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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fis-6 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għall-programm InvestEU. 

Abbażi ta' strumenti finanzjarji eżistenti, b'mod partikolari l-FEIS, il-Kummissjoni qed 

tipproponi fond uniku, ibbażat fuq garanzija tal-UE, ta' EUR 38 biljun bil-għan li timmobilizza 

finanzjament pubbliku u privat fil-forma ta' self, garanziji, ekwità jew strumenti oħra bbażati 

fuq is-suq għal investimenti strateġiċi b'appoġġ għall-politiki interni tal-UE.  Iċ-Ċentru ta' 

Konsulenza InvestEU u l-Portal InvestEU se jakkumpanjaw il-Fond InvestEU biex jiffaċilitaw 

l-aċċess għalih. 

Il-Fond InvestEU jikkonċentra fuq erba' oqsma ta' politika ("sezzjonijiet") b'ammonti 

indikattivi li għandhom jiġu investiti (żieda possibbli ta' 15 % fuq id-deċiżjoni tal-KE): 

1) infrastruttura sostenibbli, (sa EUR 11,5 biljun)  

2) ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, (sa EUR 11,25 biljun)  

3) in-negozji żgħar u ta' daqs medju (sa EUR 11,25 biljun), u  

4) l-investiment soċjali u l-ħiliet (EUR 4 biljun)  

L-emendi mressqa mir-rapporteur jikkonċernaw b'mod esklużiv kwistjonijiet li jaqgħu 

direttament fi ħdan il-mandat tal-Kumitat ENVI, bħalma hu l-kontribut għall-integrazzjoni tal-

klima u l-ilħuq tal-għanijiet u l-istandards tal-Unjoni. Għalhekk, ir-rapporteur kien jippreferi 

ma jressaqx emendi li jikkonċernaw il-ġestjoni tal-garanzija InvestEU u l-governanza tal-

programm, li huma kwistjonijiet li se jiġu ttrattati mill-kumitati konġunti ECON-BUDG.  

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-enfasi akbar fuq 

is-sostenibbiltà. InvestEU għandu jiżgura verifika tas-sostenibbiltà sistematika tal-proġetti. 

Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tadotta rekwiżiti minimi ta' sostenibbiltà dettaljati għas-

sezzjonijiet kollha tal-politika tal-programm, kif inhu l-każ bħalissa rigward l-appoġġ tal-BEI 

taħt il-FEIS. Dan ikun ifisser li l-proġetti kollha li jirċievu appoġġ sostanzjali mill-Unjoni 

għandhom ikunu soġġetti għall-verifika tas-sostenibbiltà. 

Għandu jiġi stabbilit objettiv ta' 35 % għall-programm InvestEU b'mod ġenerali bil-għan li dan 

ikun konformi mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-integrazzjoni tal-klima u jingħata 

kontribut għall-mira ta' 30 % għall-infiq relatat mal-klima fil-baġit kollu tal-UE. Għandhom 

jiġu stabbiliti kriterji ta' eliġibbiltà ċari u metodu ta' monitoraġġ affidabbli u trasparenti, li jibnu 

fuq il-kriterji ta' eliġibbiltà użati mill-BEI għal dan il-għan u li jkun hemm qbil dwarhom fl-

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.   

Filwaqt li l-FEIS immobilizza EUR 335 biljun f'investiment addizzjonali madwar l-UE mill-

2015 'l hawn u bħala tali kkontribwixxa biex jingħalqu l-lakuni fl-investiment, trid tiġi prevista 

enfasi aktar qawwija fuq l-għanijiet ta' politika tal-UE. B'mod partikolari proġetti bi profil ta' 

riskju ogħla minn dawk normalment meħuda mis-suq u li jistgħu jikkontribwixxu għall-

għanijiet tal-qafas ta' politika dwar il-klima u l-enerġija tal-Unjoni għall-2030 u għall-għanijiet 

fit-tul kif espressi fil-Ftehim ta' Pariġi, għandhom ikunu kapaċi jattiraw appoġġ taħt il-

programm InvestEU.  

B'mod partikolari, hemm bżonn ta' aktar investimenti fi proġetti industrijali b'livell baxx ta' 

karbonju sabiex titħaffef id-dekarbonizzazzjoni tal-industrija tal-UE. Għalhekk, il-

Kummissjoni Ewropea għandha tiddefinixxi, fi djalogu mal-industrija, proġetti industrijali ta' 

interess komuni u tiffaċilita l-aċċess tagħhom għal appoġġ finanzjarju taħt strumenti differenti 

tal-UE.  



 

PE627.571v02-00 4/39 AD\1168940MT.docx 

MT 

Sabiex ikun hemm fehim tajjeb tal-potenzjal tal-Programm InvestEU li jikkontribwixxi għal 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, għandha tkun disponibbli informazzjoni 

dwar il-prevenzjoni tas-CO2.  Madankollu, għandu jittieħed approċċ kawt fil-limiti tal-kriterji 

tal-eliġibbiltà, sabiex ma jiġix ostakolat il-progress gradwali. Peress li soluzzjonijiet 

rivoluzzjonarji ma jidhrux mil-lum għal għada, il-progress inkrimentali għandu jkun jista' jiġi 

appoġġat taħt il-programm InvestEU sabiex titrawwem iktar l-innovazzjoni.  

Fir-rigward tal-governanza tal-programm, għandu jinżamm l-involviment tal-PE kif inhu 

previst bħalissa fil-FEIS. Għalhekk, ir-rapporteur jipproponi li l-Parlament jaħtar espert 

indipendenti fuq il-bord konsultattiv fil-konfigurazzjoni ma' rappreżentanti ta' sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati 

responsabbli, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapporti tagħhom: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) B'1,8 % tal-PDG tal-UE, jiġifieri 

perċentwal inqas mit-2,2 % tal-2009, l-

attivitajiet ta' investiment fl-infrastruttura 

fl-Unjoni fl-2016 kienu madwar 20 % 

inqas mir-rati tal-investiment ta' qabel il-

kriżi finanzjarja globali. Għalhekk, filwaqt 

li jista' jiġi osservat irkupru fil-

proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-

PDG fl-Unjoni, dan għadu taħt dak li jista' 

jkun mistenni f'perjodu ta' rkupru qawwi u 

mhuwiex biżżejjed biex jikkumpensa għal 

snin ta' nuqqas ta' investiment. Aktar 

importanti minn hekk, il-livelli u t-tbassir 

attwali tal-investiment ma jkoprux il-

ħtiġijiet ta' investiment strutturali tal-

Unjoni quddiem il-bidla teknoloġika u l-

kompetittività globali, inklużi l-

innovazzjoni, il-ħiliet, l-infrastruttura, l-

intrapriżi żgħar u medji (l-"SMEs") u l-

ħtieġa li jiġu indirizzati sfidi soċjetali 

ewlenin bħas-sostenibbiltà jew it-tixjiħ 

demografiku. Għaldaqstant, huwa meħtieġ 

(1) B'1,8 % tal-PDG tal-UE, jiġifieri 

perċentwal inqas mit-2,2 % tal-2009, l-

attivitajiet ta' investiment fl-infrastruttura 

fl-Unjoni fl-2016 kienu madwar 20 % 

inqas mir-rati tal-investiment ta' qabel il-

kriżi finanzjarja globali. Għalhekk, filwaqt 

li jista' jiġi osservat irkupru fil-

proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-

PDG fl-Unjoni, dan għadu taħt dak li jista' 

jkun mistenni f'perjodu ta' rkupru qawwi u 

mhuwiex biżżejjed biex jikkumpensa għal 

snin ta' nuqqas ta' investiment. Aktar 

importanti minn hekk, il-livelli u t-tbassir 

attwali tal-investiment ma jkoprux il-

ħtiġijiet ta' investiment strutturali tal-

Unjoni quddiem il-bidla teknoloġika u l-

kompetittività globali, inklużi l-

innovazzjoni, ir-riċerka, il-ħiliet, l-

infrastruttura, l-intrapriżi żgħar u medji (l-

"SMEs"), in-negozji l-ġodda u l-ħtieġa li 

jiġu indirizzati sfidi soċjetali ewlenin bħas-

sostenibbiltà jew it-tixjiħ demografiku. 
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li jitkompla l-appoġġ biex jiġu indirizzati l-

fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali biex titnaqqas id-

diskrepanza fl-investiment f'setturi mmirati 

sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-politika tal-

Unjoni. 

Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jitkompla l-

appoġġ biex jiġu indirizzati l-fallimenti tas-

suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali biex titnaqqas id-diskrepanza 

fl-investiment f'setturi mmirati sabiex 

jinkisbu l-għanijiet tal-politika tal-Unjoni. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) L-Ewropa hija aktar dipendenti 

fuq ir-riżorsi importati minn kwalunkwe 

reġjun ieħor fid-dinja u ħafna riżorsi se 

jkunu eżawriti fi żmien relattivament 

qasir. Il-kompetittività tal-Ewropa tista' 

tiżdied b'mod sinifikanti billi takkwista 

aktar valur miżjud minn riżorsi fl-

ekonomija u tippromwovi provvista 

sostenibbli ta' materjali minn sorsi 

Ewropej. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 

strateġiji ambizzjużi biex tlesti s-Suq 

Uniku u biex tistimula t-tkabbir u l-

impjiegi sostenibbli, bħall-Unjoni tas-

Swieq Kapitali, l-Istrateġija għal Suq 

Uniku Diġitali, il-Pakkett Enerġija Nadifa 

għall-Ewropej kollha, il-Pjan ta' Azzjoni 

tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari, l-

Istrateġija tal-Mobilità b'Emissjonijiet 

Baxxi, l-Istrateġija għad-Difiża u l-Ispazju 

għall-Ewropa. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jisfrutta u jsaħħaħ is-sinerġiji bejn dawn l-

istrateġiji li jsaħħu lil xulxin permezz tal-

għoti ta' appoġġ għall-investiment u l-

aċċess għall-finanzjament. 

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 

strateġiji ambizzjużi biex tlesti s-Suq 

Uniku u biex tistimula t-tkabbir u l-

impjiegi sostenibbli, bħall-Unjoni tas-

Swieq Kapitali, l-Istrateġija għal Suq 

Uniku Diġitali, il-Pakkett Enerġija Nadifa 

għall-Ewropej kollha, il-Pjan ta' Azzjoni 

tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari, 

Orizzont 2020, l-Istrateġija tal-Mobilità 

b'Emissjonijiet Baxxi, l-Istrateġija għad-

Difiża u l-Ispazju għall-Ewropa. Il-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jisfrutta u jsaħħaħ is-

sinerġiji bejn dawn l-istrateġiji li jsaħħu lil 

xulxin permezz tal-għoti ta' appoġġ għall-

investiment u l-aċċess għall-finanzjament. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi biex tittejjeb il-

kompetittività tal-Unjoni, inkluża fil-

qasam tal-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni, is-sostenibbiltà tat-

tkabbir ekonomiku tal-Unjoni, ir-reżiljenza 

u l-inklużività soċjali u l-integrazzjoni tas-

swieq kapitali tal-Unjoni, inklużi 

soluzzjonijiet li jindirizzaw il-

frammentazzjoni tagħhom u d-

diversifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament 

għall-intrapriżi tal-Unjoni. Għal dan il-

għan, dan jenħtieġ li jappoġġa proġetti 

teknikament u ekonomikament vijabbli 

billi jipprovdi qafas għall-użu ta' strumenti 

ta' dejn, ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' 

ekwità msejsa fuq garanzija mill-baġit tal-

Unjoni u minn kontribuzzjonijiet minn 

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Dan 

jenħtieġ li jkun immexxi mid-domanda 

filwaqt li l-appoġġ permezz tal-Fond 

InvestEU fl-istess waqt jenħtieġ li jiffoka 

fuq il-kontribut favur l-ilħiq tal-għanijiet 

tal-politika tal-Unjoni. 

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi biex tittejjeb il-

kompetittività tal-Unjoni, fosthom fil-

qasam tal-innovazzjoni, il-bidla lejn 

ekonomija ċirkolari u d-diġitalizzazzjoni, 

l-eċċellenza xjentifika, is-sostenibbiltà tat-

tkabbir ekonomiku tal-Unjoni, ir-reżiljenza 

u l-inklużività soċjali u l-integrazzjoni tas-

swieq kapitali tal-Unjoni, inklużi 

soluzzjonijiet li jindirizzaw il-

frammentazzjoni tagħhom u d-

diversifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament 

għall-intrapriżi tal-Unjoni. Għal dan il-

għan, dan jenħtieġ li jappoġġa proġetti 

teknikament u ekonomikament vijabbli 

billi jipprovdi qafas għall-użu ta' strumenti 

ta' dejn, ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' 

ekwità msejsa fuq garanzija mill-baġit tal-

Unjoni u minn kontribuzzjonijiet minn 

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Dan 

jenħtieġ li jkun ippubbliċizzat sew u 

mmexxi mid-domanda filwaqt li l-appoġġ 

permezz tal-Fond InvestEU fl-istess waqt 

jenħtieġ li jiffoka fuq il-kontribut favur l-

ilħiq tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jappoġġa investimenti f'assi tanġibbli u 

intanġibbli biex irawwem it-tkabbir, l-

investiment u l-impjiegi, u b'hekk 

jikkontribwixxi għal titjib fil-benesseri u 

għal distribuzzjoni aktar ġusta tal-introjtu 

(6) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jappoġġa investimenti f'assi tanġibbli u 

intanġibbli biex irawwem l-użu effiċjenti 

tar-riżorsi, it-tkabbir, l-investiment u l-

impjiegi ekoloġiċi u sostenibbli, u s-

sostenibbiltà u b'hekk jikkontribwixxi għal 
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fl-Unjoni. L-intervent permezz tal-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jikkumplimenta l-

appoġġ tal-Unjoni li jitwassal permezz ta' 

għotjiet. 

titjib fil-benesseri u għal distribuzzjoni 

aktar ġusta tal-introjtu fl-Unjoni. L-

intervent permezz tal-Fond InvestEU 

jenħtieġ li jikkumplimenta l-appoġġ tal-

Unjoni li jitwassal permezz ta' għotjiet. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-Unjoni approvat l-għanijiet 

stabbiliti fl-Aġenda tan-Nazzjonijiet 

Uniti 2030 u fl-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tagħha u l-Ftehim ta' Pariġi fl-

2015 kif ukoll il-Qafas ta' Sendai għat-

Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015-2030. 

Biex jintlaħqu l-għanijiet miftiehma, 

inklużi dawk inkorporati fil-politiki 

ambjentali tal-Unjoni, l-azzjoni favur l-

iżvilupp sostenibbli għandha tiżdied b'mod 

sinifikanti. Għalhekk, il-prinċipji tal-

iżvilupp sostenibbli jenħtieġ li jkollhom 

rwol prominenti fit-tfassil tal-Fond 

InvestEU. 

(7) L-Unjoni approvat l-għanijiet 

stabbiliti fl-Aġenda tan-Nazzjonijiet 

Uniti 2030 u fl-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tagħha u l-Ftehim ta' Pariġi fl-

2015 kif ukoll il-Qafas ta' Sendai għat-

Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri 2015-2030. 

Biex jintlaħqu l-għanijiet miftiehma, 

inklużi dawk inkorporati fil-politiki 

ambjentali tal-Unjoni, l-azzjoni favur l-

iżvilupp sostenibbli għandha tiżdied b'mod 

sinifikanti u s-sussidji li jagħmlu ħsara 

lill-ambjent għandhom jiġu eliminati 

gradwalment. Għalhekk, il-prinċipji tal-

iżvilupp sostenibbli jenħtieġ li jkunu l-bażi 

tat-tfassil tal-Fond InvestEU. 

 

Emenda ta' Kompromess7 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-

indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità 

mal-impenji tal-Unjoni rigward l-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u 

tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-

Nazzjonijiet Uniti, il-Programm InvestEU 

se jikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta' 

azzjonijiet klimatiċi ewlenin u għall-kisba 

ta' mira ġenerali fejn 25 % tal-infiq tal-

baġit tal-UE jappoġġa għanijiet relatati 

mal-klima. Azzjonijiet fil-qafas tal-

(9) Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-

indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità 

mal-impenji tal-Unjoni rigward l-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u 

tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-

Nazzjonijiet Uniti, il-Programm InvestEU 

se jikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta' 

azzjonijiet klimatiċi ewlenin u għall-kisba 

ta' mira ġenerali fejn 30 % tal-infiq tal-

baġit tal-Unjoni jappoġġa għanijiet relatati 

mal-klima. Jenħtieġ li l-azzjonijiet fil-
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Programm InvestEU huma mistennija 

jikkontribwixxu 30 % tal-pakkett 

finanzjarju ġenerali tal-Programm 

InvestEU għall-għanijiet tal-klima. L-

azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 

matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati 

mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u 

tal-proċessi ta' rieżami rilevanti. 

qafas tal-Programm InvestEU 

jikkontribwixxu 40 % tal-pakkett 

finanzjarju ġenerali tal-Programm 

InvestEU għall-għanijiet tal-klima. L-

azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 

matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati 

mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u 

tal-proċessi ta' rieżami rilevanti. 

 

Emenda ta' Kompromess8 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-kontribut tal-Fond InvestEU 

għall-kisba tal-mira tal-klima se jiġi traċċat 

permezz ta' sistema tal-UE tal-intraċċar 

tal-klima żviluppata mill-Kummissjoni 

f'kooperazzjoni mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, u bl-użu xieraq tal-

kriterji stabbiliti bir-[Regolament dwar l-

istabbiliment ta' qafas għall-iffaċilitar tal-

investiment sostenibbli14] biex jiġi 

ddeterminat jekk attività ekonomika tkunx 

ambjentalment sostenibbli. 

(10) Il-kontribut tal-Fond InvestEU 

għall-kisba tal-mira tal-klima se jiġi traċċat 

permezz ta' sistema tal-intraċċar żviluppata 

mill-Kummissjoni permezz ta' atti delegati 

f'kooperazzjoni mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, u bl-użu xieraq tal-

kriterji stabbiliti bir-[Regolament dwar l-

istabbiliment ta' qafas għall-iffaċilitar tal-

investiment sostenibbli14] biex jiġi 

ddeterminat jekk attività ekonomika hijiex 

qed turi impatti ta' mitigazzjoni speċjali 

jew hijiex qed tikkontribwixxi għall-bini 

tar-reżiljenza għat-tibdil fil-klima.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Skont ir-Rapport dwar ir-Riskji 

Globali tal-2018 maħruġ mill-Forum 

Ekonomiku Dinji, nofs l-aktar għaxar riskji 

kritiċi li jheddu l-ekonomija globali huma 

relatati mal-ambjent. Dawn ir-riskji 

jinkludu t-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-

(11) Skont ir-Rapport dwar ir-Riskji 

Globali tal-2018 maħruġ mill-Forum 

Ekonomiku Dinji, nofs l-aktar għaxar riskji 

kritiċi li jheddu l-ekonomija globali huma 

relatati mal-ambjent. Dawn ir-riskji 

jinkludu t-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-
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ilma, l-avvenimenti klimatiċi estremi, it-

telf tal-bijodiversità u l-fallimenti fil-

mitigazzjoni u fl-adattament għat-tibdil fil-

klima. Il-prinċipji ambjentali huma 

integrati bis-sħiħ fit-Trattati u f'ħafna mill-

politiki tal-Unjoni. Għalhekk, l-

integrazzjoni tal-għanijiet ambjentali 

jenħtieġ li tiġi promossa f'operazzjonijiet 

relatati mal-Fond InvestEU. Il-protezzjoni 

ambjentali u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-

riskji relatati jenħtieġ li jkunu integrati fit-

tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-

investimenti. L-UE jenħtieġ ukoll li 

tintraċċa n-nefqa tagħha relatata mal-

bijodiversità u t-tniġġis tal-arja relatati 

mal-kontroll tan-nefqa sabiex tissodisfa l-

obbligi tar-rappurtar skont il-Konvenzjoni 

dwar id-Diversità Bijoloġika u d-Direttiva 

(UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill15. Investiment allokat għal 

għanijiet tas-sostenibbiltà ambjentali 

jenħtieġ għalhekk jiġi segwit permezz ta' 

metodoloġiji komuni koerenti ma' dik 

żviluppata fil-qafas ta' programmi oħra tal-

Unjoni applikabbli għall-klima, il-

bijodiversità u t-tniġġis tl-arja sabiex tkun 

possibbli l-valutazzjoni tal-impatt 

individwali u kkombinat tal-investimenti 

fuq komponenti ewlenin tal-kapital 

naturali, inklużi l-arja, l-ilma, l-art u l-

bijodiversità. 

ilma, l-avvenimenti klimatiċi estremi, it-

telf tal-bijodiversità u l-fallimenti fil-

mitigazzjoni u fl-adattament għat-tibdil fil-

klima. L-użu mhux sostenibbli tar-riżorsi 

huwa l-kawża fundamentali ta' ħafna 

minn dawn ir-riskji ambjentali. Il-prinċipji 

ambjentali huma integrati bis-sħiħ fit-

Trattati u f'ħafna mill-politiki tal-Unjoni. 

Għalhekk, l-integrazzjoni tal-għanijiet 

ambjentali jenħtieġ li tiġi promossa 

f'operazzjonijiet relatati mal-Fond 

InvestEU. Il-protezzjoni ambjentali u l-

prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji relatati 

jenħtieġ li jkunu integrati fit-tħejjija u fl-

implimentazzjoni tal-investimenti. L-UE 

jenħtieġ ukoll li tintraċċa n-nefqa tagħha 

relatata mal-bijodiversità u t-tniġġis tal-arja 

relatati mal-kontroll tan-nefqa sabiex 

tissodisfa l-obbligi tar-rappurtar skont il-

Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika 

u d-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill15. 

Investiment allokat għal għanijiet tas-

sostenibbiltà ambjentali jenħtieġ li 

għalhekk jiġi segwit permezz ta' 

metodoloġiji komuni koerenti ma' dik 

żviluppata fil-qafas ta' programmi oħra tal-

Unjoni applikabbli għall-klima, il-

bijodiversità u t-tniġġis tal-arja sabiex tkun 

possibbli l-valutazzjoni tal-impatt 

individwali u kkombinat tal-investimenti 

fuq komponenti ewlenin tal-kapital 

naturali, inklużi l-arja, l-ilma, l-art u l-

bijodiversità. 

_________________ _________________ 

15 Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-

emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti 

atmosferiċi, li temenda d-

Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-

Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

15 Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-

emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti 

atmosferiċi, li temenda d-

Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-

Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 

17.12.2016, p. 1). 
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Proposta għal regolament 
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Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Proġetti ta' investiment li jirċievu 

appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod 

partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, 
jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-verifika tas-

sostenibilità skont il-linji gwida li jenħtieġ 

li jiġu żviluppati mill-Kummissjoni 

f'kooperazzjoni mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni fil-qafas tal-Programm 

InvestEU u, bl-użu b'mod xieraq tal-kriterji 

stabbiliti mir-[Regolament dwar l-

istabbiliment ta' qafas li jiffaċilita l-

investiment sostenibbli] sabiex jiġi 

determinat jekk attività ekonomika tkunx 

ambjentalment sostenibbli u koerenti mal-

linji gwida żviluppati għal programmi oħra 

tal-Unjoni. Din il-gwida jenħtieġ li tinkludi 

dispożizzjonijiet adegwati biex jiġi evitat 

piż amministrattiv mhux meħtieġ. 

(12) Il-proġetti kollha ta' investiment li 

jirċievu appoġġ mill-Unjoni jenħtieġ li 

jkunu soġġetti għall-verifika tas-

sostenibbiltà skont linji gwida xierqa 

għad-daqs u t-tip ta' investiment li 

jenħtieġ li jiġu żviluppati mill-

Kummissjoni f'kooperazzjoni mas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni fil-qafas 

tal-Programm InvestEU u, bl-użu b'mod 

xieraq tal-kriterji stabbiliti mir-

[Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas 

li jiffaċilita l-investiment sostenibbli] 

sabiex jiġi determinat jekk attività 

ekonomika tkunx ambjentalment 

sostenibbli u koerenti mal-linji gwida 

żviluppati għal programmi oħra tal-Unjoni. 

Din il-gwida jenħtieġ li tinkludi 

dispożizzjonijiet adegwati biex jiġi evitat 

piż amministrattiv mhux meħtieġ. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-Manwal Ambjentali u Soċjali 

tal-BEI, li jipprovdi traduzzjoni 

operazzjonali tal-politiki u l-prinċipji li 

jinsabu fid-Dikjarazzjoni tal-BEI dwar il-

Prinċipji u l-Istandards Ambjentali u 

Soċjali, jista' jservi ta' referenza dwar kif 

jiġi ddefinit u implimentat l-ittestjar tas-

sostenibbiltà ambjentali u soċjali bil-għan 

li jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' 

finanzjament kollha jkunu konsistenti 

mal-istandards ambjentali u soċjali. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rati baxxi ta' investiment fl-

infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 

finanzjarja dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li 

tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, lill-

kompetittività u lill-konverġenza. L-

investimenti kbar fl-infrastruttura Ewropea 

huma fundamentali biex jintlaħqu l-miri 

tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, inklużi l-miri 

għall-enerġija u għall-klima tal-2030. 

Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 

investimenti fit-trasport, fl-enerġija, 

inkluża l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija 

rinnovabbli, l-azzjoni ambjentali, l-azzjoni 

klimatika u l-infrastruttura marittima u 

diġitali. Biex jiġi mmassimizzat l-impatt u 

l-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju tal-

Unjoni, huwa xieraq li jiġi promoss proċess 

tal-investiment irrazzjonalizzat li 

jippermetti l-viżibbiltà tar-riżerva tal-

proġetti u konsistenza fost il-programmi 

rilevanti tal-Unjoni. B'kont meħud tat-

theddid għas-sigurtà, proġetti ta' 

investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni 

jenħtieġ li jqisu l-prinċipji għall-ħarsien 

taċ-ċittadini fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ 

li jkun kumplimentari għall-isforzi 

magħmula minn fondi oħra tal-Unjoni 

bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali li jipprovdi appoġġ għal 

komponenti ta' sigurtà ta' investimenti fl-

ispazji pubbliċi, it-trasport, l-enerġija u 

infrastrutturi kritiċi oħra. 

(13) Ir-rati baxxi ta' investiment fl-

infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 

finanzjarja dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li 

tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, lill-

kompetittività u lill-konverġenza. L-

investimenti kbar fl-infrastruttura Ewropea 

huma fundamentali biex jintlaħqu l-miri 

tas-sostenibbiltà tal-Unjoni u tal-Istati 

Membri tagħha, inklużi l-miri għall-

enerġija u għall-klima tal-2030 kif ukoll l-

għanijiet adottati fil-Ftehim ta' Pariġi. 

Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 

investimenti fit-trasport u l-enerġija ndaf, 

b'mod partikolari l-effiċjenza enerġetika u 

l-enerġija rinnovabbli, l-azzjoni ambjentali, 

l-azzjoni klimatika u l-infrastruttura 

marittima u diġitali, b'attenzjoni 

partikolari għal investimenti 

infrastrutturali u soċjali vitali relatati 

mat-trasformazzjoni tar-reġjuni fi 

tranżizzjoni. F'dan il-kuntest, jenħtieġ li 

tinkiseb ukoll sinerġija, sa fejn hu 

possibbli, ma' għanijiet ta' politika 

reġjonali u nazzjonali, bħat-tneħħija tal-

asbestos mis-soqfa, mid-djar u mill-

ħamrija. Biex jiġi mmassimizzat l-impatt u 

l-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju tal-

Unjoni, huwa xieraq li jiġi promoss proċess 

tal-investiment irrazzjonalizzat li 

jippermetti l-viżibbiltà tar-riżerva tal-

proġetti u konsistenza fost il-programmi 

rilevanti tal-Unjoni. B'kont meħud tat-

theddid għas-sigurtà, proġetti ta' 

investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni 

jenħtieġ li jqisu l-prinċipji għall-ħarsien 

taċ-ċittadini fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ 

li jkun kumplimentari għall-isforzi 

magħmula minn fondi oħra tal-Unjoni 

bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali li jipprovdi appoġġ għal 

komponenti ta' sigurtà ta' investimenti fl-

ispazji pubbliċi, it-trasport, l-enerġija u 

infrastrutturi kritiċi oħra. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Billi l-livell ta' investiment ġenerali 

fl-Unjoni qed jiżdied, l-investiment 

f'attivitajiet ta' riskju ogħla bħar-riċerka u l-

innovazzjoni għadu mhuwiex adegwat. In-

nuqqas ta' investiment li rriżulta fir-riċerka 

u fl-innovazzjoni qiegħed iġib ħsara fuq il-

kompetittività industrijali u ekonomika tal-

Unjoni u fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-

ċittadini tagħha. Il-Fond InvestEU jenħtieġ 

li jipprovdi l-prodotti finanzjarji xierqa 

biex ikopru l-istadji differenti fiċ-ċiklu tal-

innovazzjoni u l-firxa wiesgħa ta' partijiet 

interessati, b'mod partikolari biex 

jippermetti t-tkabbir u l-iskjerament ta' 

soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-

Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu 

kompetittivi fis-swieq dinjija. 

(14) Billi l-livell ta' investiment ġenerali 

fl-Unjoni qed jiżdied, l-investiment 

f'attivitajiet ta' riskju ogħla bħar-riċerka u l-

innovazzjoni għadu mhuwiex adegwat. In-

nuqqas ta' investiment li rriżulta fir-riċerka 

u fl-innovazzjoni qiegħed iġib ħsara fuq il-

kompetittività industrijali u ekonomika tal-

Unjoni, fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini 

tagħha u għall-kisba tal-miri tal-enerġija 

u tal-klima. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jipprovdi l-prodotti finanzjarji xierqa biex 

ikopru l-istadji differenti fiċ-ċiklu tal-

innovazzjoni u l-firxa wiesgħa ta' partijiet 

interessati, b'mod partikolari biex 

jippermetti t-tkabbir u l-varar ta' 

soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-

Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu 

kompetittivi fis-swieq dinjija. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jenħtieġ sforz sinifikanti biex isir 

investiment fit-trasformazzjoni diġitali u 

biex jitqassmu l-benefiċċji tagħha maċ-

ċittadini u n-negozji kollha tal-Unjoni. Il-

qafas b'saħħtu ta' politika tal-Istrateġija 

għal Suq Uniku Diġitali llum jenħtieġ li 

tkun ibbilanċjata b'investiment ta' 

ambizzjoni komparabbli, inkluż fl-

intelliġenza artifiċjali. 

(15) Jenħtieġ sforz sinifikanti biex isir 

investiment fit-trasformazzjoni diġitali u 

biex jitqassmu l-benefiċċji tagħha maċ-

ċittadini u n-negozji kollha tal-Unjoni fiż-

żoni urbani u rurali. Il-qafas b'saħħtu ta' 

politika tal-Istrateġija għal Suq Uniku 

Diġitali llum jenħtieġ li tkun ibbilanċjata 

b'investiment ta' ambizzjoni komparabbli, 

inkluż fl-intelliġenza artifiċjali. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) 

għandhom rwol kruċjali fl-Unjoni. 

Madankollu, huma jiffaċċjaw sfidi biex 

ikollhom aċċess għall-finanzi minħabba r-

riskju għoli pperċepit tagħhom u minħabba 

li ma jkollhomx biżżejjed kapital ta' 

garanzija. Sfidi addizzjonali jirriżultaw 

mill-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività tal-

SMEs permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-

internazzjonalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' 

innovazzjoni u t-titjib tal-ħiliet tal-forza 

tax-xogħol tagħhom. Minbarra dan, 

apparagun ma' intrapriżi akbar, dawn 

għandhom aċċess għal sett aktar limitat ta' 

sorsi ta' finanzjament: tipikament ma 

joħorġux bonds u jkollhom biss aċċess 

limitat għall-boroż jew għall-investituri 

istituzzjonali kbar. L-isfida għall-aċċess 

għall-finanzjament hija saħansitra akbar 

għal dawk l-SMEs li l-attivitajiet tagħhom 

jiffokaw fuq assi intanġibbli. L-SMEs fl-

Unjoni jiddependu ħafna mill-banek u mill-

finanzjament b'dejn fil-forma ta' self 

kurrenti (overdrafts) bankarji, self bankarju 

jew kiri. Li l-SMEs li jiffaċċjaw l-isfidi 

msemmija hawn fuq u jiġu appoġġati u 

pprovduti b'sorsi ta' finanzjament aktar 

diversifikati huwa meħtieġ biex tiżdied il-

kapaċità tal-SMEs biex jiffinanzjaw il-

ħolqien, it-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom u 

biex jifilħu għat-tnaqqis fir-ritmu 

ekonomiku, u biex l-ekonomija u s-sistema 

finanzjarja jsiru aktar reżiljenti matul 

perjodi ta' tnaqqis fir-ritmu jew ta' 

skossijiet fl-ekonomija. Dan hu 

kumplimentari wkoll għall-inizjattivi li 

diġà ttieħdu fil-kuntest tal-Unjoni tas-

Swieq Kapitali. Il-Fond InvestEU jenħtieġ 

li jipprovdi opportunità biex tinxteħet 

attenzjoni fuq prodotti finanzjarji speċifiċi 

u aktar immirati. 

(16) L-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) 

għandhom rwol kruċjali fl-Unjoni. 

Madankollu, huma jiffaċċjaw sfidi biex 

ikollhom aċċess għall-finanzi minħabba r-

riskju għoli pperċepit tagħhom u minħabba 

li ma jkollhomx biżżejjed kapital ta' 

garanzija. Sfidi addizzjonali jirriżultaw 

mill-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività tal-

SMEs permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-

internazzjonalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' 

innovazzjoni u t-titjib tal-ħiliet tal-forza 

tax-xogħol tagħhom. Minbarra dan, 

apparagun ma' intrapriżi akbar, dawn 

għandhom aċċess għal sett aktar limitat ta' 

sorsi ta' finanzjament: tipikament ma 

joħorġux bonds u jkollhom biss aċċess 

limitat għall-boroż jew għall-investituri 

istituzzjonali kbar. L-isfida għall-aċċess 

għall-finanzjament hija saħansitra akbar 

għal dawk l-SMEs li l-attivitajiet tagħhom 

jiffokaw fuq assi intanġibbli. L-SMEs fl-

Unjoni jiddependu ħafna mill-banek u mill-

finanzjament b'dejn fil-forma ta' self 

kurrenti (overdrafts) bankarji, self bankarju 

jew kiri. Li l-SMEs li jiffaċċjaw l-isfidi 

msemmija hawn fuq jiġu appoġġati, billi 

jiġi ssimplifikat l-aċċess tagħhom għall-

finanzi, u jiġu pprovduti b'sorsi ta' 

finanzjament aktar diversifikati huwa 

meħtieġ biex tiżdied il-kapaċità tal-SMEs 

biex jiffinanzjaw il-ħolqien, it-tkabbir u l-

iżvilupp tagħhom u biex jifilħu għat-

tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, u biex l-

ekonomija u s-sistema finanzjarja jsiru 

aktar reżiljenti matul perjodi ta' tnaqqis fir-

ritmu jew ta' skossijiet fl-ekonomija. Dan 

hu kumplimentari wkoll għall-inizjattivi li 

diġà ttieħdu fil-kuntest tal-Unjoni tas-

Swieq Kapitali. Programmi bħal COSME 

u H2020 kienu importanti għall-SMEs 

fis-sens li dawn iffaċilitaw l-aċċess għall-

finanzi fil-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-

ħajja tagħhom, u dan ġie kkomplementat 

mill-FEIS li ġie adottat malajr mill-

SMEs. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jipprovdi opportunità biex tinxteħet 
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attenzjoni fuq prodotti finanzjarji speċifiċi 

u aktar immirati. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jkun 

miftuħ għal kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 

terzi li huma membri tal-Assoċjazzjoni 

Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, għal pajjiżi 

aderenti, għal kandidati u kandidati 

potenzjali, għal pajjiżi koperti mill-politika 

tal-Viċinat u għal pajjiżi oħra, skont il-

kundizzjonijiet stabbiliti bejn Unjoni u 

dawk il-pajjiżi. Dan mistenni li jippermetti 

li titkompla l-kooperazzjoni mal-pajjiżi 

rilevanti, fejn ikun xieraq, b'mod 

partikolari fl-oqsma tar-riċerka u l-

innovazzjoni, kif ukoll l-SMEs. 

(21) Soġġett għall-istess regoli u 

regolamenti, il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jkun miftuħ għal kontribuzzjonijiet minn 

pajjiżi terzi li huma membri tal-

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 

Ħieles, għal pajjiżi aderenti, għal kandidati 

u kandidati potenzjali, għal pajjiżi koperti 

mill-politika tal-Viċinat u għal pajjiżi oħra, 

skont il-kundizzjonijiet stabbiliti bejn 

Unjoni u dawk il-pajjiżi. Dan jenħtieġ li 

jippermetti li titkompla l-kooperazzjoni 

mal-pajjiżi rilevanti, fejn ikun xieraq, 

b'mod partikolari fl-oqsma tar-riċerka u l-

innovazzjoni, kif ukoll l-SMEs. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Kumitat tal-Investiment magħmul 

minn esperti indipendenti jenħtieġ li 

jiddeċiedi jekk jagħtix jew le l-appoġġ 

mill-garanzija tal-UE għal operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment li 

jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà, u 

b'hekk jipprovdi kompeteza esterna 

f'valutazzjonijiet ta' investiment konnessi 

ma' proġetti. Il-Kumitat tal-Investiment 

jenħtieġ li jkollu konfigurazzjonijiet 

differenti biex ikopri bl-aħjar mod oqsma u 

setturi ta' politika differenti. 

(28) Kumitat tal-Investiment magħmul 

minn esperti indipendenti jenħtieġ li 

jiddeċiedi jekk jagħtix jew le l-appoġġ 

mill-garanzija tal-UE għal operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment li 

jissodisfaw il-kriterji tal-eliġibbiltà, u 

b'hekk jipprovdi kompetenza esterna 

f'valutazzjonijiet ta' investiment konnessi 

ma' proġetti. Il-Kumitat tal-Investiment 

jenħtieġ li jkollu konfigurazzjonijiet 

differenti biex ikopri bl-aħjar mod oqsma u 

setturi ta' politika differenti, filwaqt li 

dejjem jinkludi fi ħdanu esperti dwar it-

tranżizzjoni lejn ekonomija b'żero 

emissjonijiet tal-karbonju. Il-Kumitat tal-
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Investiment jenħtieġ li jinkludi wkoll 

rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għall-iskjerament tal-

Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tqis il-kapaċità tal-kontroparti li tissodisfa 

l-għanijiet tal-Fond InvestEU u 

tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 

sabiex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 

ġeografika, tħeġġeġ investituri privati u 

tipprovdi diversifikazzjoni suffiċjenti tar-

riskji kif ukoll soluzzjonijiet ġodda li 

jindirizzaw il-fallimenti tas-suq u s-

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 

Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-

kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri 

kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-

istrumenti finanzjarji attwali u l-FEIS, il-

Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment 

(BEI) jenħtieġ li jibqa' sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni privileġġjat taħt il-

kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU. 

Minbarra l-Grupp tal-BEI, il-banek jew l-

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jenħtieġ li jkunu jistgħu joffru firxa ta' 

prodotti finanzjarji kumplimentari, billi l-

esperjenza u l-kapaċitajiet tagħhom fil-

livell reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju 

għall-massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 

pubbliċi fit-territorju tal-Unjoni. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li 

jkun hemm istituzzjonijiet finanzjarji 

internazzjonali bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, b'mod partikolari meta 

jippreżentaw vantaġġ komparattiv f'termini 

ta' kompetenza u ta' esperjenza speċifika 

f'ċerti Stati Membri. Jenħtieġ li jkun ukoll 

possibbli għal entitajiet oħra li jissodisfaw 

il-kriterji stabbiliti fir-Regolament 

Finanzjarju sabiex jaġixxu bħala sħab 

(29) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għall-varar tal-Fond 

InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis 

il-kapaċità tal-kontroparti li tissodisfa l-

għanijiet tal-Fond InvestEU u 

tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 

sabiex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 

ġeografika, tħeġġeġ investituri privati u 

tipprovdi diversifikazzjoni suffiċjenti tar-

riskji kif ukoll soluzzjonijiet ġodda li 

jindirizzaw il-fallimenti tas-suq u s-

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 

Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-

kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri 

kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-

istrumenti finanzjarji attwali u l-FEIS, il-

Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment 

(BEI) jenħtieġ li jibqa' sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni privileġġjat taħt il-

kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU. 

Minbarra l-Grupp tal-BEI, il-banek jew l-

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jew reġjonali jenħtieġ li jkunu jistgħu 

joffru firxa ta' prodotti finanzjarji 

kumplimentari, billi l-esperjenza u l-

kapaċitajiet tagħhom fil-livell reġjonali 

jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-

massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 

pubbliċi fit-territorju tal-Unjoni. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li 

jkun hemm istituzzjonijiet finanzjarji 

internazzjonali bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, b'mod partikolari meta 

jippreżentaw vantaġġ komparattiv f'termini 

ta' kompetenza u ta' esperjenza speċifika 

f'ċerti Stati Membri. Jenħtieġ li jkun ukoll 

possibbli għal entitajiet oħra li jissodisfaw 

il-kriterji stabbiliti fir-Regolament 
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inkarigati mill-implimentazzjoni. Finanzjarju sabiex jaġixxu bħala sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) Pajjiżi terzi li huma membri taż-

Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu 

jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-

qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-

ftehim ŻEE, li jipprevedi l-

implimentazzjoni tal-programmi permezz 

ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Pajjiżi 

terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi 

ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-

Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta 

dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-

drittijiet u l-aċċess meħtieġa, lill-uffiċjal 

tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 

u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex 

jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom 

b'mod komprensiv. 

(44) Soġġetti għar-regoli u r-

regolamenti kollha tal-programmi 

individwali, pajjiżi terzi li huma membri 

taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) 

jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-

Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni 

stabbilita skont il-ftehim ŻEE, li jipprevedi 

l-implimentazzjoni tal-programmi permezz 

ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Pajjiżi 

terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi 

ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-

Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta 

dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-

drittijiet u l-aċċess meħtieġa, lill-uffiċjal 

tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 

u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex 

jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom 

b'mod komprensiv. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 46 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(46) Sabiex l-elementi mhux essenzjali 

ta' dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati 

b'linji gwida dwar l-investiment li 

magħhom l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u ta' investiment jenħtieġ li jikkonformaw, 

sabiex jiġi ffaċilitat adattament fil-pront u 

flessibli tal-indikaturi tal-prestazzjoni u 

sabiex tiġi aġġustata r-rata ta' 

proviżjonament, is-setgħa tal-adozzjoni 

tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE 

(46) Sabiex l-elementi mhux essenzjali 

ta' dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati 

bi gwida dwar kif il-promoturi li jitolbu 

finanzjament jenħtieġ li jipprovdu 

informazzjoni adegwata dwar il-verifiki 

ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment dwar il-klima, l-ambjent u s-

sostenibbiltà soċjali u b'linji gwida dwar l-

investiment li magħhom l-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u ta' investiment jenħtieġ li 
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jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

fir-rigward tat-tfassil tal-linji gwida dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment taħt sezzjonijiet ta' politika 

differenti, l-emenda tal-Anness III ta' dan 

ir-Regolament biex jiġu reveduti jew 

ikkumplimentati l-indikaturi u l-

aġġustament tar-rata ta' proviżjonament. 

Huwa ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

anke fil-livell ta' esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 

mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 

bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 

tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-

laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti 

delegati. 

jikkonformaw, sabiex jiġi ffaċilitat 

adattament fil-pront u flessibbli tal-

indikaturi tal-prestazzjoni u sabiex tiġi 

aġġustata r-rata ta' proviżjonament, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 

tat-TFUE fir-rigward tat-tfassil tal-linji 

gwida dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment taħt 

sezzjonijiet ta' politika differenti, l-emenda 

tal-Anness III ta' dan ir-Regolament biex 

jiġu riveduti jew ikkomplementati l-

indikaturi u l-aġġustament tar-rata ta' 

proviżjonament. Huwa ta' importanza 

partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 

tħejjija tagħha, anke fil-livell ta' esperti, u li 

dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-

tħejjija ta' atti delegati. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 47a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (47a) Il-ħtieġa ta' koordinazzjoni 

rigoruża bejn tipi differenti ta' strumenti 

finanzjarji, għall-prevenzjoni tad-

duplikazzjoni u għall-bilanċ reġjonali 

jenħtieġ li tkun enfasizzata; 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) "negozju ġdid" ifisser intrapriża li 

ħafna drabi tkun esperta fl-użu tal-aħħar 

teknoloġija u li ġeneralment tikkombina 

tkabbir mgħaġġel, dipendenza għolja fuq 

l-innovazzjoni tal-prodott, tal-proċessi u 

tal-finanzjamenti, attenzjoni kbira għall-

iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda u użu vast ta' 

mudelli kummerċjali innovattivi u, ta' 

spiss, pjattaformi kollaborattivi; 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għas-sostenibbiltà tal-ekonomija 

tal-Unjoni u għat-tkabbir tagħha; 

(b) għas-sostenibbiltà tal-ekonomija 

tal-Unjoni u għat-tkabbir tagħha, inkluża l-

mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-

klima u l-bidla lejn ekonomija ċirkolari; 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafu 2 - punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jappoġġa operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment fir-riċerka, 

fl-innovazzjoni u fid-diġitalizzazzjoni; 

(b) jappoġġa operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment fir-riċerka, 

fl-innovazzjoni u fid-diġitalizzazzjoni; fost 

l-oħrajn biex ikun hemm bidla f'waqtha 

lejn ekonomija b'livell baxx ta' 

emissjonijiet ta' karbonju u ekonomija 

ċirkolari;  
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Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-

finanzi għall-SMEs u, f'każijiet debitament 

iġġustifikati, għal kumpaniji żgħar 

b'kapitalizzazzjoni medja; 

(c) iżid u jiffaċilita l-aċċess u d-

disponibbiltà tal-finanzi għall-SMEs u, 

f'każijiet debitament ġustifikati, għal 

kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja; 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU 

msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 8(1) u 

kull waħda mit-twieqi politiċi msemmija 

fl-Artikolu 7(1) jistgħu jirċievu 

kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi terzi li ġejjin 

sabiex jipparteċipaw f'ċerti prodotti 

finanzjarji skont [l-Artikolu 218(2)] tar-

[Regolament Finanzjarju]: 

Soġġett għar-regoli u r-regolamenti 

kollha tal-programmi individwali, il-

kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU 

msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 8(1) u 

kull waħda mit-twieqi politiċi msemmija 

fl-Artikolu 7(1) jistgħu jirċievu 

kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi terzi li ġejjin 

sabiex jipparteċipaw f'ċerti prodotti 

finanzjarji skont [l-Artikolu 218(2)] tar-

[Regolament Finanzjarju]: 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Fond InvestEU għandu jopera 

permezz tal-erba' sezzjonijiet ta' politika li 

ġejjin li għandhom jindirizzaw il-fallimenti 

tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali fil-kamp ta' applikazzjoni 

speċifiku tagħhom: 

1. Il-Fond InvestEU għandu jopera 

permezz tal-erba' sezzjonijiet ta' politika li 

ġejjin li għandhom jindirizzaw il-fallimenti 

tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali fil-kamp ta' applikazzjoni 

speċifiku tagħhom: 

(a) is-sezzjoni ta' politika tal-

infrastruttura sostenibbli: tinkludi 

(a) is-sezzjoni ta' politika tal-

infrastruttura sostenibbli: tinkludi 
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investiment fl-oqsma tat-trasport, tal-

enerġija, tal-konnettività diġitali, tal-

provvista u tal-ipproċessar tal-materja 

prima, tal-spazju, tal-oċeani u tal-ilma, tal-

skart, tan-natura u ta' infrastruttura 

ambjentali oħra, tat-tagħmir, tal-assi 

mobbli u tal-iskjerar ta' teknoloġiji 

innovattivi li jikkontribwixxu għall-

għanijiet tas-sostenibbiltà ambjentali u/jew 

soċjali tal-Unjoni jew li jissodisfaw l-

istandards ta' sostenibbiltà ambjentali jew 

soċjali tal-Unjoni; 

investiment ambjentalment, 

ekonomikament u soċjalment sostenibbli 

fl-oqsma tat-trasport, tal-enerġija nadifa 

b'mod partikolari ż-żieda fl-

implimentazzjoni ta' enerġija rinnovabbli, 

investimenti fl-effiċjenza enerġetika, u 

titjib tal-livelli ta' interkonnessjoni, tal-

konnettività diġitali u aċċess speċjalment 

fiż-żoni rurali, tal-provvista u tal-

ipproċessar tal-materja prima, tal-ispazju, 

tal-oċeani u tal-ilma, tal-iskart, tan-natura 

u ta' infrastruttura ambjentali oħra, tat-

tagħmir, tad-dekarbonizzazzjoni 

industrijali, tar-reġenerazzjoni tas-siti 

postindustrijali, tal-assi mobbli u tal-varar 

ta' teknoloġiji innovattivi; dawn l-

investimenti għandhom jissodisfaw 

standards tas-sostenibbiltà ambjentali jew 

soċjali tal-Unjoni u fejn applikabbli 

jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà 
ambjentali jew soċjali tal-Unjoni bħall-

effiċjenza fir-riżorsi jew it-tnejn; 

(b) is-sezzjoni ta' politika tar-riċerka, l-

innovazzjoni u d-djalogu: tinkludi 

attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, it-

trasferiment tar-riżultati tar-riċerka għas-

suq, tad-dimostrazzjoni u tal-użu ta' 

soluzzjonijiet innovattivi u ta' appoġġ għat-

tkabbir ta' kumpaniji innovattivi minbarra 

l-SMEs kif ukoll id-diġitalizzazzjoni tal-

industrija tal-Unjoni; 

(b) is-sezzjoni ta' politika tar-riċerka, l-

innovazzjoni u d-djalogu: tinkludi 

attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, it-

trasferiment tar-riżultati tar-riċerka għas-

suq, tad-dimostrazzjoni u tal-użu ta' 

soluzzjonijiet innovattivi u ta' appoġġ għat-

tkabbir ta' kumpaniji innovattivi inklużi l-

SMEs, u l-opportunitajiet ta' negozju 

sostenibbli kif ukoll id-diġitalizzazzjoni 

tal-industrija tal-Unjoni; 

(c) is-sezzjoni ta' politika tal-SMEs: 

tinkludi l-aċċess u d-disponibbiltà tal-

finanzi għall-SMEs u, f'każi debitament 

iġġustifikati, għal kumpaniji żgħar 

b'kapitalizzazzjoni medja; 

(c) is-sezzjoni ta' politika tal-SMEs: 

tinkludi l-aċċess simplifikat u d-

disponibbiltà tal-finanzi għall-SMEs u, 

f'każi debitament iġġustifikati, għal 

kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja; 

(d) is-sezzjoni ta' politika tal-

investiment soċjali u tal-ħiliet: tinkludi l-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali u l-ekonomija soċjali; il-

ħiliet, l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi 

relatati; l-infrastruttura soċjali (inklużi l-

akkomodazzjoni soċjali u tal-istudenti); l-

innovazzjoni soċjali; il-kura tas-saħħa u l-

kura fit-tul; l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà; l-

attivitajiet kulturali b'għan soċjali; l-

integrazzjoni tal-persuni vulnerabbli, 

(d) is-sezzjoni ta' politika tal-

investiment soċjali u tal-ħiliet: tinkludi l-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali, l-intraprenditorija 

femminili u l-ekonomija soċjali; il-ħiliet, l-

edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi relatati, 

inkluż it-taħriġ mill-ġdid, it-titjib tal-ħiliet 

u r-riallokazzjoni tal-ħaddiema f'reġjuni 

affettwati mir-ristrutturar industrijali 

marbuta mat-tranżizzjoni lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' karbonju; l-infrastruttura 
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inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. soċjali (inklużi l-akkomodazzjoni soċjali u 

tal-istudenti); l-innovazzjoni soċjali; il-kura 

tas-saħħa u l-kura fit-tul; l-inklużjoni u l-

aċċessibbiltà; l-attivitajiet kulturali b'għan 

soċjali; l-integrazzjoni tal-persuni 

vulnerabbli, inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi 

terzi. 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

ta' investiment fil-qafas tas-sezzjoni tal-

infrastruttura sostenibbli tal-politika 

msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu (1) 

għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar 

tas-sostenibilità klimatika, ambjentali u 

soċjali bil-ħsieb li jiġu mminimizzati l-

impatti negattivi u jiġu mmassimizzati l-

benefiċċji fuq il-klima, l-ambjent u d-

dimensjoni soċjali. Għal dak il-għan, il-

promoturi li jitolbu finanzjament 

għandhom jipprovdu informazzjoni 

adegwata bbażata fuq gwida li għandha tiġi 

żviluppata mill-Kummissjoni. Proġetti taħt 

ċertu daqs definit fil-linji gwida ta' prova 

għandhom jiġu esklużi. 

3. Meta jkollhom impatt fuq l-

ambjent u fuq il-klima, l-operazzjonijiet 
ta' finanzjament u ta' investiment fil-qafas 

tas-sezzjonijiet tal-politika msemmija fil-

punt (a) (b), (c) u (d) tal-paragrafu (1) 

għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar 

tas-sostenibbiltà klimatika, ambjentali u 

soċjali permezz ta' limiti minimi ta' 

sostenibbiltà, bil-ħsieb li jiġi massimizzat 

l-użu effiċjenti tar-riżorsi, jiġi żgurat l-

allinjament mal-prinċipji tal-ekonomija 

ċirkolari u jiġu minimizzati l-impatti 

negattivi u jiġu massimizzati l-benefiċċji 

għall-klima, l-ambjent u d-dimensjonijiet 

soċjali. Għal dak il-għan, il-promoturi li 

jitolbu finanzjament għandhom jipprovdu 

informazzjoni adegwata bbażata fuq gwida 

li għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni 

f'konformità mal-paragrafu 6. 

Il-gwida tal-Kummissjoni għandha 

tippermetti li: 

Il-gwida tal-Kummissjoni għandha 

tippermetti li: 

 - a) tiġi żgurata l-konformità mal-

politiki u l-istandards ambjentali tal-

Unjoni; 

a) rigward l-adattament, tiġi żgurata r-

reżiljenza għall-impatti negattivi potenzjali 

tat-tibdil fil-klima permezz ta' valutazzjoni 

tal-vulnerabbiltà u r-riskju tal-klima, 

inklużi miżuri ta' adattament rilevanti u, 

rigward il-mitigazzjoni, jiġu integrati l-kost 

tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra u 

l-effetti pożittivi ta' miżuri għall-

a) rigward l-adattament, tiġi żgurata r-

reżiljenza għall-impatti negattivi potenzjali 

tat-tibdil fil-klima permezz ta' valutazzjoni 

tal-vulnerabbiltà u r-riskju tal-klima, 

inklużi miżuri ta' adattament rilevanti u, 

rigward il-mitigazzjoni, jiġu integrati l-kost 

tal-emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra u 

l-effetti pożittivi ta' miżuri għall-



 

PE627.571v02-00 22/39 AD\1168940MT.docx 

MT 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-analiżi 

tal-ispejjeż u l-benefiċċji; 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-analiżi 

tal-ispejjeż u l-benefiċċji; 

b) tirrapporta dwar impatti konsolidati 

tal-proġetti f'termini tal-komponenti 

ewlenin tal-kapital naturali relatati mal-

arja, mal-ilma, mal-art u mal-bijodiversità; 

b) tirrapporta dwar impatti konsolidati 

tal-proġetti f'termini tal-komponenti 

ewlenin tal-kapital naturali relatati mal-

arja, mal-ilma, mal-art u mal-bijodiversità; 

c) tistima l-impatt fuq l-inklużjoni 

soċjali ta' ċerti żoni jew popolazzjonijiet. 

c) tagħti stima tal-impatt fuq l-

inklużjoni soċjali ta' ċerti żoni jew 

popolazzjonijiet; 

 ca) teskludi l-appoġġ għall-proġetti li 

jmorru kontra l-kisba tal-miri klimatiċi u 

enerġetiċi fuq perjodu medju u fit-tul tal-

Unjoni, l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, u 

twassal għal emissjonijiet sinifikanti ta' 

gassijiet serra; 

 cb) teskludi kwalunkwe infrastruttura 

tal-fjuwils fossili relatati mal-produzzjoni, 

l-ipproċessar, it-trażmissjoni, id-

distribuzzjoni, il-ħażna jew il-kombustjoni 

tal-fjuwils fossili; 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jimmiraw li 

mill-inqas 50 % tal-investiment taħt is-

sezzjoni ta' politika tal-infrastruttura 

sostenibbli jikkontribwixxu biex jintlaħqu 

l-għanijiet tal-Unjoni dwar il-klima u l-

ambjent. 

5. Tal-inqas 40 % tal-investiment 

taħt InvestEU għandu jikkontribwixxi 

biex jintlaħqu l-għanijiet dwar il-klima 

tal-Unjoni.  

 Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jimmiraw li mill-inqas 55 % u 

10 % tal-investiment taħt is-sezzjoni ta' 

politika tal-infrastruttura sostenibbli 

jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 

tal-Unjoni rispettivament dwar il-klima u l-

ambjent. 

 Kriterji ċari ta' eliġibbiltà, u metodu 

affidabbli ta' traċċar trasparenti, 

għandhom ikunu spjegati f'aktar dettall 

fil-linji gwida għall-investiment adottati 
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b'konformità mal-paragrafu 6. Dawk il-

linji gwida għandhom jistabbilixxu wkoll 

metodoloġija biex jiġi valutat sa liema 

punt l-investimenti soċjali mmirati biex 

jassistu lir-reġjuni b'użu intensiv tal-

karbonju li għaddejjin minn tranżizzjoni 

jikkontribwixxu għal-livelli limitu 

msemmija fl-ewwel żewġ subparagrafi. 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 

biex tiddefinixxi l-linji gwida dwar l-

investiment għal kull sezzjoni ta' politika. 

6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 

biex tissupplimenta dan ir-Regolament 

billi tiddefinixxi l-linji gwida dwar l-

investiment għal kull sezzjoni ta' politika 

msemmija fil-paragrafu 1. Meta 

tiddefinixxi dawk il-linji gwida għall-

investiment, il-Kummissjoni għandha 

tikkoopera mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni taħt il-Programm tal-

InvestEU.  

 Il-Kummissjoni għandha wkoll is-setgħa 

li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 26 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament billi tistabbilixxi standards ta' 

kwalità komuni msemmija fil-

paragrafu 3. 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 26 

sabiex tiddefinixxi n-nuqqasijiet tas-suq u 

sitwazzjonijiet subottimali ta' investiment 

imsemmija fil-paragrafu 1 wara li tirċievi 

parir mill-bord konsultattiv. 
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Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 aa) l-identifikazzjoni tan-nuqqasijiet 

tas-suq u sitwazzjonijiet subottimali ta' 

investiment li għandhom jiġu indirizzati 

mill-operazzjonijiet finanzjati; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tkun 

rappreżentata fiż-żewġ konfigurazzjonijiet 

tal-bord konsultattiv. 

3. Il-Kummissjoni għandha tkun 

rappreżentata fiż-żewġ konfigurazzjonijiet 

tal-bord konsultattiv. Il-Parlament 

Ewropew għandu jaħtar espert 

indipendenti li għandu jkun membru tal-

bord konsultattiv tar-rappreżentanti tas-

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iia) jipprovdi konsulenza dwar l-

eliġibbiltà tal-investimenti u l-proġetti. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-minuti tal-laqgħa tal-bord 

konsultattiv għandhom ikunu disponibbli 
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għall-pubbliku fuq paġna web dedikata. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

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 u jekk humiex ikkunsidrati li 

jgħoddu għall-miri speċifikati fl-

Artikolu 7(5). 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) il-konformità mal-istandards 

ambjentali tal-Unjoni; 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) il-konformità mal-Prinċipju "l-

Effiċjenza Enerġetika l-Ewwel" tal-

Unjoni tal-Enerġija; 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

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

 



 

PE627.571v02-00 26/39 AD\1168940MT.docx 

MT 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) kemm jekk l-operazzjoni proposta 

tindirizza l-fallimenti tas-suq li ġew 

identifikati jew is-sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali li ġew identifikati. 

 

Emenda  40 

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-operazzjoni 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. 

 

Emenda  41 

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 ppubbliċizzata sew, 

aċċessibbli faċilment u faċli biex tintuża, li 

tipprovdi informazzjoni rilevanti dwar kull 

proġett. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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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-rapportar annwali tagħha, il-

Kummissjoni għandha annwalment 

tanalizza eżerċizzju ta' konsolidazzjoni 

pluriennali li jidentifika jekk l-infiq għall-

klima huwiex jintuża biex jinkisbu l-miri 

ta' integrazzjoni klimatiċi u ambjentali 

msemmija fl-Artikolu 7(5). Il-

Kummissjoni għandha tipprovdi 

informazzjoni dwar l-appoġġ għall-

għanijiet tat-tibdil fil-klima, filwaqt li 

tiddistingwi bejn il-mitigazzjoni u l-

adattament kif ukoll l-informazzjoni dwar 

il-kontribut dwar il-klima tal-istrumenti 

finanzjarji rilevanti, u tagħmel dan 

disponibbli pubblikament. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-garanzija, il-ħlasijiet u l-irkupri tal-UE 

li jaqgħu taħtha, u l-operazzjonijiet taħt 

il-programm InvestEU għandhom jiġu 

awditjati mill-Qorti tal-Awdituri. Rapport 

speċjali mill-Qorti tal-Awdituri għandu 

jinħareġ [18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-regolament]. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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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 marbuta mal-

produzzjoni, l-ipproċessar, it-trażmissjoni, 

id-distribuzzjoni, il-ħażna jew il-

kombustjoni tal-fjuwils, 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': 

 

Emenda  45 

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 tal-ġenerazzjoni, tal-

provvista, tal-ħażna jew tal-użu tal-

enerġija rinnovabbli nadifa u sostenibbli; 

 

Emenda  46 

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 (fil-

livell tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, 

u t-teknoloġiji tal-ħżin), u l-iżvilupp ta' 

sistemi tal-provvista ta' sħana (HSSs) 

innovattivi u l-ġenerazzjoni kkombinata 

tas-sħana u tal-enerġija; 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) il-produzzjoni u l-provvista ta' (d) il-produzzjoni u l-provvista ta' 
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fjuwils sintetiċi minn sorsi 

rinnovabbli/mingħajr emissjonijiet ta' 

karbonju; fjuwils alternattivi; 

fjuwils sintetiċi minn sorsi mhux fossili 

rinnovabbli/mingħajr emissjonijiet ta' 

karbonju; fjuwils alternattivi; 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) appoġġ għar-reġjuni li għaddejjin 

minn trasformazzjoni fid-dawl tal-

għanijiet tal-politika dwar il-klima tal-

Unjoni, b'mod partikolari r-reġjuni tal-

estrazzjoni; 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) il-produzzjoni ta' enerġija 

rinnovabbli lokali u reġjonali speċjalment 

permezz tal-komunitajiet tal-enerġija. 

Ġustifikazzjoni 

Il-produzzjoni lokali ta' enerġija rinnovabbli permezz tal-komunitajiet tal-enerġija kienet 

żieda importanti mill-Parlament Ewropew għar-regolament REDII. 

 

Emenda  50 

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, proġetti 

ferrovjarji oħra, l-infrastruttura tal-ilma 

interni u portijiet marittimi; 
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Emenda  51 

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 ta' propulsjoni 

alternattiva, inkluża l-infrastruttura tal-

iċċarġjar elettriku; 

 

Emenda  52 

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 għal applikazzjonijiet 

ta' mobilità industrijali jew elettrika, 

inkluż fit-trasport bil-baħar u bl-ajru; 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) infrastruttura għall-produzzjoni u 

l-użu ta' bijofjuwils avvanzati; 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ec) l-infrastruttura tal-fjuwil għall-

mobilità permezz tal-idroġenu. 

 

Emenda  55 
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Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-ilma, inkluża l-provvista u s-

sanitazzjoni, u l-infrastruttura tal-kosta u 

infrastruttura ekoloġika oħra relatata mal-

ilma; 

(a) l-ilma, inkluża l-provvista u s-

sanitazzjoni, u l-infrastruttura tal-kosta u 

insulari u infrastruttura ekoloġika oħra 

relatata mal-ilma; 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) programmi, proġetti u inizjattivi 

fil-qasam tat-tneħħija tal-asbestos mis-

soqfa, residenzi, binjiet u ħamrija, b'mod 

partikolari flimkien mal-miri tal-enerġija 

rinnovabbli u tat-tnaqqis tas-CO2 tal-Istati 

Membri u reġjuni; 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità ma' dak li l-Parlament Ewropew talab fir-rapport tiegħu tat-30 ta' Jannar 2013 

dwar theddid għas-saħħa okkupazzjonali marbut mal-asbestos u prospettivi għall-

eliminazzjoni tal-asbestos eżistenti kollu. Ara r-risposti bil-miktub tas-Sa Thyssen f'isem il-

Kummissjoni tal-10 ta' April 2018, E-000862/2018. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-iżvilupp urban, rurali u kostali 

sostenibbli; 

(e) l-iżvilupp urban, rurali, kostali u 

insulari sostenibbli; 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 3 – punt g 
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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 fil-produzzjoni u 

fil-ħajja tal-prodott, inkluża l-provvista 

sostenibbli ta' materja prima u materja 

prima sekondarja kif ukoll l-użu mill-ġdid 

u r-riċiklaġġ eventwali; 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) proġetti li jimplimentaw teknoloġiji 

innovattivi għall-qbid u l-użu tal-

karbonju; 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (hb) ir-reżistenza antimikrobika, u 

b'mod partikolari t-tnaqqis tal-użu tal-

antibijotiċi mill-bniedem u mill-annimali 

bil-miżuri ta' prevenzjoni "Saħħa 

Waħda"; 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (hc) id-dekarbonizzazzjoni tal-katina 

ta' produzzjoni u distribuzzjoni tal-

enerġija. 
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Emenda  62 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-promozzjoni tas-sostituzzjoni ta' 

prodotti li huma kimikament perikolużi 

b'alternattivi aktar sostenibbli. 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-iżvilupp ta' infrastruttura ta' 

konnettività diġitali, b'mod partikolari 

permezz ta' proġetti li jappoġġaw l-

istallazzjoni ta' netwerks diġitali b'kapaċità 

għolja ħafna. 

4. L-iżvilupp ta' infrastruttura ta' 

konnettività diġitali, b'mod partikolari 

permezz ta' proġetti li jappoġġaw l-

istallazzjoni ta' netwerks diġitali b'kapaċità 

għolja ħafna f'żoni urbani u rurali. 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) proġetti korporattivi; (b) il-proċessi ta' riċerka u 

innovazzjoni, it-trasferiment tat-

teknoloġija u l-kooperazzjoni bejn l-

impriżi li jiffokaw fuq l-ekonomija b'livell 

baxx ta' karbonju, ir-reżiljenza u l-

adattament għat-tibdil fil-klima u l-

ekonomija ċirkulari; 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 5 – punt f 
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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 tas-saħħa effettivi ġodda, 

inklużi l-mediċini, l-apparat mediku, is-

saħħa elettronika u prodotti mediċinali ta' 

terapija avvanzata. 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 11 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-mikrofinanzjament, il-

finanzjament tal-intrapriża soċjali u l-

ekonomija soċjali; 

(a) il-mikrofinanzjament, il-

finanzjament tal-intrapriża soċjali, l-

intraprenditorija femminili u l-ekonomija 

soċjali; 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 11 – punt ia (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ia) ir-riallokazzjoni, it-taħriġ mill-ġdid 

u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, l-

edukazzjoni u l-inizjattivi ta' tfittxija ta' 

xogħol f'reġjuni li jiddependu fuq 

ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u 

affettwati mit-tranżizzjoni strutturali għal 

ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 13a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 13a. Ibħra u Oċeani, permezz tal-iżvilupp 

ta' ekonomija blu sostenibbli f'konformità 

mal-għanijiet tal-Politika Marittima 

Integrata partikolarment permezz ta':  
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 (a) l-intraprenditorija marittima; 

 (b) l-industrija marittima innovattiva u 

kompetittiva; 

 (c) il-litteriżmu tal-oċeani u l-karrieri blu; 

 (d) l-aġenda tal-Governanza 

Internazzjonali tal-Oċeani; 

 (e) is-sorveljanza u s-sigurtà marittimi; 

 (f) il-kooperazzjoni transfruntiera; 

 (g) l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli, partikolarment l-

SDG 14 (Il-Ħajja Taħt l-Ilma). 

 

Emenda  69 

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 l-għanijiet 

marbutin mal-klima u tnaqqis stmat ta' 

CO2 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 3 – punt 3.2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.2a Investiment li jappoġġa l-għanijiet 

marbutin mal-ambjent 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3a Emissjonijiet ta' gassijiet b'effett 

ta' serra assoluti u relattivi 
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Emenda  72 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.2a Enerġija: l-impatt fuq l-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra 

fil-produzzjoni tal-enerġija fl-Unjoni 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.2b Enerġija: l-enerġija ffrankata 

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.2c Enerġija: emissjoni ta' gassijiet 

b'effett ta' serra assoluta u relattiva 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.2d Effiċjenza fl-Enerġija 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.5a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.5a Produzzjoni industrijali 

b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju: l-

ammont verifikat ta' emissjonijiet ta' 

gassijiet b'effett ta' serra evitati 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 4 – punt 4.5b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4.5b Trasport: emissjoni ta' gassijiet 

b'effett ta' serra assoluta u relattiva 
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