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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta biex tiġi stabbilita Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza bl-għan 
li toffri appoġġ finanzjarju fuq skala kbira sabiex l-ekonomiji tal-Istati Membri jsiru aktar 
reżiljenti u ppreparati aħjar għall-futur.

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza l-importanza tas-settur tat-trasport matul il-pandemija tal-
COVID-19. Din il-kriżi wriet l-importanza tal-funzjonament tajjeb tat-trasport tal-merkanzija 
għas-sigurtà tal-provvista u li t-trasport pubbliku għal ħaddiema kritiċi huwa essenzjali biex 
titnaqqas il-kriżi. Konsegwentement, iż-żieda fir-reżiljenza tas-sistema Ewropea tat-trasport 
hija kwistjoni ta' importanza strateġika. Barra minn hekk, ir-rapporteur ifakkar li s-settur tat-
trasport u t-turiżmu kien fost dawk li ntlaqtu l-aktar mill-pandemija tal-COVID-19 u għalhekk 
jirrikjedu attenzjoni speċifika fil-livell Ewropew kif ukoll fil-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru 
u r-reżiljenza.

L-irkupru rapidu tal-ekonomija Ewropea jirrikjedi investiment fi proġetti maturi b'potenzjal 
kbir għall-appoġġ tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi: il-ħtiġijiet identifikati, id-dewmien 
akkumulat fil-livell tal-investimenti u s-sensiela eżistenti ta' proġetti maturi li se jiżviluppaw 
l-infrastruttura tat-trasport joffru opportunitajiet sinifikanti f'dan ir-rigward.

Bħala settur li jirrappreżenta aktar minn 25 % tal-emissjonijiet tas-CO2 Ewropej u bi tnaqqis 
limitat sa issa, l-investiment li għandu l-għan li jappoġġja d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport 
għandu jingħata prijorità, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet eżistenti speċifiċi għall-
pajjiż skont il-proċess tas-Semestru Ewropew, kif ukoll mal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru 
u r-reżiljenza. 

L-Unjoni Ewropea tibqa' fuq quddiem nett fuq livell globali fis-settur tat-trasport. F'termini ta' 
setturi ta' esportazzjoni tal-UE, dan huwa responsabbli għal wieħed mill-akbar ishma ta' valur 
esportat, li jinkludi prodotti u servizzi ajrunawtiċi, ferrovjarji jew awtomobilistiċi. Iżda dan ir-
rwol ta' tmexxija issa qed jitqajmu dubji dwaru u jeħtieġ li jiġi difiż, inkluż permezz tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ekoloġiċi, trasformazzjoni diġitali u impenn aktar profond lejn l-
innovazzjoni. 

Ir-rapporteur jemmen bis-sħiħ li hemm bżonn ta' investimenti ambizzjużi fis-settur tat-trasport 
sabiex jitlestew is-sezzjonijiet u n-nodi ewlenin tan-Network Ewlieni tat-TEN-T u, fejn 
meħtieġ, biex jikkomplementaw il-finanzjament nazzjonali jew il-finanzjament mill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u/jew il-fondi tal-Politika Reġjonali. L-appoġġ għandu jiżgura t-
tlestija f'waqtha tat-taqsimiet identifikati fil-Pjanijiet ta' Ħidma tal-Kuritur tat-TEN-T u 
jiddefinixxu l-prijoritajiet fix-xogħlijiet li jistgħu jsiru fil-perjodu mill-2021 sal-2023. 

L-użu ta' vetturi u bastimenti b'emissjonijiet baxxi jew mingħajr emissjonijiet għandu jkun 
prijorità. Tali investiment għandu jinkludi l-infrastruttura meħtieġa għall-iċċarġjar/riforniment 
tal-fjuwil fejn jeżistu nuqqasijiet persistenti, b'mod partikolari għall-ivvjaġġar fuq distanzi 
twal, il-portijiet, u f'żoni inqas popolati. Dan għandu jinkorpora wkoll l-iżvilupp ta' mobilità 
urbana sostenibbli, inklużi l-flotot u l-ħtiġijiet ta' vvjaġġar multimodali. Barra minn hekk, l-
użu ta' sistemi intelliġenti ta' ġestjoni tat-traffiku u soluzzjonijiet ta' "Mobilità bħala Servizz" 
huma importanti, filwaqt li l-implimentazzjoni tal-Ispazju Komuni Ewropew tad-Data dwar 
il-Mobilità, bħala komponent importanti tal-Istrateġija Ewropea għad-data, għandha tiġi 
riflessa wkoll fil-prijoritajiet mehmuża mal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

Ir-rapporteur jiġbed l-attenzjoni għar-riskju li, minħabba l-perjodu qasir u l-enfasi fuq il-
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pakketti nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-
implimentazzjoni tal-Faċilità u t-tixrid tal-fondi jistgħu jkunu żbilanċjati sabiex jiġu rispettati 
skadenzi qosra. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li approċċ bħal dan imur kontra l-għan inizjali 
tal-Faċilità u għandu jiġi mħares minnu.

Ir-rapporteur jenfasizza li l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza m'għandhiex twassal għal 
riskju ta' distorsjoni ogħla fil-kundizzjonijiet ekwi tas-Suq Uniku. Tali distorsjoni żżid id-
diverġenzi ekonomiċi fl-Unjoni u taggrava l-isfidi tat-tkabbir fit-tul tal-Ewropa. Fit-tħejjija u 
l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza tagħhom u fil-proposta ta' riformi 
u investimenti, l-Istati Membri se jkollhom jikkunsidraw l-Artikolu 107 tat-TFUE u l-qafas 
tal-għajnuna mill-Istat u r-restrizzjonijiet tiegħu. Il-funzjonament korrett tas-Suq Uniku u r-
regoli tiegħu dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat huma għall-benefiċċju tal-
konsumaturi u n-negozji Ewropej u huma meħtieġa biex jiġu evitati distorsjonijiet bla bżonn 
tal-kompetizzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tkompli twettaq ir-rwol tagħha skont 
it-Trattati tal-UE biex tiżgura kundizzjonijiet ekwi fis-Suq Uniku tal-UE.

L-indiċi tal-qgħad bħala komponent tal-kapaċità soċjoekonomika ta' Stat Membru partikolari 
huwa affettwat mill-iżvilupp tal-migrazzjoni tal-forza tax-xogħol tal-Istat Membru 
internament fl-UE. Hekk kif l-Istat Membru jiffaċċja żieda fl-emigrazzjoni, dan mhux biss 
jaffettwa l-PDG tiegħu iżda jnaqqas ukoll ir-rata tal-qgħad tiegħu – parti integrali mill-
koeffiċjent tal-allokazzjoni. Filwaqt li dan huwa statistikament preċiż, tnaqqis fil-qgħad bħal 
dan jaf ma jurix is-sitwazzjoni soċjoekonomika reali f'dak l-Istat Membru. Għalhekk, sabiex 
tiġi ffaċilitata l-ambizzjoni ewlenija tal-implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-
Reżiljenza bbilanċjata skont l-għanijiet tagħha, ir-rata tal-qgħad proposta għandha tiġi 
aġġustata skont il-flussi migratorji relatati attribwiti lill-Istati Membri individwali.

Ir-rapporteur jirrikonoxxi li l-integrazzjoni tal-flussi migratorji fis-soluzzjoni tal-allokazzjoni 
tista' tkun sfida, minħabba l-ħtieġa urġenti tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-ħtieġa 
ta' kunsiderazzjoni bir-reqqa ta' kif għandha tiġi implimentata din il-korrezzjoni importanti. 
Fil-każ li ma jkunx politikament possibbli li jkun hemm qbil dwar din l-inklużjoni fil-
proposta attwali, ir-rapporteur iqis din il-parti addizzjonali tal-koeffiċjent tal-allokazzjoni 
bħala komponent essenzjali li għandu jiġi inkluż fir-reviżjoni jew it-tkomplija li jmiss tal-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 

(6) L-esperjenzi tal-passat urew li l-
investiment spiss jitnaqqas b'mod drastiku 
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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.

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, 
infrastruttura tat-trasport, 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.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-irkupru rapidu tal-ekonomija 
tal-Unjoni jirrikjedi investiment fi proġetti 
maturi b'potenzjal kbir għall-appoġġ tat-
tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; il-ħtiġijiet 
identifikati, id-dewmien akkumulat fil-
livell tal-investimenti u s-sensiela eżistenti 
ta' proġetti maturi li se jiżviluppaw l-
infrastruttura tat-trasport joffru 
opportunitajiet kbar f'dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Bħala settur li jirrappreżenta aktar 
minn 25 % tal-emissjonijiet ta' CO2 fl-
Unjoni, l-investimenti li jappoġġjaw id-
dekarbonizzazzjoni tat-trasport jenħtieġ li 
jingħataw prijorità f'konformità mar-
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rakkomandazzjonijiet eżistenti speċifiċi 
għall-pajjiż tal-proċess tas-Semestru 
Ewropew kif ukoll mal-pjanijiet 
nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Faċilità jenħtieġ li 
tikkontribwixxi biex jitlestew it-taqsimiet 
u n-nodi ewlenin tan-Network Ewlieni tat-
TEN-T u, fejn meħtieġ, jenħtieġ li 
tikkomplementa l-finanzjament nazzjonali 
jew il-finanzjament mill-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa u l-fondi tal-
Politika Reġjonali. L-appoġġ jenħtieġ li 
jiżgura t-tlestija f'waqtha tat-taqsimiet 
identifikati fil-Pjanijiet ta' Ħidma tal-
Kuritur tat-TEN-T u jiddefinixxi fi 
prijoritajiet ix-xogħlijiet li jistgħu jsiru fil-
perjodu mill-2021 sal-2023.

Or. en

Emenda 5

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 

(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 
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fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru.

fuq il-bażi tal-popolazzjoni, l-invers tal-
prodott domestiku gross (PDG) per capita 
u r-rata tal-qgħad relattiva ta' kull Stat 
Membru li hija aġġustata biex tirrifletti l-
flussi ta' migrazzjoni interni relatati mal-
forza tax-xogħol bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
tagħhom u fil-proposta ta' riformi u 
investimenti, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jikkunsidraw l-Artikolu 107 tat-TFUE u l-
qafas ta' għajnuna mill-Istat u r-
restrizzjonijiet tiegħu. Il-funzjonament 
korrett tas-suq intern u r-regoli tiegħu 
dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-
Istat huma għall-benefiċċju tal-
konsumaturi u n-negozji Ewropej u huma 
meħtieġa biex jiġu evitati distorsjonijiet 
bla bżonn tal-kompetizzjoni. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li għalhekk tkompli 
twettaq ir-rwol tagħha skont it-Trattati 
biex tiżgura kundizzjonijiet ekwi fis-suq 
intern.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Minħabba l-prospettiva fuq 
terminu qasir u l-enfasi li qed issir fuq il-
pakketti nazzjonali fl-implimentazzjoni 
tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, 
hemm ir-riskju li tingħata prijorità lill-
implimentazzjoni tal-fondi, prinċipalment 
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biex tiġi rispettata l-iskadenza, askapitu 
tal-kontroll tal-iskop inizjali tal-fondi.

Or. en

Emenda 8

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, il-mobilità sostenibbli, 
il-konnettività transfruntiera, 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 9

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 f'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 li 
hija aġġustata biex tirrifletti l-flussi ta' 
migrazzjoni interni relatati mal-forza tax-
xogħol bejn l-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib 
bejn dawk responsabbli għall-
implimentazzjoni fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali 
biex jinkisbu l-objettivi tal-istrumenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament.

(c) jiżguraw kooperazzjoni mill-qrib 
bejn dawk responsabbli għall-
implimentazzjoni fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali u, jekk ikun xieraq, reġjonali 
biex jinkisbu l-objettivi tal-istrumenti 
stabbiliti skont dan ir-Regolament; kif 
ukoll

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiffavorixxu u jippromwovu t-
tlestija rapida ta' proġetti maturi 
b'potenzjal kbir f'termini ta' appoġġ għat-
tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, u b'impatt 
pożittiv dejjiemi fuq l-ekonomija u s-
soċjetà.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn: Fejn:

 hija l-koeffiċjent tal-allokazzjoni tal-pajjiż 
i

 hija l-koeffiċjent tal-allokazzjoni tal-pajjiż 
i

 Huwa l-Prodott Domestiku Gross per capita 
tal-2019 tal-pajjiż i,

 Huwa l-Prodott Domestiku Gross per capita 
tal-2019 tal-pajjiż i,

 Il-prodott Domestiku Gross per capita 
ponderat tal-2019 tal-Istati Membri tal-EU-

 Il-prodott Domestiku Gross per capita 
ponderat tal-2019 tal-Istati Membri tal-EU-
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27, 27,

 hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fil-pajjiż i,  hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fil-pajjiż i,

 hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fl-Istati 
Membri tal-EU-27

 hija l-popolazzjoni totali tal-2019 fl-Istati 
Membri tal-EU-27

 hija r-rata medja tal-qgħad matul il-
perjodu 2015-2019 tal-pajjiż i

 hija r-rata medja tal-qgħad matul il-
perjodu 2015-2019 tal-pajjiż i li hija 
aġġustata biex tirrifletti l-flussi ta' 
migrazzjoni interna relatati mal-forza tax-
xogħol bejn l-Istati Membri.

 hija r-rata medja tal-qgħad matul il-perjodu 
2015-2019 fl-EU-27

 hija r-rata medja tal-qgħad matul il-perjodu 
2015-2019 fl-EU-27

Or. en


