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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

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

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



PE655.918v02-00 4/14 PA\1211916MT.docx

MT

EMENDI

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

Emenda 1

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "Reżiljenza" tfisser il-kapaċità tal-
ekonomija, tal-agrikoltura u tal-industrija 
Ewropej, li jipproduċu l-prodotti kollha 
meħtieġa fis-suq uniku sabiex 
jiggarantixxu l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni Ewropea, biex tissaħħaħ l-
indipendenza minn pajjiżi terzi dwar l-assi 
meħtieġa għall-istabilità tas-soċjetajiet 
Ewropej, u meħtieġa biex jiffaċċjaw 
xokkijiet u bidliet strutturali persistenti 
b'impatt limitat fuq ġenerazzjonijiet 
futuri.

Or. en

Emenda 2

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, mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u 
diġitali, is-saħħa, il-kompetittività fuq 
terminu twil, 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
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Article 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Peress li l-Faċilità hija ffinanzjata 
permezz ta' self li jrid jitħallas lura, il-
kamp ta' applikazzjoni tal-RRF huwa 
limitat għal investimenti mfassla biex 
jipproduċu introjtu futur sabiex 
jippermettu lill-ġenerazzjonijiet futuri l-
kapaċità għar-rimborż tiegħu.

Or. en

Emenda 4

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 
jiżgura prosperità ekonomika fit-tul tal-
Unjoni, li tippermetti l-ħlas lura malajr 
tas-self ikkuntrattat minn NGEU, li 
m'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, jiġifieri 
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-
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kriżi tal-COVID-19, u tippromwovi t-
tkabbir sostenibbli.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-parti mhux użata tal-fondi 
għandha tkun kompletament orjentata 
lejn it-tnaqqis ta' self futur tan-NGEU.

Or. en

Emenda 6

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, bl-għan li jkun hemm 
koordinazzjoni u sinġeriji bejn sorsi 
differenti ta' fondi u madwar l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
mal-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 
strateġija tal-UE. Il-pjanijiet għall-irkupru 
u r-reżiljenza għandhom ikunu konsistenti 
wkoll mal-informazzjoni inkluża mill-Istati 
Membri fil-programmi nazzjonali ta' 
riforma taħt is-Semestru Ewropew, fil-
pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-enerġija 
u l-klima u bl-aġġornamenti tagħhom skont 
ir-Regolament (UE) Nru 2018/1999 , fil-
pjanijiet ta' tranżizzjoni territorjali ġusta 
taħt il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, u fil-
ftehimiet ta' sħubija u l-programmi 
operazzjonali taħt il-fondi tal-Unjoni.

__________________ __________________
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 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom juru li 
l-investimenti li saru bl-appoġġ tal-fondi 
RRF se joħolqu valur fil-futur, sabiex il-
ġenerazzjonijiet li jmiss ikunu jistgħu 
jħallsu lura s-self li sar minn NGEU. L-
ebda finanzjament m'għandu jingħata 
għal funzjonament amministrattiv jew 
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nefqa għal żmien qasir.
Or. en

Emenda 9

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, 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 10

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 b'appoġġ 
finanzjarju ekwivalenti għat-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jew 
għall-isfidi li jirriżultaw minnhom;

Or. en

Emenda 11

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, jiġifieri dwar 
Proġetti Importanti ta' Interess Ewropew 
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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 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spjegazzjoni dwar kif il-pjan huwa 
interkonness u koerenti ma' programmi 
ta' fondi ewlenin tal-UE bħal Orizzont 
Ewropa, il-Programm Ewropa Diġitali, il-
Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fondi 
Strutturali, il-Programm Spazjali, il-Fond 
Ewropew għad-Difiża, InvestEU;

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) dimostrazzjoni li l-investimenti 
magħmula skont il-pjan se jkollhom fil-
mira ċ-ċiklu ekonomiku li ġej u jkunu 
ffukati fuq l-attivitajiet u l-industriji li ser 
ikunu l-aktar rilevanti biex jiġu ffaċċjati 
l-isfidi futuri;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt cd (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) spjegazzjoni dwar kif l-
investimenti li saru taħt il-pjan se 
jiżguraw prosperità fit-tul u l-ħolqien 
futur tal-valur, u b'hekk il-
ġenerazzjonijiet li jmiss ikunu jistgħu 
jħallsu lura s-self li sar minn NGEU, 
sabiex kemm jista' jkun jiġi evitat li 
jinħoloq piż finanzjarju għalihom;

Or. en

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ce) miżuri effettivi biex jiżguraw il-
viżibilità tal-fondi tal-UE u t-trasparenza 
tal-benefiċjarji;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 17

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

(ba) jekk il-pjan jikkontribwixxix għall-
istrateġiji ewlenin tal-UE kif deskritti fl-
Artikolu 15.3ca (ġdid);

Or. en

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) jekk il-pjan jinkludix ħarsa 
ġenerali koerenti ta' kif hu interkonness 
ma' fondi oħra tal-UE, fejn rilevanti, kif 
deskritt fl-Artikolu 15.3 cb (ġdid);

Or. en

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) jekk il-pjan hux se jkollu bħala 
mira ċ-ċiklu ekonomiku li ġej u jiffoka 
fuq l-attivitajiet u l-industriji li ser ikunu 
l-aktar rilevanti biex jiġu ffaċċjati l-isfidi 
futuri;

Or. en

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) jekk il-pjan hux se jiżguraw 
prosperità fit-tul u l-ħolqien futur tal-
valur, u b'hekk il-ġenerazzjonijiet li jmiss 
ikunu jistgħu jħallsu lura s-self li sar 
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minn NGEU, sabiex kemm jista' jkun jiġi 
evitat li jinħoloq piż finanzjarju għalihom.

Or. en

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) jekk il-pjan jinkludix miżuri 
adegwati biex jiżguraw il-viżibilità tal-
fondi tal-UE u t-trasparenza tal-
benefiċjarji

Or. en

Emenda 22

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 
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. Din l-evalwazzjoni għandha ssir 
abbażi ta' valutazzjoni xjentifika u 
bbażata fuq il-fatti, li tirrispetta n-
newtralità teknoloġika;

Or. en

Emenda 23

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 

2.4 Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
huwa mistenni li jipproduċi introjtu futur 
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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;

sabiex jagħti l-ġenerazzjonijiet futuri l-
kapaċità għar-rimborż tas-self maħluq 
minn NGEU, jikkontribwixxi b'mod 
effettiv għat-tisħiħ tal-potenzjal ta' tkabbir, 
il-ħolqien tal-impjiegi, l-awtonomija 
strateġika tal-UE, 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 24

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 għall-irkupru u r-reżiljenza 
fih miżuri li għandhom l-għan li 
jindirizzaw id-dgħufijiet tal-ekonomija tal-
Istati Membri u li jagħtu spinta lill-
potenzjal ta' tkabbir, b'mod partikolari 
għall-SMEs, 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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – paragrafu 3 – punt 2.4 – paragrafu 1– subparagrafu 1 – inċiż 1a 
(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 ewlenin, 
għandu fil-mira ċ-ċiklu ekonomiku li ġej 
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u jiffoka fuq l-attivitajiet u l-industriji li 
ser ikunu l-aktar rilevanti biex jiġu 
ffaċċjati l-isfidi futuri.

Or. en

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kif ukoll
- il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jiżgura prosperità fit-tul u l-ħolqien ta' 
valur li jippermetti lill-ġenerazzjonijiet li 
jmiss iħallsu lura s-self ikkuntrattat minn 
NGEU, sabiex kemm jista' jkun jiġi evitat 
li jinħoloq piż finanzjarju għalihom.

Or. en

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kif ukoll
- il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-
awtonomija strateġika tal-Unjoni.

Or. en


