiltà diġitali, għal 
soluzzjonijiet ta' hardware u ta' software 
miftuħin u jiżgurawx il-protezzjoni tad-
data personali, u jekk il-Faċilità 
kkontribwietx għal tkabbir b'bilanċ bejn 
is-sessi fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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 juru l-emblema tal-Unjoni 
flimkien mar-referenza għall-"Faċilità 
għall-Irkupru u r-Reżiljenza" li ssostni l-
azzjonijiet, kemm offline kif ukoll online, 
u billi jipprovdu informazzjoni mmirata 
koerenti, effettiva u proporzjonata lil 
diversi udjenzi inkluż lill-mezzi tal-
informazzjoni u lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 222
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw konsistentement il-viżibbiltà tal-
finanzjament tal-Unjoni għal perjodu 
minimu ta' 5 snin, b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi inkluż lill-mezzi tal-
informazzjoni u lill-pubbliku.
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Or. en

Emenda 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri u riċevituri oħra 
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 
inkluż lill-mezzi tal-informazzjoni u lill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

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 
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msemmijin fl-Artikolu 4. dan ir-Regolament għandhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi 
msemmijin fl-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 għal 
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali ġusti, u 
għal dak il-għan, hija għandha tqis il-
kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 226
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 għall-ilħuq 
tal-mira stabbilita fl-Artikolu 4, u jekk il-
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pjan huwiex konsistenti mal-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament kif 
stipulat fl-Artikolu 3;

Or. en

Emenda 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan il-
paragrafu jitmexxa 'l isfel fit-test.

Emenda 228
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

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

tranżizzjoni ekoloġika jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha; B'mod 
partikolari, jekk il-pjan jikkontribwixxix 
għall-objettivi stabbiliti fil-Pjanijiet 
Nazzjonali għall-Klima u l-Enerġija 
(NECPs), għat-tranżizzjoni lejn 
ekonomija newtrali għall-klima qabel l-
2050 u l-aġġornamenti sussegwenti, u 
għall-objettivi stabbiliti f'konformità mar-
Regolament 2018/1999 [il-Liġi Ewropea 
dwar il-Klima]; jekk il-miżuri fil-pjan ma 
jkunux iwasslu għal intrappolament ta' 
assi b'intensità ta' karbonju u ma 
jxekklux it-tnedija ta' alternattivi ħielsa 
mill-karbonju;

Or. en

Emenda 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 u diġitali jew 
għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom, inkluża informazzjoni dwar il-
kontribut tagħhom għall-kisba tal-
objettivi tar-Regolament li jistabbilixxi l-
qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika 
u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2018/1999 (il-Liġi Ewropea dwar il-
Klima) u l-appoġġ għall-investimenti 
sostenibbli f'konformità mal-kriterji 
stabbiliti fir-Regolament 2020/852 (ir-
Regolament dwar it-Tassonomija).

Or. en

Emenda 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
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Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 għal 
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali ġusti 
jew għall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw 
minnhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 231
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 232
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(bb) jekk il-pjan jinkludix miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għal 
tranżizzjoni diġitali miftuħa, sostenibbli u 
inklużiva jew għall-indirizzar tal-isfidi li 
jirriżultaw minnha;

Or. en

Emenda 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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;

Or. en

Emenda 234
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

(d) jekk il-pjan tal-irkupru u tar-
reżiljenza huwiex mistenni li 
jikkontribwixxi b'mod effettiv għat-tisħiħ 
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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;

tal-potenzjal ta' tkabbir b'bilanċ bejn is-
sessi, 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;

Or. en

Emenda 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 għall-irkupru u r-
reżiljenza fihx miżuri għall-
implimentazzjoni tar-riformi strutturali u 
proġetti ta' investiment pubbliku li 
jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti li 
jkunu wkoll konsistenti mar-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru 
kkonċernati jew f'dokumenti rilevanti 
oħra adottati b'mod uffiċjali mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew u li 
jkunu kapaċi jimmobilizzaw investimenti 
privati wkoll;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan it-test 
tmexxa 'l isfel fl-Anness.

Emenda 236
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – 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;

Or. en

Emenda 237
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) il-konformità tal-Istati Membri 
mal-valuri tal-Unjoni minquxa fl-
Artikolu 2 tat-TUE [l-istat tad-dritt].

Or. en

Emenda 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tqis b'mod 
partikolari l-kriterji stabbiliti fil-punti (b) 
u (d) tal-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali).
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Emenda 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Anness II – parti 2 – paragrafu 3 – punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1 Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa 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

Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Ambitu
— Il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza huwa 
mistenni li jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż, inklużi l-aspetti 
fiskali, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni 
fis-Semestru Ewropew indirizzati lill-Istati 
Membri kkonċernati,
u,
— dawn l-isfidi huma meqjusa bħala 
kruċjali biex tingħata spinta lill-potenzjal 
ta' tkabbir tal-ekonomija tal-Istat 
Membru kkonċernat,
u,
— Wara t-tlestija tar-riformi u l-
investimenti proposti, l-isfidi relatati 
jkunu mistennija li jiġu solvuti jew 
indirizzati b'mod sodisfaċenti.
u
— Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jirrappreżenta rispons komprensiv u 
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adegwat għas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat;
Klassifikazzjoni
A – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv l-isfidi kruċjali identifikati fis-
CSRs, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni 
fis-Semestru Ewropew, u l-pjan 
jirrappreżenta rispons adegwat għas-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat.
B – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
parzjalment l-isfidi kruċjali identifikati 
fis-CSRs, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni 
fis-Semestru Ewropew u l-pjan 
jirrappreżenta rispons parzjalment 
adegwat għas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru kkonċernat.
C – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza ma 
jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata l-ebda 
sfida kruċjali identifikata fis-CSRs, jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew u l-pjan ma 
jirrappreżentax rispons adegwat għas-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.

Emenda 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1– inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza 
huwa mistenni li jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv l-isfidi identifikati 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż, inklużi l-aspetti fiskali, jew 
f'dokumenti rilevanti oħra adottati 
uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew indirizzati lill-Istati 
Membri kkonċernati,

— Il-pjan ta' rkupru u ta' reżiljenza 
huwa mistenni li jikkontribwixxi biex jiġu 
indirizzati b'mod effettiv l-isfidi identifikati 
fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew indirizzati lill-Istati 
Membri kkonċernati,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. U inqas minn hekk, l-
aspetti fiskali tiegħu.

Emenda 241
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2– inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— dawn l-isfidi huma meqjusa bħala 
kruċjali biex tingħata spinta lill-potenzjal 
ta' tkabbir tal-ekonomija tal-Istat Membru 
kkonċernat,

— dawn l-isfidi huma meqjusa bħala 
kruċjali biex tingħata spinta lill-potenzjal 
ta' tkabbir u t-tranżizzjoni ekoloġika lejn 
in-newtralità klimatika qabel l-2050 tal-
ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat,

Or. en

Emenda 242
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.1 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kif ukoll
il-konformità tal-Istati Membri mal-valuri 
tal-Unjoni minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE 
[l-istat tad-dritt].

Or. en

Emenda 243
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.1 – paragrafu 1– subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

A – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv l-isfidi kruċjali identifikati fis-
CSRs, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew, u l-pjan jirrappreżenta 
rispons adegwat għas-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat.

A – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati b'mod 
effettiv l-isfidi kruċjali identifikati fis-
CSRs, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
Semestru Ewropew, u l-pjan jirrappreżenta 
rispons adegwat għas-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali tal-Istat Membru 
konformi mal-valuri tal-Unjoni minquxa 
fl-Artikolu 2 tat-TUE kkonċernat.

Or. en

Emenda 244
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.1 – paragrafu 1– subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
parzjalment l-isfidi kruċjali identifikati fis-
CSRs, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-

B – Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 
parzjalment l-isfidi kruċjali identifikati fis-
CSRs, jew f'dokumenti rilevanti oħra 
adottati uffiċjalment mill-Kummissjoni fis-
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Semestru Ewropew u l-pjan jirrappreżenta 
rispons parzjalment adegwat għas-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru kkonċernat.

Semestru Ewropew u l-pjan jirrappreżenta 
rispons parzjalment adegwat għas-
sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Istat 
Membru konformi mal-valuri tal-Unjoni 
minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

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 għal 
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali ġusti 
jew biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
jirriżultaw minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta li ma tħalli lil ħadd jibqa' lura għandu japplika wkoll għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Emenda 246
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

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-
tranżizzjoni ekoloġika lejn ekonomija 
newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-
karbonju u biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
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jirriżultaw minnha.

Or. en

Emenda 247
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 l-ambjent u biex is-
setturi ekonomiċi jew soċjali jsiru aktar 
ekoloġiċi bil-għan li jikkontribwixxu għall-
objettiv ġenerali ta' Ewropa newtrali għall-
klima qabel l-2050 u l-miri miżjuda tal-
Unjoni għall-2030. L-investimenti 
għandhom iwasslu għal tnaqqis li jista' 
jitkejjel fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra, 
għal żidiet fit-tnedija ta' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli u għal titjib fl-effiċjenza 
enerġetika tas-sistemi.

Or. en

Emenda 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 

— l-implimentazzjoni tal-miżuri 
previsti hija mistennija li tikkontribwixxi 
b'mod sinifikanti biex jiġu stabbiliti sistemi 
favur il-klima u l-ambjent, biex is-setturi 
ekonomiċi jew soċjali jsiru aktar ekoloġiċi 
u effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi 
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ġenerali ta' Ewropa newtrali għall-klima 
sal-2050;

bil-għan li jikkontribwixxu għall-objettiv 
ġenerali ta' Ewropa newtrali għall-klima 
sal-2050;

Or. en

Emenda 249
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- u
l-attivitajiet inklużi fil-pjan jirrispettaw il-
prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 
u r-rekwiżiti ta' "salvagwardji minimi";

Or. en

Emenda 250
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

u
l-attivitajiet jikkontribwixxu għall-
objettivi stabbiliti fil-Pjanijiet Nazzjonali 
għall-Klima u l-Enerġija (NECPs);

Or. en

Emenda 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jew u

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RRP għandu dejjem jindirizza t-tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll dik diġitali.

Emenda 252
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 253
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Or. en
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Emenda 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 u diġitali

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-RRP għandu dejjem jindirizza t-tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll dik diġitali.

Emenda 255
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Or. en

Emenda 256
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.2 – paragrafu 1 – subparagrafu 4– inċiż 1
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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 fit-tul.

Or. en

Emenda 257
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2 a Il-pjan jinkludi miżuri li 
effettivament jikkontribwixxu għat-
tranżizzjoni diġitali jew għall-indirizzar 
tal-isfidi li jirriżultaw minnha. Il-miżuri li 
jikkonċernaw it-tranżizzjoni diġitali huma 
ambjentalment sostenibbli u 
jikkontribwixxu għal ugwaljanza diġitali 
akbar, għal aċċessibbiltà diġitali, għal 
soluzzjonijiet ta' hardware u ta' software 
miftuħin u jiżguraw protezzjoni ta' data 
personali.
Il-Kummissjoni għandha tqis l-elementi li 
ġejjin għall-valutazzjoni skont dan il-
kriterju:
Kamp ta' applikazzjoni
l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti hija 
mistennija tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għat-trasformazzjoni diġitali 
miftuħa, sostenibbli u inklużiva tas-setturi 
ekonomiċi jew soċjali billi tippromwovi 
soluzzjonijiet ta' software u ta' hardware 
miftuħin u tiżgura protezzjoni ta' data 
personali u tkun sostnuta mill-espansjoni 
tal-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u 
tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika;
u -
l-implimentazzjoni tal-miżuri previsti hija 
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mistennija li tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti biex jiġu indirizzati l-isfidi li 
jirriżultaw mit-tranżizzjoni ekoloġika 
miftuħa, sostenibbli u inklużiva
u -
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

Or. en

Emenda 258
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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 jipproduċi introjtu fil-
futur b'tali mod li l-ġenerazzjonijiet futuri 
jingħataw kapaċità li jroddu lura s-self 
maħluq fl-NGEU, jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal ta' tkabbir, 
il-ħolqien tal-impjiegi, l-awtonomija 
strateġika tal-UE fit-tnaqqis tad-
dipendenzi minn pajjiżi terzi f'oqsma 
strateġiċi, l-awtonomija diġitali, il-
kompetittività fit-tul 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

Or. en

Emenda 259
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Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, 
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 kundizzjonijiet ekwi tas-Suq 
Uniku u l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 260
Pietro Fiocchi

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, 
il-ħolqien tal-impjiegi, l-appoġġ għall-
SMEs, inklużi l-mikrointrapriżi, 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;

Or. en
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Emenda 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

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, b'mod partikolari fl-SMEs u fin-
negozji ġodda promettenti, it-tisħiħ tal-
ekosistemi industrijali u tal-ktajjen tal-
valur strateġiċi u jtaffu l-effetti negattivi 
tal-kriżi, filwaqt li jevitaw impatti negattivi 
ta' dawk il-miżuri fuq il-klima u l-ambjent.

Or. en

Emenda 262
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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'bilanċ bejn is-sessi 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.

Or. en



AM\1212267MT.docx 139/144 PE657.162v01-00

MT

Emenda 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— il-proposta għal impenji ta' riforma 
hija mmirata lejn li tnaqqas il-vulnerabbiltà 
tal-ekonomija tal-Istat Membru għax-
xokkijiet;

— il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mmirat biex inaqqas il-vulnerabbiltà 
tal-ekonomija tal-Istat Membru għax-
xokkijiet u biex jikkontribwixxi għall-
awtonomija strateġika tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 264
François-Xavier Bellamy
f'isem il-Grupp PPE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kif ukoll 
- il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jsaħħaħ l-istrateġiji ewlenin, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni f'teknoloġiji importanti 
orjentati lejn il-futur, huwa mmirat lejn 
iċ-ċiklu ekonomiku li jmiss u ffokat fuq l-
attivitajiet u l-industriji li se jkunu l-aktar 
rilevanti sabiex jiġu affaċċjati l-isfidi tal-
ġejjieni. 

Or. en

Emenda 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

— il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mmirat biex iżid il-kapaċità tal-
istrutturi ekonomiċi u/jew soċjali tal-Istat 
Membru sabiex jaġġustaw għax-xokkijiet u 
jirreżistu għalihom

— il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
huwa mmirat biex iżid il-kapaċità tal-
istrutturi ekonomiċi u/jew soċjali tal-Istat 
Membru sabiex jaġġustaw għax-xokkijiet u 
jirreżistu għalihom u biex jikkontribwixxi 
għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni

Or. en

Emenda 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.6. Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
fih miżuri għall-implimentazzjoni ta' 
riformi u proġetti ta' investiment pubbliku 
li jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti.

2.6. Il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
fih miżuri għall-implimentazzjoni ta' 
riformi u proġetti ta' investiment pubbliku 
li jirrappreżentaw azzjonijiet koerenti li 
jkunu wkoll konsistenti mar-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż indirizzati lill-Istat Membru 
kkonċernati jew f'dokumenti rilevanti 
oħra adottati b'mod uffiċjali mill-
Kummissjoni fis-Semestru Ewropew u li 
jkunu kapaċi jimmobilizzaw investimenti 
privati wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan it-test 
tmexxa 'l isfel fl-Anness.

Emenda 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè



AM\1212267MT.docx 141/144 PE657.162v01-00

MT

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1– inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jinkludi miżuri li jikkontribwixxu biex 
isaħħu l-effetti ta' xulxin.

— il-pjan tal-irkupru u tar-reżiljenza 
jinkludi miżuri li jikkontribwixxu biex 
isaħħu l-effetti ta' xulxin, jindirizza b'mod 
koerenti l-isfidi identifikati fir-
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 kapaċi 
jimmobilizzaw investimenti privati wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat. Għaldaqstant, dan it-test 
tmexxa 'l isfel fl-Anness.

Emenda 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta ma' dawk li jintroduċu l-possibbiltà ta' approvazzjoni parjzali tal-
RRP.

Emenda 269
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— A għall-kriterji 2.1 u 2.2; — A għall-kriterji 2.1, 2.2 u 2.7;

Or. en

Emenda 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— A għall-kriterji 2.1 u 2.2; — A għall-kriterji 2.2 u 2.3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.

Emenda 271
Ville Niinistö
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – subparagrafu 1– inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— mhux A fil-kriterji 2.1 u 2.2; — mhux A fil-kriterji 2.1, 2.2 u 2.7;

Or. en

Emenda 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— mhux A fil-kriterji 2.1 u 2.2; — mhux A fil-kriterji 2.2 u 2.3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ewlenija tal-RRP għandha tinxteħet fuq l-irkupru, ir-reżiljenza, it-tkabbir, l-impjiegi 
u t-tranżizzjonijiet doppji (ekoloġika u diġitali). Il-konsistenza mas-Semestru Ewropew hija 
siewja, iżda ma għandhiex tkun l-ewwel kriterju li jrid jiġi rrispettat.

Emenda 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jikkonforma parzjalment mal-kriterji tal-
valutazzjoni:
Jekk il-klassifikazzjoni finali għall-kriterji 
2.1 sa 2.7 tinkludi punteġġi b':
- A waħda u B waħda għall-kriterji 2.2 
jew 2.3;
u għall-kriterji l-oħra:
- maġġoranza ta' B fuq A u l-ebda Ċ
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi l-possibbiltà ta' approvazzjoni pazjali tal-RRP.


