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Emenda  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li għandu 

jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, jiġifieri 

rappreżentanti ta' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u rappreżentanti tal-

Istati Membri. 

1. Il-Kummissjoni u l-Bord ta' 

Tmexxija għandhom ikunu megħjuna 

minn bord konsultattiv li għandu jinkludi 

rappreżentant wieħed ta' kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni, 

rappreżentant ta' kull Stat Membru, 

rappreżentant tal-BEI, rappreżentant tal-

Kummissjoni u espert wieħed għal kull 

sezzjoni ta' politika, maħtur mill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda jenħtieġ li tiżgura li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Bord ta' Tmexxija jkunu 

megħjuna mill-korp konsultattiv fil-kompożizzjoni kif indikat. 

 

Emenda  575 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li għandu 

jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, jiġifieri 

rappreżentanti ta' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u rappreżentanti tal-Istati 

Membri. 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li għandu 

jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, jiġifieri 

rappreżentanti ta' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, rappreżentanti tal-Istati 

Membri u Membri tal-Kumitati relatati 

tal-Parlament Ewropew; 

Or. en 
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Emenda  576 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li 

għandu jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, 

jiġifieri rappreżentanti ta' sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni u rappreżentanti tal-

Istati Membri. 

1. Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu 

jkun megħjun minn bord konsultattiv li 

għandu jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, 

jiġifieri rappreżentanti ta' sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni u rappreżentanti tal-

Istati Membri. 

Or. en 

 

Emenda  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li għandu 

jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, jiġifieri 

rappreżentanti ta' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u rappreżentanti tal-Istati 

Membri. 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li għandu 

jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, jiġifieri 

rappreżentanti ta' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u rappreżentanti tal-Istati 

Membri. Iż-żewġ konfigurazzjonijiet 

għandhom jagħmlu kull sforz biex 

jiżguraw bilanċ bejn is-sessi bejn il-

Membri tagħhom.  

Or. en 

 

Emenda  578 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 1a. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 

mal-Grupp tal-BEI, għandha 

tissupplimenta dan ir-Regolament billi 

tistabbilixxi metodoloġija tal-valutazzjoni 

tar-riskju. Tali metodoloġija tal-

valutazzjoni tar-riskju għandha tinkludi:  

 a) klassifikazzjoni tal-valutazzjoni tar-

riskju, biex jiġi żgurat trattament 

konsistenti u standard tal-operazzjonijiet 

kollha indipendenti mill-istituzzjoni 

intermedjarja; 

 b) metodoloġija biex jiġi vvalutat il-valur 

f'riskju u l-probabbiltà ta' inadempjenza 

bbażata fuq metodi statistiċi ċari, inklużi 

kriterji ambjentali, soċjali u ta' 

governanza (ESG); 

 c) metodu biex tiġi vvalutata l-espożizzjoni 

fl-inadempjenza u t-telf fil-każ ta' 

inadempjenza, billi jitqiesu l-valur tal-

finanzjament, ir-riskju tal-proġett, it-

termini tal-ħlas lura, il-kollateral, u 

indikaturi rilevanti oħra. 

Or. en 

 

Emenda  579 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Membri tal-Parlament Ewropew 

maħtura mill-Kumitat relatati għandhom 

iżommu l-kariga għal sentejn u nofs; 

Or. en 

 

Emenda  580 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 17 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tkun 

rappreżentata fiż-żewġ konfigurazzjonijiet 

tal-bord konsultattiv. 

3. Espert indipendenti wieħed għal 

kull sezzjoni ta' politika għandu jkun 

rappreżentat fiż-żewġ konfigurazzjonijiet 

tal-bord konsultattiv. L-esperti 

indipendenti għandhom jintgħażlu mill-

Kummissjoni permezz ta' sejħa miftuħa 

għall-applikazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  581 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-laqgħa tal-bord konsultattiv tar-

rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandha tkun 

kopreseduta minn rappreżentant tal-

Kummissjoni u mir-rappreżentant 

innominat mill-Bank Ewropew tal-

Investiment. 

Il-laqgħa tal-bord konsultattiv fiż-żewġ 

konfigurazzjonijiet għandha tkun 

preseduta minn rappreżentant tal-

Kummissjoni; 

Or. en 

 

Emenda  582 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-laqgħa tal-bord konsultattiv tar-

rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandha tkun 

kopreseduta minn rappreżentant tal-

Kummissjoni u mir-rappreżentant 

Il-laqgħa tal-bord konsultattiv tar-

rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandha tkun preseduta 

minn rappreżentant tal-Kummissjoni. 



 

AM\1168409MT.docx 7/136 PE630.411v01-00 

 MT 

innominat mill-Bank Ewropew tal-

Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  583 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu 

jkun il-President tal-laqgħa tal-bord 

konsultattiv tar-rappreżentanti tal-Istati 

Membri. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  584 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Bord Konsultattiv għandu jipproponi 

lill-Kummissjoni modifiki għad-

distribuzzjoni tal-ammonti msemmija fl-

Anness I. 

Or. en 

 

Emenda  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 3b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Bord Konsultattiv għandu jorganizza 

b'mod regolari konsultazzjoni mal-

partijiet ikkonċernati rilevanti, b'mod 

partikolari r-rappreżentanti tas-soċjetà 

ċivili, is-sħab soċjali, l-awtoritajiet 

pubbliċi, il-koinvestituri, l-esperti 

indipendenti u l-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni, tat-taħriġ u tar-riċerka 

sabiex jiddiskutu l-orjentazzjoni strateġika 

u l-implimentazzjoni tal-politika ta' 

investiment mwettqa skont dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  586 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 

fallimenti tas-suq u dwar sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u l-kundizzjonijiet 

tas-suq; 

(ii) jagħti parir lill-Kumitat ta' 

Tmexxija dwar fallimenti tas-suq u dwar 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali u 

l-kundizzjonijiet tas-suq; 

Or. en 

 

Emenda  587 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 

fallimenti tas-suq u dwar sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u l-kundizzjonijiet 

tas-suq; 

(ii) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 

fallimenti tas-suq u dwar sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u l-kundizzjonijiet 

tas-suq madwar l-Unjoni kollha u/jew 
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speċifiċi għal kull Stat Membru; 

Or. en 

 

Emenda  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 

fallimenti tas-suq u dwar sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u l-kundizzjonijiet 

tas-suq; 

(ii) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 

fallimenti tas-suq u fil-koordinazzjoni u 

dwar sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali u l-kundizzjonijiet tas-suq; 

Or. en 

 

Emenda  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 - paragrafu 5 – punt a – punt iia (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iia) jippromwovi l-koordinazzjoni u l-

iskambju tal-aħjar prattiki sabiex jiġi 

ffaċilitat ir-rwol tal-Kummissjoni li 

tiżgura implimentazzjoni uniformi ta' 

InvestEU mis-sħab differenti inkarigati 

mill-implimentazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  590 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt b – punt i 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) jinforma lill-Istati Membri rigward 

l-implimentazzjoni tal-Fond InvestEU; 

(i) jinforma lill-Istati Membri rigward l-

implimentazzjoni tal-Fond InvestEU taħt 

kull sezzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-minuti ddettaljati tal-laqgħat tal-

Bord Konsultattiv għandhom isiru 

disponibbli għall-pubbliku fuq paġna web 

iddedikata. 

Or. en 

 

Emenda  592 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Kumitat ta' Tmexxija 

 1. Il-fond InvestEU għandu jkun irregolat 

minn Kumitat ta' Tmexxija li, għall-fini 

tal-użu tal-garanzija tal-UE, għandu 

jiddetermina, f'konformità mal-għanijiet 

ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3: 

 2. Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu: 

 (a) ikun magħmul minn seba' membri: 

tlieta maħtura mill-Kummissjoni, wieħed 

mill-korp konsultattiv fil-konfigurazzjoni 
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tiegħu tar-rappreżentanti tas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni, wieħed 

mill-Bank Ewropew tal-Investiment, u 

żewġ esperti maħtura bħala membri 

mingħajr vot mill-Parlament Ewropew. L-

esperti maħtura ma għandhomx ifittxu 

jew isegwu struzzjonijiet minn 

istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji 

tal-Unjoni Ewropea, minn kwalunkwe 

gvern ta' Stat Membru jew minn 

kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor 

u għandhom jaġixxu b'indipendenza 

sħiħa. L-esperti għandhom iwettqu d-

dmirijiet tagħhom b'mod imparzjali u fl-

interess tal-Fond InvestEU; 

 (b) jeleġġi President minn fost il-membri 

tiegħu li jkollhom vot għal perjodu fiss ta' 

tliet snin li jiġġedded darba; 

 (c) jiddiskuti u jqis kemm jista' jkun il-

pożizzjonijiet tal-membri kollha. Jekk il-

membri ma jistgħux jikkonverġu fil-

pożizzjonijiet tagħhom, il-Kumitat ta' 

Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet 

tiegħu b'vot unanimu bejn il-membri 

tiegħu li jkollhom vot. Il-minuti tal-

laqgħat tal-Kumitat ta' Tmexxija 

għandhom iqisu b'mod sostantiv il-

pożizzjonijiet tal-membri kollha. 

 3. Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu jiżgura 

li l-orjentazzjoni strateġika ta' InvestEU 

tkun konformi mal-għanijiet stabbiliti fl-

Artikolu 3 u li l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment proposti mis-

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

jikkonformaw mad-dritt u mal-politiki tal-

Unjoni. Meta jkun qed iwettaq il-kompiti 

tiegħu skont dan ir-Regolament, il-

Kumitat ta' Tmexxija għandu jsegwi biss 

l-għanijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. 

 4. Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu 

jiddetermina l-politiki u l-proċeduri 

operattivi meħtieġa għall-funzjonament 

ta' InvestEU u r-regoli applikabbli għall-

operazzjonijiet bi pjattaformi ta' 

investiment u banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali. 
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 5. Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti għall-Kumitat tal-

Investiment. It-tabella ta' valutazzjoni 

għandha, b'mod partikolari, tinkludi 

valutazzjoni ta': 

 (a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 (b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali; 

 (c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibbiltà. 

 Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata 

lill-Kumitat ta' Tmexxija sabiex ikun jista' 

jħejji t-tabella ta' valutazzjoni. 

 6. Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu 

jorganizza b'mod regolari konsultazzjoni 

mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, b'mod 

partikolari l-koinvestituri, l-awtoritajiet 

pubbliċi, l-esperti, l-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni, tat-taħriġ u tar-riċerka, is-

sħab soċjali rilevanti u r-rappreżentanti 

tas-soċjetà ċivili - dwar l-orjentazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-politika ta' 

investiment mwettqa skont dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  593 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Bord ta' Tmexxija 

 Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun 

magħmul minn tmien membri: erba' 
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maħtura mill-Kummissjoni Ewropea, 

żewġ esperti maħtura mill-Parlament 

Ewropew, u żewġ membri maħtura mill-

Grupp tal-BEI. 

 Il-membri kollha tal-Bord ta' Tmexxija 

għandhom drittijiet għall-vot. 

 Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija 

jenħtieġ li jsiru b'kunsens u skont id-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 

 Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta' 

Tmexxija għandhom jiġu ppubblikati 

malli jiġu approvati mill-Bord ta' 

Tmexxija. 

 Il-Bord ta' Tmexxija għandu jorganizza 

b'mod regolari laqgħat ta' konsultazzjoni 

mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, 

inklużi l-koinvestituri, l-awtoritajiet 

pubbliċi, l-esperti, l-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni u tar-riċerka, is-sħab soċjali 

u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, dwar 

l-orjentazzjoni u l-implimentazzjoni tal-

politika ta' investiment tal-InvestEU. 

Or. en 

 

Emenda  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Metodoloġija tal-Valutazzjoni tar-Riskju 

 1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-

Grupp tal-BEI, u wara konsultazzjoni 

mal-bord konsultattiv, magħmul mill-

atturi inkarigati mill-implimentazzjoni, 

għandha tissupplimenta dan ir-

Regolament billi tistabbilixxi metodoloġija 

tal-valutazzjoni tar-riskju. Tali 

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju 
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għandha tinkludi: 

 (a) klassifikazzjoni tal-valutazzjoni tar-

riskju, biex jiġi żgurat trattament 

konsistenti u standard tal-operazzjonijiet 

kollha indipendenti mill-istituzzjoni 

intermedjarja; 

 (b) metodoloġija biex jiġi vvalutat il-valur 

f'riskju u l-probabbiltà ta' inadempjenza 

bbażata fuq metodi statistiċi ċari, inklużi 

kriterji ambjentali, soċjali u ta' 

governanza (ESG); 

 (c) metodu biex tiġi vvalutata l-

espożizzjoni fl-inadempjenza u t-telf fil-

każ ta' inadempjenza, billi jitqiesu l-valur 

tal-finanzjament, ir-riskju tal-proġett, it-

termini tal-ħlas lura, il-kollateral, u 

indikaturi rilevanti oħra. 

Or. en 

 

Emenda  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Kriterji tal-Valutazzjoni tar-Riskju 

 Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Grupp tal-BEI bħala s-sieħeb 

prinċipali inkarigat mill-implimentazzjoni 

u f'koordinazzjoni mas-sħab l-oħra 

inkarigati mill-implimentazzjoni, għandha 

tissupplimenta dan ir-Regolament billi 

tistabbilixxi kriterji tal-valutazzjoni tar-

riskju sabiex tikkontribwixxi għall-

konsistenza tal-programm u għal analiżi 

effettiva u paragun tal-operazzjonijiet 

skont il-Fond InvestEU. 

Or. en 



 

AM\1168409MT.docx 15/136 PE630.411v01-00 

 MT 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiżgura li l-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp tal-BEI bħala s-

sieħeb prinċipali inkarigat mill-implimentazzjoni u f'koordinazzjoni mas-sħab l-oħra 

inkarigati mill-implimentazzjoni, tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi kriterji 

tal-valutazzjoni tar-riskju sabiex tikkontribwixxi għall-konsistenza tal-programm u għal 

analiżi effettiva u paragun tal-operazzjonijiet skont il-Fond InvestEU. 

 

Emenda  596 

Othmar Karas 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17b 

 Bord ta' Tmexxija 

 1. Il-Fond InvestEU għandu jkun 

irregolat minn Bord ta' Tmexxija li, għall-

fini tal-użu tal-garanzija tal-UE, għandu 

jiddetermina, f'konformità mal-għanijiet 

ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3: 

 (a) l-orjentazzjoni strateġika tal-Fond 

InvestEU; 

 (b) il-politiki u l-proċeduri operattivi 

meħtieġa għall-funzjonament tal-Fond 

InvestEU; 

 (c) ir-regoli applikabbli għall-

operazzjonijiet bi pjattaformi ta' 

investiment. 

 2. Il-Bord ta' Tmexxija għandu: 

 (a) jinkludi sitt membri kif ġej: 

 (i) tliet membri maħtura mill-

Kummissjoni; 

 (ii) membru wieħed maħtur mill-Bank 

Ewropew tal-Investiment; 

 (iii) membru wieħed maħtur mill-Bord 

Konsultattiv minn fost ir-rappreżentanti 

tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. 

Dak il-membru ma għandux ikun 

rappreżentant tal-Grupp tal-BEI; 
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 (iv) espert wieħed maħtur mill-Parlament 

Ewropew. Dak l-espert ma għandux ifittex 

jew isegwi struzzjonijiet minn 

istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji 

tal-Unjoni Ewropea, minn kwalunkwe 

gvern ta' Stat Membru jew minn 

kwalunkwe korp pubbliku jew privat ieħor 

u għandu jaġixxi b'indipendenza sħiħa. 

L-espert għandu jwettaq id-dmirijiet 

tiegħu b'mod imparzjali u fl-interess tal-

Fond InvestEU; 

 (b) jeleġġi President fost it-tliet Membri 

maħtura mill-Kummissjoni għal terminu 

fiss ta' tliet snin, li jista' jiġġedded darba; 

 (c) jiddiskuti u jqis kemm jista' jkun il-

pożizzjonijiet tal-membri kollha. Jekk il-

membri ma jistgħux jikkonverġu fil-

pożizzjonijiet tagħhom, il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet 

tiegħu b'maġġoranza tal-membri tiegħu. 

Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta' 

Tmexxija għandhom iqisu b'mod 

sostantiv il-pożizzjonijiet tal-membri 

kollha. Il-minuti ddettaljati tal-laqgħat 

tal-Bord ta' Tmexxija għandhom jiġu 

ppubblikati malli jiġu approvati mill-Bord 

ta' Tmexxija. Il-Parlament Ewropew 

għandu jiġi nnotifikat immedjatament bil-

pubblikazzjoni tagħhom. 

 3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jipproponi 

lill-Kummissjoni modifiki għad-

distribuzzjoni tal-ammonti msemmija fl-

Anness I. 

 4. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jorganizza 

b'mod regolari konsultazzjoni mal-

partijiet ikkonċernati rilevanti, b'mod 

partikolari l-ko-investituri, l-awtoritajiet 

pubbliċi, l-esperti, l-istituzzjonijiet 

edukattivi, ta' taħriġ u riċerka, is-sħab 

soċjali rilevanti u r-rappreżentanti tas-

soċjetà ċivili, dwar l-orjentazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-politika ta' 

investiment mwettqa skont dan ir-

Regolament. 

 5. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun 

megħjun minn segretarjat f'konformità 
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mal-Artikolu 19(2) ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tistabbilixxi Bord ta' Tmexxija li jirrifletti l-governanza stabbilita skont il-FEIS 

u tiżgura li l-minuti dettaljati tal-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija jiġu ppubblikati malli jiġu 

approvati mill-Bord ta' Tmexxija. Barra minn hekk, il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun 

megħjun minn segretarjat fid-dmirijiet segretarjali u amministrattivi. 

 

Emenda  597 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17b 

 Tabella ta' valutazzjoni 

 1. Tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi (it-"tabella ta' valutazzjoni") 

għandha tintuża minn kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jevalwa l-kwalità u s-solidità tal-

investimenti potenzjalment appoġġati 

mill-garanzija tal-UE. It-tabella ta' 

valutazzjoni għandha tiżgura l-

valutazzjoni indipendenti, trasparenti u 

armonizzata tal-użu potenzjali u attwali 

tal-garanzija tal-UE. 

 2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jimla t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet 

proposti ta' finanzjament u investiment. 

Jekk l-operazzjoni ta' investiment tkun 

proposta minn bosta sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, it-tabella ta' 

valutazzjoni għandha timtela b'mod 

konġunt mid-diversi sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni involuti. 

 3. It-tabella ta' valutazzjoni għandha, 

b'mod partikolari, tinkludi valutazzjoni 



 

PE630.411v01-00 18/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

ta': 

 (a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u investiment proposti kif 

jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju 

msemmija fl-Artikolu 17a; 

 (b) il-benefiċċju għar-riċevituri 

finanzjarji; 

 (c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibbiltà; 

 (d) il-kwalità u l-kontribut tal-operazzjoni 

ta' investiment għal tkabbir sostenibbli u 

inklużiv u għall-impjieg; 

 (e) il-kontribut tal-operazzjoni ta' 

investiment għat-twettiq tal-għanijiet tal-

Programm InvestEU; 

 (f) il-kontribuzzjoni teknika u finanzjarja 

għall-proġett. 

 4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 26 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament billi tistabbilixxi regoli 

dettaljati għat-tabella ta' valutazzjoni biex 

jintużaw mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. 

 5. Fejn meħtieġ, il-Grupp tal-BEI, skont 

is-sħubija tiegħu mal-Kummissjoni, jista' 

jipprovdi assistenza lis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni fl-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju u 

fil-kumpilazzjoni tat-tabella ta' 

valutazzjoni. Huwa għandu jiżgura li l-

metodoloġija tal-punteġġi tiġi applikata 

kif suppost u li t-tabelli ta' valutazzjoni 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

ikunu ta' kwalità għolja. 

Or. en 

 

Emenda  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 17b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17b 

 Tabella ta' valutazzjoni 

 1. Tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi (it-"Tabella ta' valutazzjoni") 

għandha tintuża minn kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jevalwa l-kwalità u s-solidità tal-

investimenti potenzjalment appoġġati 

mill-garanzija tal-UE. It-tabella ta' 

valutazzjoni għandha tiżgura valutazzjoni 

indipendenti, trasparenti u armonizzata 

tal-użu potenzjali u attwali tal-garanzija 

tal-UE. 

 2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jimla t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet 

proposti ta' finanzjament u investiment 

tiegħu. Jekk l-operazzjoni ta' investiment 

tkun proposta minn bosta sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni, it-tabella ta' 

valutazzjoni għandha timtela b'mod 

konġunt mid-diversi sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni involuti. 

 3. It-Tabella ta' Valutazzjoni għandha, 

b'mod partikolari, ikollha valutazzjoni ta': 

 (a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u investiment proposti kif 

jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju 

msemmija fl-Artikolu 17a; 

 (b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali; 

 (c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibbiltà; 

 (d) il-kwalità u l-kontribut tal-operazzjoni 

ta' investiment għal tkabbir sostenibbli u 

impjieg; 

 (e) il-kontribut tal-operazzjoni ta' 

investiment għat-twettiq tal-għanijiet tal-

Programm InvestEU; 

 (f) il-kontribuzzjoni teknika u finanzjarja 
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għall-proġett. 

 4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 26 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament billi tistabbilixxi regoli 

dettaljati għat-tabella ta' valutazzjoni biex 

jintużaw mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. 

 5. Fejn meħtieġ, il-Grupp tal-BEI u/jew 

il-Kummissjoni, jistgħu jipprovdu 

assistenza lis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni fl-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju u 

fil-kumpilazzjoni tat-tabella ta' 

valutazzjoni. Huma għandhom jiżguraw li 

l-metodoloġija tal-punteġġi tiġi applikata 

kif suppost u li t-tabelli ta' valutazzjoni 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

ikunu ta' kwalità għolja. 

Or. en 

 

Emenda  599 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17c (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17c 

 Metodoloġija tal-Valutazzjoni tar-Riskju 

  1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjooni mal-

Grupp tal-BEI, għandha tissupplimenta 

dan ir-Regolament billi tistabbilixxi 

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju. 

Tali metodoloġija tal-valutazzjoni tar-

riskju għandha tinkludi:  

 (a) klassifikazzjoni tal-valutazzjoni tar-

riskju, biex jiġi żgurat trattament 

konsistenti u standard tal-operazzjonijiet 

kollha indipendenti mill-istituzzjoni 

intermedjarja;  
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 (b) metodoloġija biex jiġi vvalutat il-valur 

f'riskju u l-probabbiltà ta' inadempjenza 

bbażata fuq metodi statistiċi ċari, inklużi 

kriterji ambjentali, soċjali u ta' 

governanza (ESG);  

 (c) metodu biex tiġi vvalutata l-

espożizzjoni fl-inadempjenza u t-telf fil-

każ ta' inadempjenza, billi jitqiesu l-valur 

tal-finanzjament, ir-riskju tal-proġett, it-

termini tal-ħlas lura, il-kollateral, u 

indikaturi rilevanti oħra.  

Or. en 

 

Emenda  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-
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kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 

 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

 



 

AM\1168409MT.docx 23/136 PE630.411v01-00 

 MT 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

 

Emenda  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-
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operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 

 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-
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tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Id-duplikazzjoni tal-kompiti, pereżempju permezz ta' banek nazzjonali li jkunu għalkollox 

kapaċi jabbozzaw il-profili tar-riskju jew jivverifikaw il-kriterji ta' eliġibbiltà; istituzzjoni 

oħra, li tuża l-metodoloġija tagħha stess, tista' tikkawża problemi u ttawwal il-proċeduri 

mingħajr ebda valur miżjud. Ara wkoll il-Premessa 27 

 

Emenda  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

 



 

PE630.411v01-00 26/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 

 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

 



 

AM\1168409MT.docx 27/136 PE630.411v01-00 

 MT 

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu evitati l-kumplessità, proċess itwal ta' approvazzjoni tal-proċessi u riskji f'termini 

tal-kunfidenzjalità tal-informazzjoni u kunflitti ta' interess, it-Tim tal-Proġett fil-proposta tal-

Kummissjoni huwa mħassar. F'konformità mal-emenda għall-Artikolu 19(2), jiġi pprovdut 

segretarjat sabiex jassisti kemm lill-Kumitat tal-Investiment kif ukoll lill-Bord ta' Tmexxija 

fid-dmirijiet segretarjali u amministrattivi. 

 

Emenda  603 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 



 

PE630.411v01-00 28/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-
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rigward ta' dawk il-proposti. 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

 

Emenda  604 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 
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finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 
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6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

 

Emenda  605 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 
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mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 

 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu  
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jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

 

Emenda  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 
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mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

4.  

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

(a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità;  

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 

 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

 



 

AM\1168409MT.docx 35/136 PE630.411v01-00 

 MT 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 

 

8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

 

Emenda  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tim tal-proġett Tabella ta' valutazzjoni 

Or. en 

 

Emenda  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Tim tal-proġett magħmul minn 

esperti, imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

imħassar 
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implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

Or. en 

 

Emenda  609 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Tim tal-proġett magħmul minn 

esperti, imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

1. Tim tal-Proġett magħmul minn 

esperti indipendenti u kwalifikati għandu 

jiġi stabbilit. 

Or. en 

 

Emenda  610 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Tim tal-proġett magħmul minn 

esperti, imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

1. Tim tal-proġett magħmul minn 

esperti rimunerati u kwalifikati, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni fuq bażi full-time mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni jew 

magħżul permezz ta' sejħa miftuħa għall-

applikazzjonijiet għandu jiġi stabbilit. 

Or. en 

 

Emenda  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  612 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' garanzija. 

2. It-Tim tal-Proġett għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti 

rimunerati li se jintgħażlu permezz ta' 

sejħa miftuħa għall-applikazzjonijiet 

abbażi tal-għarfien, il-kompetenza u l-

esperjenza riċenti ppruvati tagħhom 

f'kompitu wieħed jew aktar fil-mandat tat-

Tim. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' garanzija. 

Or. en 

 

Emenda  613 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull sieħeb inkarigat mill- 2. Kull sieħeb inkarigat mill-
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implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' garanzija. 

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

lit-tim tal-proġett. L-għadd tal-esperti 

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' garanzija. 

Or. en 

 

Emenda  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa li tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 26 biex 

tissupplimenta dan ir-Regolament billi 

tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward tal-indikaturi li għandhom 

jintużaw sabiex tiġi żgurata valutazzjoni 

indipendenti u trasparenti tal-użu 

potenzjali u reali tal-garanzija tal-UE. 

 It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

magħmula minn 3 pilastri: 

 - Pilastru tal-"Immirar Strateġiku", li 

għandu jinkludi indikaturi li jivvalutaw il-

grad sa fejn operazzjoni proposta 

tikkwalifika bħala "addizzjonali", kif 

iddefinit f'dan ir-Regolament, kif ukoll il-

grad sa fejn l-operazzjoni proposta 

tikkontribwixxi għall-għanijiet ġenerali 

stabbiliti fl-Artikolu 9. 

 - Pilastru tal-"Impatt taċ-Ċittadini", li 

għandu jinkludi indikaturi bħall-ħolqien 

tal-impjiegi fuq perjodu ta' żmien twil u l-

valur miżjud gross, ponderati skont il-

qgħad u l-marġni tal-potenzjal tal-

produzzjoni applikabbli fiż-żoni ġeografiċi 

kkonċernati u li jagħmlu distinzjoni bejn 

l-effetti diretti u indiretti. 

 - Pilastru tal-"Eżekuzzjoni Teknika", li 

għandu jinkludi indikaturi relatati mal-
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effiċjenza tal-proċess tal-investiment, 

bħall-proporzjon tal-impenji pubbliċi ma' 

dawk privati, il-kwalità u l-kapaċitajiet 

tal-promoturi, tal-intermedjarji u tal-

pjattaformi. 

 Il-punteġġi taħt kull pilastru għandhom 

jingħaddu flimkien bħala somma 

ponderata, fejn il-punteġġi tal-pilastru tal-

"immirar"u tal-"impatt ġenerali" 

jingħataw l-istess piż u l-punteġġ tal-

pilastru "tekniku" jirċievi ponderazzjoni 

ta' mhux aktar minn nofs il-ponderazzjoni 

applikata għall-pilastri l-oħra. 

Or. en 

 

Emenda  615 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni tista' tagħżel 

esperti indipendenti kwalifikati 

addizzjonali b'esperjenza pprovata 

rilevanti fil-ġestjoni tal-portafoll tar-riskju 

u garanziji permezz ta' sejħa miftuħa 

għall-applikazzjonijiet. 

Or. en 

 

Emenda  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha 

tikkonferma jekk l-operazzjonijiet ta' 

imħassar 
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investiment u ta' finanzjament proposti 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

jkunux konformi mal-liġi u mal-politiki 

tal-Unjoni. 

Or. en 

 

Emenda  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-kwalità 

fuq id-diliġenza dovuta tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment proposti 

mwettqa mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment imbagħad 

għandhom jiġu ppreżentati lill-Kumitat tal-

Investiment għall-approvazzjoni tal-

kopertura mill-garanzija tal-UE. 

Qabel ma proġett jasal għand il-Kumitat 

tal-Investiment, il-Kummissjoni għandha 

tivvaluta l-kompatibbiltà tal-

operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament ippreżentati mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni mad-dritt 

u mal-politiki tal-Unjoni. Proċedura 

ddedikata għandha tippermetti lill-

Kummissjoni twettaq kontroll tal-kwalità 

fuq id-diliġenza dovuta tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment proposti 

mwettqa mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. Il-Kummissjoni tista' 

titlob kjarifika mingħand is-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni dwar il-

kwistjonijiet imsemmija hawn fuq u 

għandha taġġusta l-klassifikazzjonijiet fit-

Tabella ta' Valutazzjoni dwar il-

kwistjonijiet mhux finanzjarji kif meħtieġ. 
L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  618 
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Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fil-paragrafu 3, it-tim tal-

proġett għandu jwettaq kontroll tal-kwalità 

fuq id-diliġenza dovuta tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment proposti 

mwettqa mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment imbagħad 

għandhom jiġu ppreżentati lill-Kumitat tal-

Investiment għall-approvazzjoni tal-

kopertura mill-garanzija tal-UE. 

Suġġett għall-konferma mill-Kummissjoni 

msemmija fl-Artikolu 17a (ġdid), it-tim 

tal-proġett għandu jwettaq kontroll tal-

kwalità indipendenti u imparzjali fuq id-

diliġenza dovuta tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

mwettqa mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment imbagħad 

għandhom jiġu ppreżentati lill-Kumitat tal-

Investiment għall-approvazzjoni tal-

kopertura mill-garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità. (c) ir-rispett tal-kriterji ta' eliġibilità, 

inkluża l-konformità mal-istandards 

ambjentali tal-UE, mal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali, u mal-prinċipju 

tal-"Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel" 

tal-Unjoni tal-Enerġija. 

Or. en 

 

Emenda  621 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) - it-tfassil u l-evalwazzjoni tal-

aspetti relatati mas-settur bankarju tal-

valutazzjoni tal-impatt u tar-riżultati; 

 - l-istrutturar tal-garanzija u l-

arranġamenti kuntrattwali mas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  622 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) il-kwalità u l-kontribut tal-

operazzjoni ta' investiment għat-tkabbir 

sostenibbli u l-impjieg; 

Or. en 
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Emenda  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) il-kwalità u l-kontribut tal-

operazzjoni ta' investiment għat-tkabbir 

sostenibbli u l-impjieg; 

Or. en 

 

Emenda  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt cb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) il-kontribut tal-operazzjoni ta' 

investiment għat-twettiq tal-għanijiet tal-

Programm InvestEU; 

Or. en 

 

Emenda  625 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt cb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) il-kontribut tal-operazzjoni ta' 

investiment għat-twettiq tal-għanijiet tal-

Programm InvestEU; 

Or. en 
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Emenda  626 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt cc (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) il-kontribuzzjoni teknika u 

finanzjarja għall-proġett. 

Or. en 

 

Emenda  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt cc (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) il-kontribuzzjoni teknika u 

finanzjarja għall-proġett; 

Or. en 

 

Emenda  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt cd (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cd) jekk l-operazzjoni proposta 

tindirizzax il-fallimenti tas-suq u fil-

koordinazzjoni jew is-sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali identifikati. 

Or. en 
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Emenda  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

jwettaq l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-

tabella ta' valutazzjoni. 

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lill-

Kummissjoni sabiex dan ikun jista' jwettaq 

l-analiżi tar-riskji tiegħu u jħejji t-tabella ta' 

valutazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  630 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma 

għandux jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-

istima relatata ma' operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment 

potenzjali preżentata mis-sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-

espert għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni. Minbarra dan, dak l-espert 

lanqas ma għandu jħejji t-tabella ta' 

valutazzjoni fir-rigward ta' dawk il-

proposti. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma 

għandux jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-

istima relatata ma' operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment 

potenzjali preżentata mis-sieħeb inkarigat 
mill-implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-

espert għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni. Minbarra dan, dak l-espert 

lanqas ma għandu jħejji t-tabella ta' 

valutazzjoni fir-rigward ta' dawk il-

proposti. 

5. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni 

tista' tipprovdi assistenza lis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni fl-

applikazzjoni tal-metodoloġija tal-

valutazzjoni tar-riskju u fil-kumpilazzjoni 

tat-tabella ta' valutazzjoni. Hija għandha 

tiżgura li l-metodoloġija tal-punteġġi tiġi 

applikata kif suppost u li t-tabelli ta' 

valutazzjoni ppreżentati lill-Kumitat tal-

Investiment ikunu ta' kwalità għolja. 

Wara li tikkontrolla l-konformità u d-

diliġenza dovuta, il-Kummissjoni 

għandha taġġusta l-klassifikazzjonijiet 

tat-tabella ta' valutazzjoni dwar il-

kwistjonijiet mhux finanzjarja qabel it-

tabella ta' valutazzjoni tasal għand il-

Kumitat tal-Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett 

għandu jiddikjara lill-Kummissjoni kull 

kunflitt ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi regoli dettaljati għall-

funzjonament tat-tim tal-proġett u għall-

verifika ta' sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' 

interess. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi regoli dettaljati għat-tabella 

ta' valutazzjoni biex tippermetti li l-

Kumitat tal-Investiment ikun jista' 

japprova l-użu tal-garanzija tal-UE għal 

operazzjoni ta' finanzjament jew ta' 

investiment proposta. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  635 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

8. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 26 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament billi tistabbilixxi regoli 

dettaljati għat-tabella ta' valutazzjoni biex 

tippermetti li l-Kumitat tal-Investiment 

ikun jista' japprova l-użu tal-garanzija tal-

UE għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

ta' investiment proposta. It-tabella ta' 

valutazzjoni għandha tiżgura valutazzjoni 

indipendenti u trasparenti tal-użu 

potenzjali u attwali tal-garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 18a 

 Kontroll tal-kwalità mill-Kummissjoni 

Ewropea 

 Qabel ma proġett jiġi ppreżentat lill-

Kumitat tal-Investiment, il-Kummissjoni 

Ewropea għandha tivvaluta l-

kompatibbiltà tal-operazzjonijiet ta' 

investiment u ta' finanzjament 

ippreżentati mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mad-dritt u mal-politiki 

tal-Unjoni. Proċedura ddedikata għandha 

tippermetti lill-Kummissjoni twettaq 

kontroll tal-kwalità fuq id-diliġenza 

dovuta tal-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u ta' investiment proposti mwettqa mis-

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Il-

Kummissjoni tista' titlob kjarifika 

mingħand is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni dwar il-kwistjonijiet 

imsemmija hawn fuq u għandha taġġusta 
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l-klassifikazzjonijiet fit-Tabella ta' 

Valutazzjoni dwar il-kwistjonijiet mhux 

finanzjarji kif meħtieġ, kif deskritt fl-

Artikolu 17.5. 

Or. en 

 

Emenda  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 18b 

 It-Tabella ta' valutazzjoni għandha, 

b'mod partikolari, ikollha valutazzjoni ta': 

 (a) il-profil tar-riskju tal-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u investiment proposti kif 

jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju 

msemmija fl-Artikolu 17a; 

 (b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali; 

 (c) il-konformità mal-impenji tal-UE dwar 

l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-

NU, il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-

klima, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 

Soċjali u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali; 

 (d) il-kwalità u l-kontribut tal-operazzjoni 

ta' investiment għal tkabbir sostenibbli u 

għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 

għolja fl-UE; 

 (e) il-kontribut tal-operazzjoni ta' 

investiment għat-twettiq tal-għanijiet tal-

Programm InvestEU; 

 (f) il-kontribuzzjoni teknika u finanzjarja 

għall-proġett. 

 (g) jekk l-operazzjoni proposta 

tindirizzax il-fallimenti tas-suq jew is-

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 
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identifikati. 

 Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 

tipprovdi assistenza lis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni fl-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju u 

fil-kumpilazzjoni tat-tabella ta' 

valutazzjoni. Huma għandhom jiżguraw li 

l-metodoloġija tal-punteġġi tiġi applikata 

kif suppost u li t-tabelli ta' valutazzjoni 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

ikunu ta' kwalità għolja. Wara li 

tikkontrolla l-konformità u d-diliġenza 

dovuta, il-Kummissjoni għandha taġġusta 

l-klassifikazzjonijiet tat-tabella ta' 

valutazzjoni dwar il-kwistjonijiet mhux 

finanzjarji qabel it-Tabella ta' 

Valutazzjoni tasal għand il-Kumitat tal-

Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment. Huwa għandu 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment għalkollox indipendenti. 

Huwa għandu 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun għalkollox indipendenti. 

 

Emenda  639 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment. Huwa għandu 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment indipendenti. Huwa għandu 

Or. en 

 

Emenda  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jivverifika l-konformità tagħhom 

ma' dan ir-Regolament u mal-linji gwida ta' 

investiment rilevanti, filwaqt li jagħti 

attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' 

addizzjonalità msemmi fl-[Artikolu 

209(2)(b)] tar- [Regolament Finanzjarju] 
u l-ħtieġa li jiġi attratt l-investiment privat 

imsemmi fl- [Artikolu 209(2)(d)] tar-

[Regolament Finanzjarju]; u 

(b) jivverifika l-konformità tagħhom 

ma' dan ir-Regolament u mal-linji gwida ta' 

investiment rilevanti, filwaqt li jagħti 

attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' 

addizzjonalità msemmi fl-Artikolu 7a ta' 

dan ir-Regolament u l-ħtieġa li jiġi attratt 

l-investiment privat imsemmi fl- [Artikolu 

209(2)(d)] tar-[Regolament Finanzjarju]; u 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-emenda dwar l-addizzjonalità fl-Artikolu 7a (ġdid). 

 

Emenda  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jivverifika l-konformità tagħhom 

ma' dan ir-Regolament u mal-linji gwida ta' 

investiment rilevanti, filwaqt li jagħti 

attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' 

(b) jivverifika l-konformità tagħhom 

ma' dan ir-Regolament u mal-linji gwida ta' 

investiment rilevanti, filwaqt li jagħti 

attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' 
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addizzjonalità msemmi fl-[Artikolu 

209(2)(b)] tar- [Regolament Finanzjarju] u 

l-ħtieġa li jiġi attratt l-investiment privat 

imsemmi fl- [Artikolu 209(2)(d)] tar-

[Regolament Finanzjarju]; u 

addizzjonalità msemmi fl-[Artikolu 

209(2)(b)] tar- [Regolament Finanzjarju] u, 

fejn xieraq, il-ħtieġa li jiġi attratt l-

investiment privat imsemmi fl- [Artikolu 

209(2)(d)] tar-[Regolament Finanzjarju]; u 

Or. en 

 

Emenda  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jivverifika l-konformità tagħhom 

mar-rekwiżit speċifiku tal-addizzjonalità 

stabbilit fl-Artikolu 10a 

Or. en 

 

Emenda  643 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jistieden lill-Kummissjoni temenda 

l-linji gwida dwar l-investiment u/jew 

tabbozza linji gwida addizzjonali meta tqis 

li jkun meħtieġ. 

Or. en 

 

Emenda  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jiltaqa' 

f'erba' konfigurazzjonijiet differenti, li 

jikkorrispondu mas-sezzjonijiet ta' politika 

msemmija fl-Artikolu 7(1). 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jiltaqa' 

f'ħames konfigurazzjonijiet differenti, li 

jikkorrispondu mas-sezzjonijiet ta' politika 

msemmija fl-Artikolu 7(1). 

Or. en 

 

Emenda  645 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

tnax-il espert esterni rimunerati. L-esperti 

indipendenti għandhom jintgħażlu 

f'konformità mal-[Artikolu 237] tar-

[Regolament Finanzjarju]. Sitta minnhom 

se jinħatru mill-Kummissjoni, sitta 

minnhom mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni permezz ta' sistema ta' 

rotazzjoni bejn il-banek jew l-

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

tal-BEI għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-

erba' snin. It-terminu tagħhom għandu jkun 

jista' jiġġedded iżda b'kollox ma għandux 

jaqbeż is-seba' snin. Il-Kummissjoni u s-

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

jistgħu jiddeċiedu li jġeddu l-mandat ta' 

membru stabbilit tal-Kumitat tal-

Investiment mingħajr ma jużaw l-

proċedura stabbilita f'dan il-paragrafu. 

Or. en 

 

Emenda  646 



 

PE630.411v01-00 54/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Bord ta' Tmexxija jista' 

jiddeċiedi li jġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma juża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kjarifika f'konformità mal-abbozz ta' rapport. 

 

Emenda  647 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

seba' esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 
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stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Or. en 

 

Emenda  648 

Miguel Viegas 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati u 

rappreżentant minn kull Stat Membru. L-

esperti għandhom jintgħażlu f'konformità 

mal-[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

għal terminu fiss li ma jaqbiżx l-erba' snin. 

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Or. pt 

 

Emenda  649 

Miguel Viegas 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tiżgura li jkollu 

għarfien wiesa' tas-setturi koperti mis-

sezzjonijiet ta' politika msemmija fl-

Il-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tiżgura li jkollu 

għarfien wiesa' tas-setturi koperti mis-

sezzjonijiet ta' politika msemmija fl-
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Artikolu 7 (1) u tas-swieq ġeografiċi fl-

Unjoni u li kumplessivament ikollu bilanċ 

bejn il-ġeneri. 

Artikolu 7 (1) u tas-swieq ġeografiċi fl-

Unjoni, tal-bżonnijiet speċifiċi ta' kull 

pajjiż fir-rigward tal-iżvilupp 

soċjoekonomiku u li kumplessivament 

ikollu bilanċ bejn il-ġeneri. 

Or. pt 

 

Emenda  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Kummissjoni għandha tassenja l-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Bord ta' Tmexxija għandu jassenja l-

membri tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kjarifika f'konformità mal-abbozz ta' rapport. 

 

Emenda  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet 

tal-Kumitat tal-Investiment. Barra minn 

hekk, l-erba' konfigurazzjonijiet għandu 

jkollhom żewġ esperti kull wieħed 

b'esperjenza fl-investiment fis-setturi 

koperti minn dik is-sezzjoni ta' politika. 

Mill-inqas wieħed mill-membri permanenti 

għandu jkollu kompetenza fl-investiment 

sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha 

tassenja l-membri tal-Kumitat tal-

Investiment għall-konfigurazzjoni jew 

konfigurazzjonijiet xierqa tiegħu. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jaħtar 

president minn fost il-membri permanenti 

tiegħu. 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-ħames konfigurazzjonijiet 

tal-Kumitat tal-Investiment. Barra minn 

hekk, il-ħames konfigurazzjonijiet għandu 

jkollhom żewġ esperti kull wieħed 

b'esperjenza fl-investiment fis-setturi 

koperti minn dik is-sezzjoni ta' politika. 

Mill-inqas wieħed mill-membri permanenti 

għandu jkollu kompetenza fl-investiment 

sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha 

tassenja l-membri tal-Kumitat tal-

Investiment għall-konfigurazzjoni jew 

konfigurazzjonijiet xierqa tiegħu. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jaħtar 

president minn fost il-membri permanenti 

tiegħu. 

Or. en 

 

Emenda  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Kummissjoni għandha tassenja l-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

tliet esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli, u 

wieħed fil-politiki kulturali u kreattivi. Il-

vot tagħhom jenħtieġ li jitqies meta tkun 

qed tittieħed deċiżjoni fil-kwistjonijiet li 

jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom. Il-

Kummissjoni għandha tassenja l-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 
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xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Or. en 

 

Emenda  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u timmaniġġa s-segretarjat 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

Għandu jiġi pprovdut segretarjat sabiex 

jassisti lill-Kumitat tal-Investiment u lill-

Bord ta' Tmexxija fid-dmirijiet 

segretarjali u amministrattivi. Il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta' 

proċedura u jistabbilixxi arranġamenti 

għall-ġestjoni tas-segretarjat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda jenħtieġ li tiżgura li jiġi pprovdut segretarjat sabiex jassisti kemm lill-Kumitat 

tal-Investiment kif ukoll lill-Bord ta' Tmexxija fid-dmirijiet segretarjali u amministrattivi. Il-

Bord ta' Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta' proċedura u jistabbilixxi arranġamenti għall-

ġestjoni ta' dan is-segretarjat. 

 

Emenda  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u timmaniġġa s-segretarjat 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u tospita s-segretarjat għall-

Kumitat tal-Investiment. 

Or. en 
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Emenda  655 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u timmaniġġa s-segretarjat 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u l-BEI għandu jimmaniġġa 

s-segretarjat għall-Kumitat tal-Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  656 

Miguel Viegas 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-

Kumitat tal-Investiment, il-membri tiegħu 

għandhom iwettqu d-doveri tagħhom 

imparzjalment u fl-interess uniku tal-Fond 

InvestEU. Huma ma għandhomx ifittxu 

jew jieħdu struzzjonijiet mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni, mill-

istituzzjonijiet tal-Unjoni, mill-Istati 

Membri, jew minn kwalunkwe korp 

pubbliku jew privat ieħor. 

Meta jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-

Kumitat tal-Investiment, l-esperti tiegħu 

għandhom iwettqu d-doveri tagħhom 

imparzjalment u fl-interess uniku tal-Fond 

InvestEU. Huma ma għandhomx ifittxu 

jew jieħdu struzzjonijiet mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni, mill-

istituzzjonijiet tal-Unjoni, mill-Istati 

Membri, jew minn kwalunkwe korp 

pubbliku jew privat ieħor. 

Or. pt 

 

Emenda  657 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess ta' 

kull membru tal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati 

kostantement. Kull membru tal-Kumitat 

tal-Investiment għandu jikkomunika 

minnufih lill-Kummissjoni l-informazzjoni 

kollha meħtieġa biex jibqa' jiġi vverifikat 

fuq bażi kontinwa li ma jkun hemm ebda 

kunflitt ta' interessi. 

Is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess ta' 

kull membru tal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati 

kostantement. Kull membru tal-Kumitat 

tal-Investiment għandu jikkomunika 

minnufih lill-Kummissjoni u lill-Kumitat 

ta' Tmexxija l-informazzjoni kollha 

meħtieġa biex jibqa' jiġi vverifikat fuq bażi 

kontinwa li ma jkun hemm ebda kunflitt ta' 

interessi. 

Or. en 

 

Emenda  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess ta' 

kull membru tal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati 

kostantement. Kull membru tal-Kumitat 

tal-Investiment għandu jikkomunika 

minnufih lill-Kummissjoni l-informazzjoni 

kollha meħtieġa biex jibqa' jiġi vverifikat 

fuq bażi kontinwa li ma jkun hemm ebda 

kunflitt ta' interessi. 

Is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interess ta' 

kull membru tal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati 

kostantement. Kull membru tal-Kumitat 

tal-Investiment għandu jikkomunika 

minnufih lill-Kummissjoni u lill-Bord ta' 

Tmexxija l-informazzjoni kollha meħtieġa 

biex jibqa' jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa 

li ma jkun hemm ebda kunflitt ta' interessi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kjarifika f'konformità mal-abbozz ta' rapport. 

 

Emenda  659 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Il-Kummissjoni tista' tneħħi membru mill-

funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk hu jew 

hi ma jirrispettax ir-rekwiżiti stabbiliti 

f'dan il-paragrafu jew minħabba raġunijiet 

oħra debitament ġustifikati. 

Il-Bord ta' Tmexxija jista' jneħħi membru 

mill-funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk hu 

jew hi ma jirrispettax ir-rekwiżiti stabbiliti 

f'dan il-paragrafu jew minħabba raġunijiet 

oħra debitament ġustifikati. 

Or. en 

 

Emenda  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tista' tneħħi membru mill-

funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk hu jew 

hi ma jirrispettax ir-rekwiżiti stabbiliti 

f'dan il-paragrafu jew minħabba raġunijiet 

oħra debitament ġustifikati. 

Il-Bord ta' Tmexxija jista' jneħħi membru 

mill-funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk hu 

jew hi ma jirrispettax ir-rekwiżiti stabbiliti 

f'dan il-paragrafu jew minħabba raġunijiet 

oħra debitament ġustifikati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Kjarifika f'konformità mal-abbozz ta' rapport. 

 

Emenda  661 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għandu jiġi pprovdut segretarjat mill-BEI 

sabiex jappoġġa lill-Kumitat tal-

Investiment ta' InvestEU, li l-ġestjoni 

tiegħu għandha tinftiehem f'konformità 

mal-Artikolu 19(2) ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 62/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

 

Emenda  662 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għandu jiġi pprovdut segretarjat mill-BEI 

sabiex jappoġġa lill-Kumitat tal-

Investiment ta' InvestEU, li l-ġestjoni 

tiegħu għandha tinftiehem f'konformità 

mal-Artikolu 19(2) ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

appoġġat mid-dokumentazzjoni pprovduta 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

u minn kull dokument ieħor li l-Kumitat 

tal-Investiment iqis rilevanti. Kwalunkwe 

valutazzjoni tal-proġett imwettqa minn 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma 

għandhiex tkun vinkolanti fuq il-Kumitat 

tal-Investiment għall-finijiet ta' operazzjoni 

ta' finanzjament jew ta' investiment li 

tibbenefika mill-kopertura mill-garanzija 

tal-UE. 

Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

appoġġat mid-dokumentazzjoni pprovduta 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

u minn kull dokument ieħor li l-Kumitat 

tal-Investiment iqis rilevanti. Kwalunkwe 

tabella ta' valutazzjoni pprovduta minn 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma 

għandhiex tkun vinkolanti fuq il-Kumitat 

tal-Investiment għall-finijiet ta' operazzjoni 

ta' finanzjament jew ta' investiment li 

tibbenefika mill-kopertura mill-garanzija 

tal-UE. Il-president tal-Kumitat tal-

Investiment għandu jistieden lil 

rappreżentat tas-sieħeb rilevanti inkarigat 

mill-implimentazzjoni sabiex jippreżenta 

t-tabella ta' valutazzjoni tiegħu u dawk ir-

rappreżentanti għandhom ikunu 

disponibbli biex iwieġbu l-mistoqsijiet li 

jsiru mill-membri tal-Kumitat tal-
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Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  664 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

appoġġat mid-dokumentazzjoni pprovduta 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

u minn kull dokument ieħor li l-Kumitat 

tal-Investiment iqis rilevanti. Kwalunkwe 

valutazzjoni tal-proġett imwettqa minn 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma 

għandhiex tkun vinkolanti fuq il-Kumitat 

tal-Investiment għall-finijiet ta' operazzjoni 

ta' finanzjament jew ta' investiment li 

tibbenefika mill-kopertura mill-garanzija 

tal-UE. 

Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

appoġġat mid-dokumentazzjoni pprovduta 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

u minn kull dokument ieħor li l-Kumitat 

tal-Investiment iqis rilevanti. Kwalunkwe 

tabella ta' valutazzjoni pprovduta minn 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma 

għandhiex tkun vinkolanti fuq il-Kumitat 

tal-Investiment għall-finijiet ta' operazzjoni 

ta' finanzjament jew ta' investiment li 

tibbenefika mill-kopertura mill-garanzija 

tal-UE. Il-president tal-Kumitat tal-

Investiment għandu jistieden lil 

rappreżentat tas-sieħeb rilevanti inkarigat 

mill-implimentazzjoni sabiex jippreżenta 

t-tabella ta' valutazzjoni tiegħu u dawk ir-

rappreżentanti għandhom ikunu 

disponibbli biex iwieġbu l-mistoqsijiet li 

jsiru mill-membri tal-Kumitat tal-

Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

appoġġat mid-dokumentazzjoni pprovduta 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

u minn kull dokument ieħor li l-Kumitat 

tal-Investiment iqis rilevanti. Kwalunkwe 

valutazzjoni tal-proġett imwettqa minn 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni ma 

għandhiex tkun vinkolanti fuq il-Kumitat 

tal-Investiment għall-finijiet ta' operazzjoni 

ta' finanzjament jew ta' investiment li 

tibbenefika mill-kopertura mill-garanzija 

tal-UE. 

Meta jaġixxi skont dan l-Artikolu, il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

appoġġat minn segretarjat ospitat mill-

Kummissjoni u responsabbli għall-

president tal-Kumitat tal-Investiment. Is-

segretarjat għandu jivverifika l-

kompletezza tad-dokumentazzjoni 
pprovduta mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li tinvolvi formola ta' 

talba standardizzata, it-tabella ta' 

valutazzjoni u kull dokument ieħor li l-

Kumitat tal-Investiment iqis rilevanti. Il-

Kumitat tal-Investiment jista' jfittex 

kjarifiki mis-Sieħeb inkarigat mill-

Implimentazzjoni matul il-laqgħat tiegħu 

jew billi jitlob li tiġi ppreżentata 

informazzjoni addizzjonali għal laqgħa 

sussegwenti. Kwalunkwe valutazzjoni tal-

proġett imwettqa minn sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni ma għandhiex tkun 

vinkolanti fuq il-Kumitat tal-Investiment 

għall-finijiet ta' operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment li 

tibbenefika mill-kopertura mill-garanzija 

tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu juża fil-

valutazzjoni u l-verifika tiegħu tal-proposti 

tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi msemmija fl-Artikolu 18(3). 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu juża fil-

valutazzjoni u l-verifika tiegħu tal-proposti 

tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi msemmija fl-Artikolu 17b 

(ġdid). 

Or. en 
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Emenda  667 

Miguel Viegas 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kumitat tal-Investiment għandu 

jiżgura li d-distribuzzjoni tal-investiment 

bejn il-pajjiżi u r-reġjuni tkun ġusta u 

bbilanċjata, u b'hekk tiggarantixxi l-

promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali. 

Or. pt 

Emenda  668 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu adottati 

b'maġġoranza sempliċi mill-membri 

tiegħu. F'każ ta' parità, il-President tal-

Kumitat tal-Investiment ikollu l-vot 

deċiżiv. 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu adottati 

b'maġġoranza sempliċi mill-membri 

tiegħu, fejn tali maġġoranza sempliċi 

tinkludi mill-anqas wieħed miż-żewġ 

esperti għal kull sezzjoni ta' politika. F'każ 

ta' parità, il-President tal-Kumitat tal-

Investiment ikollu l-vot deċiżiv. 

Or. en 

 

Emenda  669 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu adottati 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu adottati 
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b'maġġoranza sempliċi mill-membri 

tiegħu. F'każ ta' parità, il-President tal-

Kumitat tal-Investiment ikollu l-vot 

deċiżiv. 

b'maġġoranza sempliċi mill-membri 

tiegħu, li għandha tinkludi l-vot ta' mill-

anqas espert wieħed tas-sezzjoni ta' 

politika speċifika. F'każ ta' parità, il-

President tal-Kumitat tal-Investiment ikollu 

l-vot deċiżiv. 

Or. en 

 

Emenda  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva. 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni, il-kriterji applikati u t-

tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 

partikolari lill-konformità mal-kriterju 

tal-addizzjonalità. 

Or. en 

 

Emenda  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 
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ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva. 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva, li madankollu 

trid issir disponibbli fuq talba għall-

Membri tal-Parlament Ewropew u għall-

persunal tal-gruppi politiċi f'kamra tal-

qari sikura. 

Or. en 

 

Emenda  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva. 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva. Il-

konklużjonijiet li jwasslu għar-rifjut tal-

appoġġ tal-garanzija tal-UE għandhom 

isiru disponibbli għas-sieħeb ikkonċernat 

inkarigat mill-implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  673 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 



 

PE630.411v01-00 68/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

 Il-konklużjonijiet li jwasslu għar-rifjut 

tal-appoġġ tal-garanzija tal-UE 

għandhom isiru disponibbli għas-sħab 

ikkonċernati inkarigati mill-

implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment, jekk 

applikabbli. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata 

skont ir-regoli tal-Unjoni dwar il-

protezzjoni tad-data. 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment. 

Or. en 

 

Emenda  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment, jekk 

applikabbli. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku qabel l-

approvazzjoni tal-operazzjoni ta' 

investiment. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva, li madankollu 
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kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata skont 

ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-

data. 

trid issir disponibbli fuq talba għall-

Membri tal-Parlament Ewropew u għall-

persunal tal-gruppi politiċi f'kamra tal-

qari sikura; jew data personali li ma 

għandhiex tiġi żvelata skont ir-regoli tal-

Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. 

Or. en 

 

Emenda  676 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment, jekk 

applikabbli. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata skont 

ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-

data. 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku qabel l-

approvazzjoni tal-appoġġ ta' operazzjoni 

jew sottoproġett ta' finanzjament jew ta' 

investiment. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata skont 

ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-

data. 

Or. en 

 

Emenda  677 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment, jekk 

applikabbli. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment, jekk 

applikabbli. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 
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kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata skont 

ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-

data. 

kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata skont 

ir-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-

data. Kull sena jenħtieġ li tiġi inkluża r-

rata tal-proġetti rrifjutati fuq il-proġetti 

aċċettati għal kull Stat Membru. Jenħtieġ 

li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni għall-

aċċettazzjoni jew ir-rifjut għal kull 

proġett.  

Or. en 

 

Emenda  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Darbtejn fis-sena, il-konklużjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment li jirrifjutaw l-użu 

tal-garanzija tal-UE għandhom jiġu 

trażmessi lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, soġġetti għal rekwiżiti stretti ta' 

kunfidenzjalità. 

Darbtejn fis-sena, il-konklużjonijiet, il-

kriterji applikati u t-tabella ta' 

valutazzjoni fir-rigward tal-indikaturi 

relatati mal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom jippreżentaw lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u lill-Istati Membri 

li jieħdu sehem fl-InvestEU, lista tal-

konklużjonijiet kollha kif ukoll it-tabelli 

ta' valutazzjoni relatati ma' dawk id-

deċiżjonijiet kollha, fejn dik il-

preżentazzjoni għandha tkun soġġetta 
għal rekwiżiti stretti ta' kunfidenzjalità. 

Or. en 

 

Emenda  679 

Thierry Cornillet 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 
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jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti, sakemm il-

Kumitat tal-Investiment ma jiddeċidix li 

jżomm id-dritt li japprovahom 

separatament. 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti. 

Or. fr 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tingħata prijorità lin-numru u l-kwalità tal-proġetti ta' investiment minflok lill-volum, 

huwa importanti li jkun hemm ġestjoni ġenwina tal-garanzija wara l-approvazzjoni mill-

Kumitat tal-Investiment tal-proposta tal-programm u li ma jitressqux proġetti żgħar wara 

proġetti żgħar għal editjar meta wieħed iqis li l-proċess tal-approvazzjoni tal-programm ikun 

diġà twil fih innifsu. 

Emenda  680 

Anne Sander 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti, sakemm il-

Kumitat tal-Investiment ma jiddeċidix li 

jżomm id-dritt li japprovahom 

separatament. 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti. 

Or. en 

 

Emenda  681 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti, sakemm il-

Kumitat tal-Investiment ma jiddeċidix li 

jżomm id-dritt li japprovahom 

separatament. 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti. 

Or. en 

 

Emenda  682 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Il-ħidma uffiċjali tal-Kumitati tal-

Investiment għandha tibda l-funzjoni 

tagħha biss wara l-ħatra sħiħa tal-membri 

tagħhom u mingħajr ebda kuntratt 

interim. Pereżempju, jekk is-sejħa għal 

offerti għall-membri tal-Kumitati tal-

Investiment tkun għal tliet snin, il-

kuntratt iffirmat mill-membri tal-Kumitat 

tal-Investiment jenħtieġ li ma jkunx iqsar 

minn tliet snin. 

Or. en 

 

Emenda  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi mmaniġġat mill-Kummissjoni 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp tal-

BEI bħala sieħeb prinċipali inkarigat 

mill-implimentazzjoni u, fejn xieraq, 

f'koordinazzjoni mas-sħab l-oħra 

inkarigati mill-implimentazzjoni, sabiex 

jiġu żgurati effiċjenza, sinerġiji u 

kopertura effettiva ta' appoġġ ġeografiku 

madwar l-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-

istrutturi u l-ħidma eżistenti f'dan ir-

rigward. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiċċara l-fatt li ċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jiġi mmaniġġat 

mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Grupp tal-BEI bħala sieħeb prinċipali 

inkarigat mill-implimentazzjoni u, fejn xieraq, f'koordinazzjoni mas-sħab l-oħra inkarigati 

mill-implimentazzjoni, sabiex jiġu żgurati effiċjenza, sinerġiji u kopertura effettiva ta' appoġġ 

ġeografiku madwar l-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-istrutturi u l-ħidma eżistenti f'dan ir-rigward, 

bħaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (EIAH). 

 

Emenda  684 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi mmaniġġat mill-Bank 

Ewropew tal-Investiment f'isem u 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Grupp 

tal-BEI. 

Or. en 

 

Emenda  685 

Ivana Maletić 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi mmaniġġat mill-

Kummissjoni, f'kooperazzjoni mas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni u ma' 

istituzzjonijiet oħrajn tal-bini fis-suq, 

inklużi l-atturi filantropiċi. 

Or. en 

 

Emenda  686 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi mmaniġġat mill-

Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Grupp 

tal-BEI u mas-sħab l-oħra inkarigati mill-

implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  687 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi mmaniġġat mill-BEI f'isem u 

f'kooperazzjoni mill-qrib mal-

Kummissjoni; 

Or. en 
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Emenda  688 

Ivana Maletić 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Huwa għandu jinkludi riżorsa għall-

filantropija/għall-filantropija konġunta 

("pjattaforma kollaborattiva") li tipprovdi 

gwida u appoġġ mhux biss fir-rigward tal-

mekkaniżmu ta' garanzija, iżda matul l-

ispettru sħiħ tal-opportunitajiet ta' 

kollaborazzjoni bejn il-promoturi tal-

proġett, l-investituri potenzjali fl-

ekosistema tal-innovazzjoni soċjali u l-

istituzzjonijiet Ewropej. 

Or. en 

 

Emenda  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jipprovdi appoġġ konsultattiv 

f'livell reġjonali u lokali sabiex 

jippromwovi proġetti li jkollhom impatt 

klimatiku, ambjentali u soċjali u 

f'konformità mal-prinċipju "l-Effiċjenza 

Enerġetika tiġi l-Ewwel". Dan l-appoġġ 

jenħtieġ li jinkludi wkoll komunikazzjoni 

u komponent ta' assistenza għall-iżvilupp 

tal-proġett biex tkompli tinbena aktar 

kapaċità sabiex jiġu żviluppati proġetti 

sostenibbli u proġetti iżgħar jiġu aggregati 

fi proġetti akbar. 
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Or. en 

 

Emenda  690 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru tal-Konsulenza se jibni fuq l-

esperjenza miġbura diġà mill-EIAH tal-

FEIS; Dan għandu jaħdem taħt ir-

responsabbiltajiet, il-koordinazzjoni u t-

tmexxija tal-BEI. 

Or. en 

 

Emenda  691 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jiġi mmaniġġat mill-

Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Grupp 

tal-BEI u mas-sħab l-oħra inkarigati mill-

implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  692 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jgħin lill-promoturi tal-proġetti, (b) jgħin lill-promoturi tal-proġetti, 
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fejn xieraq, fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom 

sabiex jissodisfaw l-għanijiet u l-kriterji 

tal-eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikoli 3, 7 u 11 

u jiffaċilita l-iżvilupp ta' aggregaturi għal 

proġetti fuq skala żgħira; madankollu, din 

l-għajnuna ma tippreġudikax il-

konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment 

dwar il-kopertura tal-appoġġ tal-garanzija 

tal-UE għal tali proġetti; 

fejn xieraq, fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom 

sabiex jissodisfaw l-għanijiet u l-kriterji 

tal-eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikoli 3, 7 u 11 

u jiffaċilita l-iżvilupp ta' aggregaturi għal 

proġetti fuq skala żgħira kif ukoll se jgħin 

fil-ħolqien ta' pjattaformi ta' investiment 

billi jipprovdi assistenza legali u, fejn 

possibbli, mudell standardizzat ta' ftehim 

dwar il-pjattaforma ta' investiment; 

madankollu, din l-għajnuna ma 

tippreġudikax il-konklużjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment dwar il-kopertura 

tal-appoġġ tal-garanzija tal-UE għal tali 

proġetti; 

Or. en 

 

Emenda  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jipprovdi appoġġ konsultattiv 

proattiv dwar l-istabbiliment ta' pjattaformi 

ta' investiment, b'mod partikolari 

pjattaformi ta' investiment transfruntiera li 

jinvolvu diversi Stati Membri; 

(e) jipprovdi appoġġ konsultattiv 

proattiv dwar l-istabbiliment ta' pjattaformi 

ta' investiment, b'mod partikolari 

pjattaformi ta' investiment li jaggruppaw 

flimkien proġetti ta' daqs żgħir u medju fi 

Stat Membru wieħed jew aktar skont it-

tema jew skont ir-reġjun; 

Or. en 

 

Emenda  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jipprovdi appoġġ konsultattiv (e) jipprovdi appoġġ konsultattiv, 
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proattiv dwar l-istabbiliment ta' pjattaformi 

ta' investiment, b'mod partikolari 

pjattaformi ta' investiment transfruntiera li 

jinvolvu diversi Stati Membri; 

proattiv fejn ikun meħtieġ permezz ta' 

preżenza lokali, dwar l-istabbiliment ta' 

pjattaformi ta' investiment, b'mod 

partikolari pjattaformi ta' investiment 

transfruntiera u makroreġjonali li jinvolvu 

diversi Stati Membri u/jew reġjuni; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mar-Regolament tal-FEIS, din l-emenda tiżgura li ċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU jipprovdi appoġġ proattiv u konsultattiv dwar l-istabbiliment ta' pjattaformi ta' 

investiment, b'mod partikolari pjattaformi ta' investiment transfruntiera u makroreġjonali li 

jinvolvu diversi Stati Membri u/jew reġjuni. 

 

Emenda  695 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – pun ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) jiffaċilita u jappoġġa l-użu ta' 

blending permezz ta' għotjiet jew 

strumenti finanzjarji ffinanzjati mill-baġit 

tal-Unjoni jew minn sorsi oħra sabiex 

jissaħħu s-sinerġiji u l-komplementarjetà 

bejn l-istrumenti tal-UE u jiġu 

mmassimizzati l-ingranaġġ u l-impatt tal-

Programm InvestEU; 

Or. en 

 

Emenda  696 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jappoġġa azzjonijiet għall-bini tal-

kapaċità sabiex jiġu żviluppati kapaċitajiet, 

(f) jappoġġa azzjonijiet għall-bini tal-

kapaċità sabiex jiġu żviluppati kapaċitajiet, 
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ħiliet u proċessi organizzattivi u biex tiġi 

aċċellerata l-prontezza għall-investiment 

tal-organizzazzjonijiet sabiex il-promoturi 

u l-awtoritajiet jibnu riżervi ta' proġetti ta' 

investiment u jimmaniġġjaw proġetti u 

sabiex l-intermedjarji finanzjarji 

jimplimentaw operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment għall-

benefiċċju ta' entitajiet li jkunu qed 

jaffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu aċċess 

għall-finanzi, inkluż permezz ta' appoġġ 

għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' valutazzjoni 

tar-riskji jew ta' għarfien speċifiku għas-

settur. 

ħiliet u proċessi organizzattivi u biex tiġi 

aċċellerata l-prontezza għall-investiment 

tal-organizzazzjonijiet sabiex il-promoturi 

u l-awtoritajiet jibnu riżervi ta' proġetti ta' 

investiment u jimmaniġġjaw proġetti u 

sabiex l-intermedjarji finanzjarji 

jimplimentaw operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment għall-

benefiċċju ta' entitajiet li jkunu qed 

jaffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu aċċess 

għall-finanzi, inkluż permezz ta' appoġġ 

għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' valutazzjoni 

tar-riskji jew ta' għarfien speċifiku għas-

settur, bi tħassib partikolari għas-setturi 

kulturali u kreattivi. 

Or. en 

 

Emenda  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) jipprovdi appoġġ konsultattiv 

proattiv għan-negozji ġodda, pereżempju 

meta jfittxu li jipproteġu r-riċerka u l-

investimenti ta' innovazzjoni tagħhom 

billi jiksbu titli ta' proprjetà intellettwali, 

bħal privattivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jipprovdi appoġġ konsultattiv lil proġetti 

żgħar u proġetti għal negozji ġodda, pereżempju meta n-negozji l-ġodda jfittxu li jipproteġu r-

riċerka u l-investimenti ta' innovazzjoni tagħhom billi jiksbu titli ta' proprjetà intellettwali 

(PI), bħal privattivi. 

 

Emenda  698 

Sander Loones 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) tixrid lill-awtoritajiet u lill-

promoturi tal-proġetti tal-informazzjoni 

addizzjonali disponibbli kollha li 

tirrigwarda l-linji gwida dwar l-

investiment u l-interpretazzjoni ta' dawn 

il-linji gwida. 

Or. en 

 

Emenda  699 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkun disponibbli għal 

promoturi ta' proġetti pubbliċi u privati kif 

ukoll għal intermedjarji finanzjarji u 

intermedjarji oħrajn. 

3. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkun disponibbli għal 

promoturi ta' proġetti pubbliċi u privati, 

inklużi banek promozzjonali nazzjonali, 

pjattaformi ta' investiment, SMEs u 

negozji ġodda, għal awtoritajiet pubbliċi 
kif ukoll għal intermedjarji finanzjarji u 

intermedjarji oħrajn. 

Or. en 

 

Emenda  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

mill-ispejjeż fuq il-provvista ta' dawk is-

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

mill-ispejjeż fuq il-provvista ta' dawk is-
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servizzi. servizzi, ħlief għas-servizzi pprovduti lil 

promoturi ta' proġetti pubbliċi u lil 

organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 

qligħ, li għandhom ikunu mingħajr ħlas. 

It-tariffi imposti għall-assistenza teknika 

lill-SMEs għandhom jiġu limitati għal 

terz tal-ispiża effettiva tas-servizzi li jkunu 

ġew ipprovduti lilhom. 

Or. en 

 

Emenda  701 

Alfred Sant 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

mill-ispejjeż fuq il-provvista ta' dawk is-

servizzi. 

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

mill-ispejjeż fuq il-provvista ta' dawk is-

servizzi. Dawn it-tariffi jeħtieġ li jkunu 

proporzjonati għall-aċċess potenzjali 

għall-finanzjament. 

Or. en 

 

Emenda  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

mill-ispejjeż fuq il-provvista ta' dawk is-

servizzi. 

4. Jistgħu jitħallsu tariffi 

proporzjonati għas-servizzi msemmija fil-

paragrafu 2 biex ikopru parti mill-ispejjeż 

fuq il-provvista ta' dawk is-servizzi. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 82/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

 

Emenda  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Sabiex jinkiseb l-għan imsemmi fil-

paragrafu 1 u biex tiġi ffaċilitata l-

provvista ta' appoġġ konsultattiv, iċ-Ċentru 

tal-Konsulenza tal-InvestEU għandu jibni 

fuq il-kompetenza tal-Kummissjoni u tas-

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. 

5. Sabiex jinkiseb l-għan imsemmi fil-

paragrafu 1 u biex tiġi ffaċilitata l-

provvista ta' appoġġ konsultattiv, iċ-Ċentru 

tal-Konsulenza tal-InvestEU għandu jibni 

fuq il-kompetenza tal-Kummissjoni, tal-

Grupp tal-BEI u tas-sħab l-oħra inkarigati 

mill-implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmi fil-paragrafu 1. 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-Invest 

EU għandu jgħin fit-trasferiment ta' 

għarfien fil-livell reġjonali u lokali, filwaqt 

li jqis ix-xenarju lokali, bil-għan li 

jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien espert 

reġjonali u lokali għall-appoġġ imsemmi 

fil-paragrafu 1. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-Invest EU jista' jkollu preżenza lokali 

fl-Istati Membri jew fir-reġjuni li jħabbtu 

wiċċhom ma' diffikultajiet persistenti fl-

iżvilupp ta' proġetti taħt il-Fond Invest 

EU. Fil-każ tal-aħħar, din il-preżenza 

lokali għandu jkollha attenzjoni qawwija 

fuq il-ħolqien ta' ambjent konsultattiv 

lokali / reġjonali / nazzjonali sostenibbli. 

Or. en 
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Emenda  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 
f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmi fil-paragrafu 1. 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali 

f'kull Stat Membru u fir-reġjuni li jħabbtu 

wiċċhom ma' diffikultajiet fl-iżvilupp ta' 

proġetti taħt il-Fond InvestEU. Iċ-Ċentru 

tal-Konsulenza tal-InvestEU għandu jgħin 

fit-trasferiment ta' għarfien fil-livell 

reġjonali u lokali bil-għan li jissaħħu l-

kapaċità u l-għarfien espert reġjonali u 

lokali għall-appoġġ imsemmija fil-

paragrafu 1 u biex jiġu implimentati u 

akkomodati proġetti żgħar. Il-

Kummissjoni għandha tiffirma ftehimiet 

separati mal-istituzzjonijiet finanzjarji jew 

ma' intermedjarji oħra, bil-ħsieb li 

tinnominahom bħala sħab taċ-Ċentru tal-

Konsulenza u timponihom bl-

implimentazzjoni taċ-Ċentru tal-

Konsulenza tal-InvestEU fil-prattika. Iċ-

Ċentru tal-Konsulenza għandu jkollu 

preżenza lokali f'kull Stat Membru u 

reġjun parteċipanti, speċjalment meta 

jkun hemm diffikultajiet fl-iżvilupp ta' 

proġetti taħt il-Fond InvestEU. 

Or. en 

 

Emenda  706 

Barbara Kappel 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal- 6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
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InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmi fil-paragrafu 1. 

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmija fil-paragrafu 1, u biex jiġu 

implimentati u akkomodati proġetti żgħar. 

Il-Kummissjoni jew il-BEI, bħala l-

maniġer taċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU, għandhom jiffirmaw ftehimiet 

separati mas-sħab taċ-Ċentru tal-

Konsulenza fejn ikun xieraq sabiex 

jifformalizzaw il-kontribut tagħhom għall-

implimentazzjoni taċ-Ċentru tal-

Konsulenza tal-InvestEU fil-prattika.  

Or. en 

 

Emenda  707 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmi fil-paragrafu 1. 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmija fil-paragrafu 1 u biex jiġu 

implimentati u akkomodati dawn il-

proġetti. Il-Kummissjoni jew il-BEI, bħala 

l-maniġer taċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
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InvestEU, għandhom jiffirmaw ftehimiet 

separati mas-sħab taċ-Ċentru tal-

Konsulenza fejn ikun xieraq sabiex 

jifformalizzaw il-kontribut tagħhom għall-

implimentazzjoni taċ-Ċentru tal-

Konsulenza tal-InvestEU fil-prattika. 

Or. en 

 

Emenda  708 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmi fil-paragrafu 1. 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmi fil-paragrafu 1. Fl-Istati Membri 

fejn jeżistu banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali, l-Istati Membri 

jistgħu jinnominaw lil dawn il-banek jew 

l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

għall-implimentazzjoni taċ-Ċentru tal-

Konsulenza tal-InvestEU fil-prattika. 

Or. en 

 

Emenda  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali, 

filwaqt li jqis ix-xenarju lokali, bil-għan li 

jissaħħu, fejn meħtieġ, il-kapaċità u l-

għarfien espert reġjonali u lokali kif 

imsemmi fil-paragrafu 1. Iċ-Ċentru tal-

Konsulenza tal-InvestEU jista' jikkoopera 

mal-banek u mal-istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali sabiex jilħaq l-

għan tiegħu. 

Or. en 

 

Emenda  710 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Portal tal-InvestEU għandu jiġi 

stabbilit mill-Kummissjoni. Dan għandu 

jkun bażi ta' data aċċessibbli faċilment u 

faċli biex tintuża, li tipprovdi 

informazzjoni rilevanti dwar kull proġett. 

1. Il-Portal tal-InvestEU għandu jiġi 

stabbilit mill-Kummissjoni. Dan għandu 

jkun bażi ta' data aċċessibbli faċilment u 

faċli biex tintuża, li tipprovdi 

informazzjoni rilevanti dwar kull proġett 

f'kull lingwa uffiċjali tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 21a 

 Sinerġiji u komplementarjetajiet ma' 

programmi oħra tal-Unjoni 
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 Il-Kummissjoni u s-sħab inkarigati mill-

implimentazjoni għandhom jiżguraw li l-

Programm InvestEU jisfrutta l-

komplementarjetajiet u s-sinerġiji kollha 

mal-finanzjament tal-għotjiet u azzjonijiet 

oħra taħt l-oqsma ta' politika li jappoġġa, 

f'konformità mal-għanijiet tal-programmi 

l-oħra tal-UE, bħall-Orizzont Ewropa, il-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-

Programm Ewropa Diġitali, is-Suq 

Uniku, il-Programm tal-Kompetittività 

tal-SMEs u l-Istatistika Ewropea, il-

Programm Spazjali Ewropew, il-Fond 

Soċjali Ewropew+, l-Ewropa Kreattiva, il-

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika (LIFE) u l-Fond Ewropew 

għad-Difiża. 

Or. en 

 

Emenda  712 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Kapitolu 7 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-monitoraġġ u r-rappurtar, l-evalwazzjoni 

u l-kontrolli 

L-obbligu ta' rendikont, il-monitoraġġ u r-

rappurtar, l-evalwazzjoni u l-kontrolli 

Or. en 

 

Emenda  713 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Kapitolu 7 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-monitoraġġ u r-rappurtar, l-evalwazzjoni 

u l-kontrolli 

Il-monitoraġġ u r-rappurtar, ir-rieżami u l-

kontrolli 
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Or. en 

 

Emenda  714 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu -22 (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu -22 

 Obbligu ta' rendikont 

 1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 

tal-Kunsill, il-President tal-Bord 

Konsultattiv għandu jirrapporta dwar il-

prestazzjoni tal-Fond InvestEU lill-

istituzzjoni rikjedenti, inkluż billi jieħu 

sehem f'seduta quddiem il-Parlament 

Ewropew. 

 2. Il-President tal-Bord Konsultattiv 

għandu jwieġeb bil-fomm jew bil-miktub 

għal mistoqsijiet indirizzati lill-Fond 

InvestEU mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill, fi kwalunkwe każ fi żmien 

ħames ġimgħat mid-data tal-wasla ta' 

mistoqsija. 

 3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 

tal-Kunsill, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta rapport dwar l-applikazzjoni 

ta' dan ir-Regolament. 

 4. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

President tal-BEI għandu jieħu sehem 

f'seduta ta' smigħ tal-Parlament Ewropew 

li tkun tikkonċerna l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment tal-BEI 

koperti minn dan ir-Regolament. Il-

President tal-BEI għandu, fi żmien ħames 

ġimgħat mid-data li fiha ġiet riċevuta t-

talba, iwieġeb bil-fomm jew bil-miktub il-

mistoqsijiet indirizzati lill-BEI mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

ta' investiment tal-BEI koperti minn dan 

ir-Regolament. 
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Or. en 

 

Emenda  715 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fuq il-bażi tal-esperjenza tal-

FEIS, l-evalwazzjoni tal-InvestEU 

f'metrika waħda spiss hija kontroversjali. 

Il-Kummissjoni għandha tidentifika 

metodi alternattivi ta' evalwazzjoni tal-

prestazzjoni, li jgħaqqdu flimkien miżuri 

alternattivi makroekonomiċi u tas-suq, u 

tippubblika l-eżitu ta' dawk il-metodi fuq 

bażi ta' kull sitt xhur; 

Or. en 

 

Emenda  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 

InvestEU skont l-[Artikoli 241 u 250] tar-

[Regolament Finanzjarju]. Għal dan il-

għan, is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jipprovdu kull 

sena l-informazzjoni meħtieġa biex 

jippermettu li l-Kummissjoni tikkonforma 

mal-obbligi ta' rappurtar tagħha. 

4. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 

dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 

InvestEU skont l-[Artikoli 241 u 250] tar-

[Regolament Finanzjarju]. Għal dan il-

għan, is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jipprovdu kull 

sena l-informazzjoni meħtieġa biex 

jippermettu li l-Kummissjoni tikkonforma 

mal-obbligi ta' rappurtar tagħha. Bħala 

parti mir-rappurtar annwali, il-

Kummissjoni kull sena għandha twettaq 

eżerċizzju ta' konsolidazzjoni robust u 

pluriennali biex tidentifika jekk l-infiq 

għall-klima huwiex jintuża biex jikseb il-
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mira ta' 60 %. Il-Kummissjoni għandha 

tipprovdi informazzjoni dwar l-iskala u r-

riżultati tal-appoġġ għall-għanijiet tat-

tibdil fil-klima, filwaqt li tiddistingwi bejn 

il-mitigazzjoni u l-adattament kif ukoll l-

informazzjoni dwar il-kontribut fil-klima 

tal-istrumenti finanzjarji rilevanti, u 

tagħmel dan disponibbli pubblikament. 

Or. en 

 

Emenda  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew 

dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità, sa fejn ikun l-

aktar possibbli filwaqt li jipproteġi l-

kunfidenzjalità tal-informazzjoni privata 

u kummerċjalment sensittiva, dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 
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Finanzjarju]. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex tiġi żgurata n-natura xprunata mis-suq tal-Fond InvestEU, din l-emenda għandha 

tiżgura li l-prinċipju tat-trasparenza ma jirrikjedix il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva li tista' tikkawża r-rifjut tal-InvestEU mill-investituri tas-settur 

privat u mill-promoturi tal-proġetti. 

 

Emenda  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. Il-Kummissjoni għandha 

tikkompila u tivvaluta r-rapporti tas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni u 



 

PE630.411v01-00 92/136 AM\1168409MT.docx 

MT 

tippreżenta sommarju fil-forma ta' 

rapporti annwali pubbliċi, li jipprovdu 

informazzjoni dwar il-livell ta' 

implimentazzjoni tal-programm skont l-

għanijiet u l-indikaturi ta' prestazzjoni 

tagħha, li jindikaw ir-riskji u l-

opportunitajiet għall-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment appoġġati 

mill-Programm InvestEU. 

Or. en 

 

Emenda  719 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni 

dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 



 

AM\1168409MT.docx 93/136 PE630.411v01-00 

 MT 

Or. en 

 

Emenda  720 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew 

dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

Or. en 

 

Emenda  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull tliet xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u 

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

tas-sezzjoni ta' politika u tal-livell tal-Fond 

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

[Artikolu 155(1)(a)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

Or. en 

 

Emenda  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-Kummissjoni, għandha 

tippubblika fil-portal web tagħha 

informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment, inkluża 

informazzjoni dwar l-impatti u l-benefiċċji 

mistennija tal-proġetti, filwaqt li tqis il-

protezzjoni tal-informazzjoni 

kunfidenzjali u kummerċjalment 
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sensittiva. Il-portal web għandu jipprovdi 

wkoll aċċess pubbliku għal reġistru ta' 

kontropartijiet eliġibbli. 

 F'konformità mal-politiki rilevanti dwar 

it-trasparenza u r-regoli tal-Unjoni dwar 

il-protezzjoni tad-data u l-aċċess għad-

dokumenti u l-informazzjoni, is-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni u r-

riċevituri oħra tal-fondi tal-Unjoni 

għandhom, b'mod proattiv u sistematiku, 

jippubblikaw fuq is-siti web tagħhom 

informazzjoni relatata mal-operazzjonijiet 

kollha ta' finanzjament u investiment 

koperti minn dan il-programm, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-mod li bih dawk 

il-proġetti jikkontribwixxu għall-kisba tal-

għanijiet u r-rekwiżiti ta' dan ir-

Regolament. Tali informazzjoni għandha 

dejjem tqis il-protezzjoni ta' informazzjoni 

kunfidenzjali u kummerċjalment 

sensittiva. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jagħmlu 

pubbliku l-appoġġ tal-Unjoni fl-

informazzjoni kollha li jippubblikaw dwar 

l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti minn dan il-

programm f'konformità ma' dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta lill-Parlament u lill-Kunsill fl-

aħħar kwart tas-sena stima tal-użu tal-

garanzija tal-UE, ir-rata ta' 

proviżjonament applikata, l-għadd ta' 

impjiegi maħluqa, il-kontribut għall-

għanijiet ta' żvilupp sostenibbli u l-
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multiplikatur medju miksub għall-proġetti 

ffinanzjati f'dik is-sena, u għandha 

tressaq proposta għas-sena ta' wara 

permezz tal-pożizzjoni ċiklika tal-

ekonomija tal-UE f'konformità mad-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16a. 

Or. en 

 

Emenda  724 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. L-informazzjoni kollha dwar il-

monitoraġġ tal-portafoll tar-riskju u tal-

garanzija u l-istima tal-flussi tal-flus 

mistennija għandha tinqasam mal-Bord 

Konsultattiv. 

Or. en 

 

Emenda  725 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Evalwazzjoni Rieżami 

Or. en 

 

Emenda  726 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, il-

Kummissjoni għandha twettaq rieżami 

interim dwar il-Programm InvestEU, b'mod 

partikolari dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

Ir-rieżami interim għandu jinkludi 

valutazzjoni estensiva tal-prestazzjoni taċ-

Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU. 

Jenħtieġ li r-riżultati ta' dan ir-rieżami 

jitqiesu fi kwalunkwe reviżjoni ta' dan ir-

Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  727 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, għandha 

titwettaq evalwazzjoni interim 

indipendenti dwar il-Programm InvestEU, 

b'mod partikolari dwar l-użu tal-garanzija 

tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  728 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-
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garanzija tal-UE. garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprevedi evalwazzjoni interim dwar il-Programm InvestEU qabel dik li ġiet 

prevista fil-proposta tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  731 
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Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

2. Sat-30 ta' Settembru 2024, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

2. Sat-30 ta' Settembru 2025, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

InvestEU, b'mod partikolari dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE. B'mod partikolari, l-
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garanzija tal-UE. evalwazzjoni għandha turi kif l-inklużjoni 

tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

kkontribwixxiet għall-kisba tal-miri tal-

Programm InvestEU, kif ukoll għall-

għanijiet ta' politika tal-UE, speċjalment 

fir-rigward tal-bilanċ ġeografiku u 

settorjali tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment appoġġati. 

Or. en 

 

Emenda  734 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq 

evalwazzjoni finali indipendenti tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  735 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn sentejn wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 
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Or. en 

 

Emenda  736 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn sentejn wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn sentejn wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprevedi evalwazzjoni finali tal-Programm InvestEU qabel dik li hemm fil-

proposta tal-Kummissjoni. 
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Emenda  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn sena wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Skont l-[Artikolu 211(1)] tar-

[Regolament Finanzjarju], il-

Kummissjoni għandha tinkludi kull tliet 

snin fir-rapport annwali msemmi fl-

[Artikolu 250] tar-[Regolament 

Finanzjarju] rieżami tal-adegwatezza tar-

rata ta' proviżjonament stabbilita fl-

Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament 

apparagun mal-profil tar-riskju attwali tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment koperti mill-garanzija tal-UE. 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 

sabiex taġġusta, abbażi ta' dak ir-rieżami, 

ir-rata ta' proviżjonament stabbilita fl-

Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament 

b'mhux aktar minn 15 %. 

6. Skont l-Artikolu 16a ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

tinkludi kull sena fir-rapport imsemmi fl-

Artikolu 16a rieżami tal-adegwatezza tar-

rata ta' proviżjonament stabbilita fl-

Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament 

apparagun mal-profil tar-riskju attwali tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment koperti mill-garanzija tal-UE, 

l-ammont użat tal-garanzija tal-UE, ir-rata 

ta' proviżjonament applikata, l-għadd ta' 

impjieġi maħluqa, il-kontribut għall-

għanijiet ta' żvilupp sostenibbli u l-

multiplikatur medju miksub. 

Or. en 
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Emenda  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awditi dwar l-użu tal-finanzjament tal-

Unjoni mwettqa minn persuni jew minn 

entitajiet, inklużi oħrajn minbarra dawk 

imqabbda mill-istituzzjonijiet jew mill-

korpi tal-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-

bażi tal-garanzija kumplessiva skont l-

[Artikolu 127] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

L-awditi dwar l-użu tal-finanzjament tal-

Unjoni mwettqa minn persuni jew minn 

entitajiet, inklużi oħrajn minbarra dawk 

imqabbda mill-istituzzjonijiet jew mill-

korpi tal-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-

bażi tal-garanzija kumplessiva skont l-

[Artikolu 127] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. Il-garanzija, il-ħlasijiet u l-

irkupri li jaqgħu taħtha, u l-

operazzjonijiet taħt il-programm InvestEU 

għandhom jiġu awditjati mill-Qorti tal-

Awdituri. Rapport speċjali mill-Qorti tal-

Awdituri jenħtieġ li jinħareġ 18-il xahar 

wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

regolament. 

Or. en 

 

Emenda  741 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-awditu estern tal-attivitajiet imwettaq 

f'konformità ma' dan ir-Regolament isir 

mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

fʼkonformità mal-Artikolu 287 tat-TFUE. 

 Il-Kummissjoni u s-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jiżguraw li l-

Qorti tal-Awdituri jkollha aċċess sħiħ 

għall-informazzjoni kollha li tikkunsidra 

li hija meħtieġa biex twettaq l-awditi 
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tagħha. 

Or. en 

 

Emenda  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 

delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan 

l-Artikolu. 

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 

delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan 

l-Artikolu. L-atti delegati li jikkonċernaw 

attivitajiet li jitwettqu mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni, jew li jinvolvuhom, 

għandhom jitfasslu fi djalogu mill-qrib 

ma' dawk is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u wara li jsiru 

konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Peress li se jiġu adottati linji gwida dwar l-investiment fil-forma ta' atti delegati, huwa 

essenzjali li s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni jkunu involuti u kkonsultati b'mod xieraq 

sabiex tiġi żgurata l-implimentabbiltà. Permezz tat-twettiq ta' konsultazzjonijiet pubbliċi, il-

partijiet ikkonċernati rilevanti kollha jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jleħħnu t-tħassib 

potenzjali tagħhom. 

 

Emenda  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 7(6), 22(2) u 23(6) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 

perjodu ta' ħames snin mid-[dħul fis-seħħ 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikoli 7(6), 16a(3), 22(2), 

22(5a) u 23(6) għandha tingħata lill-

Kummissjoni għal perjodu ta' seba' snin 
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ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' 

xhur qabel tmiem tal-perjodu ta' ħames 

snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 

estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal 

tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 

xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

mid-[dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-

rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel tmiem tal-

perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa 

għandha tiġi estiża awtomatikament għal 

perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar 

tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 

perjodu. 

Or. en 

 

Emenda  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikoli 7(6), 22(2) u 23(6) tista' tiġi 

revokata f'kull ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 

Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li diġà jkun fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikoli 7(6), 16a(3), 22(2), 22(5a) u 23(6) 

tista' tiġi revokata f'kull ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 

Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. Din m'għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

Or. en 

 

Emenda  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Att delegat adottat skont l-

Artikoli 7(6), 22(2) u 23(6) għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tkun saret ebda 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 

ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 

ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-

Kummissjoni li ma jkunux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 

6. Att delegat adottat skont l-

Artikoli 7(6), 16a(3), 22(2), 22(5a) u 23(6) 

għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 

saret ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 

min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament 

Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu 

infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sa EUR 11 500 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

(a) sa 25 % tal-pakkett finanzjarju 

ġenerali indikat fl-Artikolu 4.1 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sa EUR 11 500 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

(a) sa 30 % tal-kompartiment tal-UE 

għall-għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-
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Artikolu 3(2); Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sa EUR 11 500 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

(a) sa EUR 11 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  749 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sa EUR 11 500 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

(a) sa EUR 12 204 375 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sa EUR 11 250 000 000 għall- (a) sa 20 % tal-pakkett finanzjarju 
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għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

ġenerali indikat fl-Artikolu 4.1 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

(a) sa 28.5 % tal-kompartiment tal-UE 

għall-għanijiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

(b) sa EUR 11 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  753 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(b) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

(b) sa EUR 11 954 375 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 11 250 000 000 għall-għanijiet 

imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2); 

(c) sa 20 % tal-pakkett finanzjarju 

ġenerali indikat fl-Artikolu 4.1 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 11 250 000 000 għall-għanijiet 

imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2); 

(c) sa 28.5 % tal-kompartiment tal-UE 

għall-għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

(c) sa EUR 11 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  757 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

(c) sa EUR 11 954 375 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

(c) sa EUR 12 500 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  759 

Paul Rübig 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa EUR 11 250 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

(c) sa EUR 12 708 333 334 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (c) tal-

Artikolu 3(2); 

Or. en 

 

Emenda  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sa EUR 4 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

(d) sa 15 % tal-pakkett finanzjarju 

ġenerali indikat fl-Artikolu 4.1 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

 

Emenda  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sa EUR 4 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

(d) sa 13 % tal-kompartiment tal-UE 

għall-għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

 

Emenda  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta għal regolament 
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Anness I – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sa EUR 4 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

(d) sa EUR 5 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

 

Emenda  763 

Paul Rübig 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sa EUR 4 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

(d) sa EUR 4 729 166 665 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

 

Emenda  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sa EUR 4 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

(d) sa EUR 5 567 500 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

 

Emenda  765 

Gérard Deprez 

 

Proposta għal regolament 
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Anness I – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) sa EUR 4 000 000 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

(d) sa EUR 4 704 375 000 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

 

Emenda  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) sa 20 % tal-pakkett finanzjarju 

ġenerali indikat fl-Artikolu 4.1 għall-

għanijiet imsemmija fil-punt (d ġdid) tal-

Artikolu 3(2). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din tikkorrispondi għall-perjodu tar-rinnovazzjoni tal-bini l-ġdid issuġġerit fl-Artikoli 3 u 7. 

 

Emenda  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment jistgħu jaqgħu taħt qasam 

wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin: 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment għandhom ikunu limitati 

dawn li ġejjin: 

Or. en 
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Emenda  768 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-iżvilupp tas-settur tal-enerġija 

f'konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, inkluż is-sigurtà tal-provvista tal-

enerġija, u l-impenji li saru taħt l-Aġenda 

2030 u tal-Ftehim ta' Pariġi, b'mod 

partikolari permezz ta': 

1. L-iżvilupp tas-settur tal-enerġija, 

bl-esklużjoni ta' attivitajiet relatati mal-

karburanti fossili, bħall-produzzjoni, l-

esplorazzjoni, l-ipproċessar, it-

trażmissjoni, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew 

il-kombustjoni ta' żjut, faħam u gass 

naturali, u enerġija nukleari f'konformità 

mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-Enerġija, 

inkluż is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, 

u l-impenji li saru taħt l-Aġenda 2030 u tal-

Ftehim ta' Pariġi, b'mod partikolari 

permezz ta': 

Or. en 

 

Emenda  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-iżvilupp tas-settur tal-enerġija 

f'konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, inkluż is-sigurtà tal-provvista tal-

enerġija, u l-impenji li saru taħt l-Aġenda 

2030 u tal-Ftehim ta' Pariġi, b'mod 

partikolari permezz ta': 

1. L-iżvilupp tas-settur tal-enerġija, 

bl-esklużjoni ta' attivitajiet relatati mal-

produzzjoni, l-ipproċessar, it-trażmissjoni, 

id-distribuzzjoni, il-ħżin jew il-

kombustjoni tal-karburanti fossili, 
f'konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, inkluż is-sigurtà tal-provvista tal-

enerġija, u l-impenji li saru taħt l-Aġenda 

2030 u tal-Ftehim ta' Pariġi, b'mod 

partikolari permezz ta': 

Or. en 
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Emenda  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-espansjoni tal-ġenerazzjoni, tal-

provvista jew tal-użu tal-enerġija 

rinnovabbli nadifa u sostenibbli;; 

(a) l-espansjoni u l-aċċellerazzjoni tal-

ġenerazzjoni, tal-iskjerament, tal-provvista 

jew tal-użu tal-enerġija rinnovabbli; 

Or. en 

 

Emenda  771 

Eva Kaili 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-iżvilupp, l-istallazzjoni ta' sistemi 

intelliġenti, u l-modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-enerġija sostenibbli (fil-

livell tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, 

u t-teknoloġiji tal-ħżin); 

(c) l-iżvilupp, l-istallazzjoni ta' sistemi 

intelliġenti, u l-modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-enerġija sostenibbli, 

inklużi l-iskemi tad-distribuzzjoni bejn il-

pari u deċentralizzati (fil-livell tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, u t-

teknoloġiji tal-ħżin); 

Or. en 

 

Emenda  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-iżvilupp, l-istallazzjoni ta' sistemi (c) l-iżvilupp, l-istallazzjoni ta' sistemi 
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intelliġenti, u l-modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-enerġija sostenibbli (fil-

livell tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, 

u t-teknoloġiji tal-ħżin); 

intelliġenti, u l-modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-enerġija sostenibbli, 

inkluża l-interkonnessjoni tal-elettriku 
(fil-livell tat-trażmissjoni u tad-

distribuzzjoni, u t-teknoloġiji tal-ħżin); 

Or. en 

 

Emenda  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) il-produzzjoni u l-provvista ta' 

fjuwils sintetiċi minn sorsi 

rinnovabbli/mingħajr emissjonijiet ta' 

karbonju; fjuwils alternattivi; 

(d) il-produzzjoni u l-provvista ta' 

fjuwils sintetiċi minn sorsi rinnovabbli 

taħt il-kundizzjoni ta' impatt pożittiv fuq 

iċ-ċiklu tal-ħajja u valutazzjoni pożittiva 

tal-effiċjenza; 

Or. en 

 

Emenda  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) infrastruttura tal-ġbir u ħżin tad-

diossidu tal-karbonju. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  775 

Esther de Lange 
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Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) manutenzjoni jew aġġornament ta' 

assi eżistenti ta' infrastruttura, fis-setturi 

tat-trasport u l-enerġija, b'attenzjoni 

partikolari fuq l-aspetti tas-sikurezza u s-

sigurtà. 

Or. en 

 

Emenda  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-iżvilupp ta' infrastrutturi tat-

trasport sostenibbli, u ta' tagħmir u 

teknoloġiji innovattivi f'konformità mal-

prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni u l-

impenji li saru taħt il-Ftehim ta' Pariġi, 

b'mod partikolari permezz ta': 

2. L-iżvilupp ta' infrastrutturi tat-

trasport sostenibbli, bl-esklużjoni ta' 

awtostradi u ajruporti, u ta' tagħmir u 

teknoloġiji innovattivi f'konformità mal-

prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni u l-

impenji li saru taħt il-Ftehim ta' Pariġi, 

b'mod partikolari permezz ta': 

Or. en 

 

Emenda  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-

infrastruttura TEN-T, inklużi n-nodi urbani 

u l-portijiet marittimi u interni tagħha, it-

terminals multimodali tagħha u l-

(a) proġetti sostenibbli li jappoġġaw l-

iżvilupp tal-infrastruttura TEN-T u proġetti 

fuq skala żgħira, inklużi n-nodi urbani 

tagħha, meta jkunu mmirati lejn 
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konnessjoni tagħhom man-netwerks 

prinċipali; 
multimodalità u teknoloġiji b'emissjonijiet 

żero, u l-portijiet marittimi u interni 

sostenibbli, terminals multimodali u l-

konnessjoni tagħhom man-netwerks 

ewlenin, kif ukoll proġetti transettorjali 

f'dawk il-portijiet u t-terminals bħall-

istazzjonijiet ta' riċiklaġġ tal-iskart u tal-

ilma u tal-iċċarġjar ta' elettriku integrat 

għall-bastimenti meta jkunu rmiġġati; 

Or. en 

 

Emenda  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) proġetti ta' mobilità urbana 

intelliġenti u sostenibbli (li jindirizzaw 

mezzi ta' trasport urban b'emissjonijiet 

baxxi, l-aċċessibbiltà, it-tniġġis tal-arja, l-

istorbju, il-konsum tal-enerġija, u l-

inċidenti); 

(b) proġetti ta' mobilità urbana 

intelliġenti u sostenibbli (li jindirizzaw 

mezzi ta' trasport urban b'emissjonijiet 

żero, l-aċċessibbiltà, it-tniġġis tal-arja, l-

istorbju, il-konsum tal-enerġija, u l-

inċidenti); 

Or. en 

 

Emenda  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-appoġġ għat-tiġdid u l-modifiki 

retrospettivi ta' assi mobbli tat-trasport bl-

għan li jiġu skjerati soluzzjonijiet ta' 

mobilità b'emissjonijiet baxxi; 

(c) l-appoġġ għat-tiġdid u l-modifiki 

retrospettivi ta' assi mobbli tat-trasport bl-

għan li jiġu skjerati soluzzjonijiet ta' 

mobilità b'emissjonijiet żero; 
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Or. en 

 

Emenda  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) infrastruttura ferrovjarja, proġetti 

ferrovjarji oħra u portijiet marittimi; 

(d) infrastruttura ferrovjarja, li tinkludi 

l-konnessjonijiet tranfruntiera reġjonali 

neqsin li ġew żarmati jew abbandunati fl-

imgħoddi u portijiet marittimi sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi, inkluża l-infrastruttura tal-

iċċarġjar elettriku. 

(e) infrastruttura tal-iċċarġjar elettriku. 

Or. en 

 

Emenda  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-manutenzjoni, it-tiswija, ir-

riabilitazzjoni jew l-aġġornament ta' 
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infrastrutturi eżistenti fis-setturi tat-

trasport u l-enerġija biex titjieb is-sigurtà 

tagħhom kif ukoll ir-reżiljenza tagħhom 

kontra avvenimenti antiċipati ta' klima u 

ta' temp estrem; 

Or. en 

 

Emenda  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-manutenzjoni jew l-

aġġornamenti ta' assi eżistenti ta' 

infrastruttura, fis-setturi tat-trasport u l-

enerġija, b'attenzjoni partikolari fuq l-

għanijiet fit-tul tal-UE tat-trasport, tal-

enerġija u tal-klima; 

Or. en 

 

Emenda  784 

Esther de Lange 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) l-iżvilupp ta' batteriji ta' 

ġenerazzjoni ġdida għall-mobbiltà 

elettrika; 

Or. en 

 

Emenda  785 

Marco Valli, Laura Agea 
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Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-appoġġ tal-InvestEU għal 

infrastrutturi b'intensità qawwija tal-

karbonju, bħal awtostradi u ajruporti, u l-

enerġija nukleari, għandu jiġi evitat, 

sakemm ma jkunx direttament immirat 

lejn il-mitigazzjoni u l-adattament għat-

tibdil fil-klima jew il-manutenzjoni u s-

sigurtà tal-infrastrutturi eżistenti. 

Or. en 

 

Emenda  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) proġetti u intrapriżi fl-oqsma tal-

ġestjoni tar-riżorsi ambjentali u t-

teknoloġija nadifa; 

(c) proġetti u intrapriżi fl-oqsma tal-

ġestjoni tar-riżorsi ambjentali u t-

teknoloġija sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) azzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima, 

inkluż it-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri 

naturali; 

(f) azzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima, 

inkluż it-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri 

naturali, l-adattament u l-mitigazzjoni tat-
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tibdil fil-klima; 

Or. en 

 

Emenda  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt g 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) proġetti u intrapriżi li jimplimentaw 

l-ekonomija ċirkolari billi jintegraw aspetti 

tal-effiċjenza fir-riżorsi fil-produzzjoni u 

fil-ħajja tal-prodott, inkluża l-provvista 

sostenibbli ta' materja prima u materja 

prima sekondarja; 

(g) proġetti u intrapriżi li jimplimentaw 

l-ekonomija ċirkolari billi jintegraw aspetti 

tal-effiċjenza fir-riżorsi u l-enerġija fil-

produzzjoni u fil-ħajja tal-prodott, inkluż 

ir-riċiklaġġ ta' materja prima u materja 

prima sekondarja; 

Or. en 

 

Emenda  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) id-dekarbonizzazzjoni u t-tnaqqis 

sostanzjali tal-emissjonijiet ta' industriji 

intensivi fl-enerġija, inkluż id-

dimostrazzjoni fuq skala kbira u l-

implimentazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi 

b'emissjonijiet baxxi. 

(h) id-dekarbonizzazzjoni u t-tnaqqis 

sostanzjali tal-emissjonijiet ta' industriji 

intensivi fl-enerġija, inkluż id-

dimostrazzjoni fuq skala kbira tal-ġbir u l-

użu tad-diossidu tal-karbonju u l-

implimentazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi 

b'emissjonijiet żero. 

Or. en 

 

Emenda  790 
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Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt ha (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) proġetti li jiġġieldu kontra t-tibdil 

fil-klima; 

Or. en 

 

Emenda  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt hb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (hb) proġetti li jippromwovu l-wirt 

kulturali sostenibbli, b'mod partikolari 

strateġiji u strumenti biex 

jissalvagwardjaw il-wirt kulturali 

Ewropew, tanġibbli u intanġibbli.  

Or. en 

 

Emenda  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ir-riċerka, inkluża l-infrastruttura ta' 

riċerka u l-appoġġ għall-akkademja, u 

proġetti ta' innovazzjoni li jikkontribwixxu 

għall-objettivi ta' [Orizzont Ewropa]; 

(a) ir-riċerka, inkluża l-infrastruttura ta' 

riċerka u l-appoġġ għall-akkademja, l-

iżvilupp tal-prodotti u proġetti ta' 

innovazzjoni li jikkontribwixxu għall-

objettivi ta' [Orizzont Ewropa]; 

Or. en 
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Emenda  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 5 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) proġett ta' riċerka kollaborattiva 

bejn l-akkademja u l-industrija; 

(d) proġetti ta' riċerka kollaborattiva 

bejn l-akkademja, l-industrija, l-intrapriżi 

pubbliċi u s-soċjetà ċivili, inklużi 

organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-utenti 

finali; 

Or. en 

 

Emenda  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 5 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) prodotti tas-saħħa effettivi ġodda, 

inklużi l-mediċini, l-apparat mediku u 

prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata. 

(f) prodotti għall-kura tas-saħħa ġodda, 

imtejba, effikaċi, aċċessibbli jew 

affordabbli, inklużi l-mediċini, il-vaċċini, 

l-apparat mediku, id-dijanjostika u prodotti 

mediċinali ta' terapija avvanzata u 

antimikrobiċi ġodda u proċessi ta' żvilupp 

innovattivi li jevitaw l-użu ta' testijiet fuq 

l-annimali. 

Or. en 

 

Emenda  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 
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Anness II – paragrafu 1 – punt 6 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-intelliġenza artifiċjali; (a) l-intelliġenza artifiċjali etika 

soġġetta għal valutazzjoni minn qabel; 

Or. en 

 

Emenda  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 6 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) teknoloġiji tal-blokok ta' 

transazzjonijiet u teknoloġiji tar-reġistru 

distribwit oħrajn; 

(d) teknoloġiji tar-reġistru distribwit; 

Or. en 

 

Emenda  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 6 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) ħiliet diġitali avvanzati; (e) ħiliet diġitali li qed javvanzaw; 

Or. en 

 

Emenda  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 
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Anness II – paragrafu 1 – punt 7 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Is-sostenn finanzjarju lil entitajiet li 

ma jimpjegawx iktar minn 3 000 impjegat, 

b'enfasi partikolari fuq l-SMEs u 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja żgħar, 

partikolarment permezz ta': 

7. Is-sostenn finanzjarju lill-SMEs u 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja żgħar, 

partikolarment permezz ta': 

Or. en 

 

Emenda  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 7 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-għoti ta' kapital u investiment 

operatorji; 

(a) l-għoti ta' kapital u investiment 

operatorji matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 

kumpanija; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Meta titqies id-diversità tal-SMEs u tal-attività kummerċjali tagħhom, din l-emenda 

tagħmilha ċara li l-għoti ta' kapital u investiment operatorji jenħtieġ li jkun applikabbli matul 

iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ tan-negozju u tal-kumpanija mill-ħolqien, għall-fażi tal-bidu u tat-

tkabbir sat-trasferiment tan-negozju. 

 

Emenda  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 7 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-intraprenditorija femminili 
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Or. en 

 

Emenda  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 7 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-għoti ta' finanzjament għal 

tranżazzjonijiet ta' kiri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dawl tal-benefiċċji tal-kiri għall-SMEs permezz tal-ħruġ ta' kapital ta' kumpanija għal 

investiment addizzjonali fit-tkabbir sostenibbli, din l-emenda jenħtieġ li tippermetti l-

garanzija għal operazzjonijiet ta' kiri taħt il-Fond InvestEU, kif bħalissa huwa l-każ taħt il-

programmi ta' finanzjament eżistenti bħall-COSME. 

 

Emenda  802 

Luigi Morgano 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Is-setturi kulturali u kreattivi; il-

midja, is-settur awdjoviżiv u l-ġurnaliżmu. 

8. Is-setturi kulturali u kreattivi; il-

midja, is-settur awdjoviżiv u l-ġurnaliżmu, 

b'mod partikolari permezz, iżda mhux 

limitat għal: 

(a) teknoloġiji ġodda bħal teknoloġiji ta' 

assistenza applikati għal prodotti u 

servizzi kulturali u kreattivi; 

(b) industriji u setturi kulturali u kreattivi, 

pereżempju r-realtà awmentata/ir-realtà 

virtwali, l-ambjenti immersivi, l-interfaċċi 

tal-kompjuters umani, il-protokoll tal-

internet u l-infrastrutturi cloud, in-

netwerks 5G, midja ġdida; 

(c) l-użu tat-teknoloġija diġitali għall-

preservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
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kulturali Ewropew tanġibbli u mhux 

tanġibbli; 

(d) il-ġestjoni teknoloġika tad-drittijiet tal-

proprjetà intellettwali. 

Or. en 

 

Emenda  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Is-setturi kulturali u kreattivi; il-

midja, is-settur awdjoviżiv u l-ġurnaliżmu. 

8. Is-setturi kulturali u kreattivi; l-

industrija tal-gaming; l-industrija tal-

moda; is-settur tal-medja viżiva u l-

ġurnaliżmu; il-Cloud tal-Patrimonju 

Kulturali Ewropew. 

Or. en 

 

Emenda  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. It-turiżmu. 9. It-turiżmu Sostenibbli. 

Or. en 

 

Emenda  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 11 – punt ca (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn 

il-ġeneri; 

Or. en 

 

Emenda  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 11 – punt h 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi, 

fosthom is-servizzi tas-saħħa u mudelli 

ġodda tal-kura; 

(h) soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi, 

fosthom is-saħħa elettronika, is-servizzi 

tas-saħħa u mudelli ġodda tal-kura; 

Or. en 

 

Emenda  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. L-iżvilupp tal-industrija tad-difiża, 

biex b'hekk tissaħħaħ l-awtonomija 

strateġika tal-Unjoni, b'mod partikolari 

permezz ta' appoġġ għal: 

imħassar 

(a) il-katina ta' provvista tad-difiża tal-

Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-

appoġġ finanzjarju għall-SMEs u l-

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; 

 

(b) kumpaniji li jieħdu sehem fi proġetti 

ta' innovazzjoni rivoluzzjonarji fis-settur 

tad-difiżi u teknoloġiji b'użu doppju 
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relatati mill-qrib; 

(c) il-katina tal-provvista tas-settur tad-

difiża matul il-parteċipazzjoni fi proġetti 

ta' riċerka u żvilupp kollaborattivi, inklużi 

dawk appoġġati mill-Fond Ewropew 

għad-Difiża; 

 

(d) l-infrastruttura ta' riċerka u taħriġ 

għad-difiża. 

 

Or. en 

 

Emenda  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. L-iżvilupp tal-industrija tad-difiża, 

biex b'hekk tissaħħaħ l-awtonomija 

strateġika tal-Unjoni, b'mod partikolari 

permezz ta' appoġġ għal: 

imħassar 

(a) il-katina ta' provvista tad-difiża tal-

Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-

appoġġ finanzjarju għall-SMEs u l-

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; 

 

(b) kumpaniji li jieħdu sehem fi proġetti 

ta' innovazzjoni rivoluzzjonarji fis-settur 

tad-difiżi u teknoloġiji b'użu doppju 

relatati mill-qrib; 

 

(c) il-katina tal-provvista tas-settur tad-

difiża matul il-parteċipazzjoni fi proġetti 

ta' riċerka u żvilupp kollaborattivi, inklużi 

dawk appoġġati mill-Fond Ewropew 

għad-Difiża; 

 

(d) l-infrastruttura ta' riċerka u taħriġ 

għad-difiża. 

 

Or. en 
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Emenda  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 13 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

13. L-ispazju, partikolarment permezz 

tal-iżvilupp tas-settur spazjali f'konformità 

mal-objettivi tal-Istrateġija Spazjali: 

13. L-ispazju, partikolarment permezz 

tal-iżvilupp tas-settur spazjali b'enfasi 

esklussiva fuq l-applikazzjonijiet ċivili 
f'konformità mal-objettivi tal-Istrateġija 

Spazjali: 

Or. en 

 

Emenda  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 13 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) biex titrawwem l-awtonomija tal-

Unjoni għall-aċċess sigur għall-ispazju, 

inklużi aspetti ta' użu doppju. 

(d) biex titrawwem l-awtonomija tal-

Unjoni għall-aċċess sigur għall-ispazju. 

Or. en 

 

Emenda  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 2 – punt 2.1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.1a Għadd ta' reġjuni koperti mill-

proġetti; 

Or. en 
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Emenda  812 

Sander Loones 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 2 – punt 2.1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.1a Volum ta' operazzjonijiet iffirmati 

għal kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni 

Or. en 

 

Emenda  813 

Alfred Sant 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 2 – punt 2.1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2.1a Distribuzzjoni ġeografika koperta 

mill-proġetti. 

Or. en 

 

Emenda  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 3 – punt 3.2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.2 Investiment li jappoġġa objettivi 

marbutin mal-klima 

3.2 Investiment li jappoġġa objettivi 

marbutin mal-klima, iddettaljat għall kull 

tip ta' sezzjoni u kategorija ta' politika, kif 

ukoll is-sehem tar-rilevanza għall-klima; 

Or. en 
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Emenda  815 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 3 – punt 3.2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.2 Investiment li jappoġġa objettivi 

marbutin mal-klima 

3.2 Investiment li jappoġġa objettivi 

marbutin mal-klima, inkluż l-impatt fuq l-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 

assoluti u relattivi; 

Or. en 

 

Emenda  816 

Marco Valli 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 3 – punt 3.3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3a Investiment li jappoġġa l-

ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali; 

Or. en 

 

Emenda  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 3 – punt 3.3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3a Emissjoni ta' gassijiet b'effett ta' 

serra assoluta u relattiva 

Or. en 
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Emenda  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4.2 Enerġija: Għadd ta' unitajiet 

domestiċi bi klassifikazzjoni mtejba tal-

konsum tal-enerġija 

4.2 Enerġija: Għadd ta' unitajiet 

domestiċi bi klassifikazzjoni mtejba tal-

konsum tal-enerġija, għadd ta' unitajiet 

domestiċi rinnovati skont l-istandards 

NZEB u ta' djar passivi; 

Or. en 

 

Emenda  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.2a Enerġija: enerġija ffrankata 

Or. en 

 

Emenda  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.2b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.2b Enerġija: emissjoni ta' gassijiet 

b'effett ta' serra assoluta u relattiva 

Or. en 
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Emenda  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4.4 Trasport: Investiment immobilizzat 

f'TEN-T li minnu: in-netwerk ewlieni 

TEN-T 

4.4 Trasport: Investiment immobilizzat 

f'TEN-T li minnu: in-netwerk ewlieni 

TEN-T, proġetti fuq skala żgħira u 

oħrajn; 

Or. en 

 

Emenda  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.4a Trasport: emissjoni ta' gassijiet 

b'effett ta' serra assoluta u relattiva 

Or. en 

 

Emenda  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 5 – punt 5.2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5.2a Kontribut għall-indirizzar tal-Isfidi 

Globali tas-Soċjetà fi ħdan l-Orizzont 

Ewropa: "Is-Saħħa u l-Benesseri", "Is-

Soċjetà Inklużiva", "Is-Soċjetà 
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Reżiljenti", "L-ikel Sostenibbli", "Ir-

Riżorsi Naturali u l-Ambjent"; 

Or. en 
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