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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Sfond  

Bil-programm InvestEU, il-Kummissjoni għandha l-għan li timmobilizza investimenti 

pubbliċi u privati biex jiġu indirizzati d-diskrepanzi eżistenti fl-investiment f'oqsma bħalma 

huma t-trasport sostenibbli u l-mudelli ġodda ta' mobilità, l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza 

enerġetika, it-teknoloġiji u l-konnettività diġitali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-klima, l-

ambjent u r-riżorsi, l-edukazzjoni u l-ħiliet u l-iżvilupp tal-SMEs. Permezz ta' appoġġ għal 

proġetti f'dawn l-oqsma, il-programm għandu jikkontribwixxi għal għanijiet ta' politika tal-

UE marbuta mas-sostenibbiltà, b'mod partikolari l-klima, il-kompetittività u t-tkabbir 

inklużiv. Il-Fond InvestEU se jipprovdi garanzija tal-UE ta' EUR 38 biljun biex jiġu 

appoġġati proġetti permezz ta' operazzjonijiet ta' investiment u finanzjament skont il-

programm. Il-garanzija tikkorrispondi għal allokazzjoni tal-baġit tal-UE ta' EUR 15,2 biljun 

jew rata ta' proviżjonament ta' 40 %. Il-Fond InvestEU jopera permezz ta' erba' sezzjonijiet ta' 

politika: infrastruttura sostenibbli; riċerka, innovazzjoni u diġitalizzazzjoni; SMEs; u 

investiment soċjali u ħiliet.  

It-trasport huwa inkluż prinċipalment fis-sezzjoni "infrastruttura sostenibbli" li tkopri l-

infrastruttura, l-assi mobbli u l-użu ta' teknoloġiji innovattivi. Din is-sezzjoni ta' politika 

tinkludi wkoll oqsma oħra bħall-enerġija, il-konnettività diġitali, l-ispazju jew l-ambjent. L-

investimenti appoġġati huma soġġetti għall-kundizzjoni li jikkontribwixxu għall-objettivi ta' 

sostenibbiltà ambjentali jew soċjali tal-UE. Se jkun hemm sehem ta' EUR 11,5 biljun jew 

30 % tal-garanzija kumplessiva tal-UE, li se jappoġġa din is-sezzjoni ta' politika, u dan 

jikkorrispondi għal allokazzjoni tal-baġit tal-UE ta' EUR 4,6 biljun. Peress li InvestEU 

għandu l-għan speċifiku li jappoġġa l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-TEN-T, għandu jiġi nnutat 

li l-programm InvestEU jissostitwixxi wkoll l-istrumenti finanzjarji li qabel kienu jagħmlu 

parti mill-FNE.       

Il-programm InvestEU jsegwi u jissostitwixxi l-FEIS attwali, li fis-sezzjoni ta' politika tiegħu 

Infrastruttura u Innovazzjoni appoġġa proġetti tat-trasport b'finanzjament tal-FEIS ta' madwar 

EUR 8 biljun u rriżulta f'investimenti totali ta' madwar EUR 24 biljun, jiġifieri bejn wieħed u 

ieħor sehem ta' 13 % tal-investimenti appoġġati skont dik is-sezzjoni ta' politika, sar-

rebbiegħa tal-2018. U hemm proġetti tat-trasport tal-FEIS oħrja li se jkomplu jżidu mal-bilanċ 

ta' hawn fuq. Min-naħa l-oħra, is-sehem ta' investimenti tat-trasport iġġenerat mill-FEIS ma 

laħaqx l-aspettattivi, speċjalment meta wieħed iqis it-trasferiment baġitarju maġġuri li sar 

mill-FNK għall-FEIS inizjali.   

Pożizzjoni tar-Rapporteur 

B'mod ġenerali, ir-Rapporteur jilqa' l-proposta għal InvestEU bħala għodda li tgħin biex 

tingħata spinta lill-investimenti pubbliċi u privati fis-settur tat-trasport u b'hekk jinkiseb il-

progress meħtieġ b'tant urġenza fil-modernizzazzjoni tas-sistema tat-trasport tal-UE. L-

investimenti għandhom jindirizzaw kemm l-infrastruttura tat-TEN-T, inklużi l-fjuwils 

alternattivi u l-iċċarġjar elettriku iżda anki s-sistemi tat-trasport intelliġenti, kif ukoll il-

mobilità b'mod aktar ġenerali, inklużi forom ġodda ta' mobilità, vetturi b'emissjonijiet baxxi u 

teknoloġiji diġitali ewlenin bħal dawk għat-trasport konness u awtomatizzat. Filwaqt li huwa 

importanti li l-proġetti jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika dwar il-klima, 

InvestEU għandu jippermetti wkoll ambitu suffiċjenti biex jiġu indirizzati objettivi soċjetali 

importanti li jikkonċernaw is-sikurezza tat-trasport, l-opportunitajiet ta' impjieg u l-
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edukazzjoni fit-trasport jew it-turiżmu. Ir-Rapporteur għalhekk jipproponi emendi għat-tisħiħ 

tal-proposta sabiex 

- jiġu ċċarati l-oqsma speċifiċi għat-trasport li huma eliġibbli għall-appoġġ fl-Anness I, li 

għandhom jinkludu l-prijoritajiet telematiċi tat-TEN-T, il-mobilità intelliġenti u 

sostenibbli, il-manutenzjoni u t-titjib tal-infrastruttura, b'mod partikolari l-infrastruttura 

tat-toroq, it-teknoloġiji diġitali fit-trasport, u l-adattament tal-ħaddiema; 

- tiġi enfasizzata l-ħtieġa li jiġi appoġġat l-użu ta' soluzzjonijiet ta' mobilità awtomatizzata;  

- tingħata attenzjoni speċjali lill-sfidi ta' investiment fi proġetti transkonfinali; 

- jiġi żgurat il-bilanċ ġeografiku tal-proġetti appoġġati bejn l-Istati Membri;   

- jiġi ċċarat li l-proġetti turistiċi għandhom jgħinu biex is-settur jimxi lejn turiżmu 

sostenibbli, innovattiv u diġitali; 

 jiġi enfasizzat li InvestEU għandu jibni fuq is-sinerġiji bejn is-setturi diġitali, tat-trasport, 

tal-enerġija u oħrajn fis-sezzjonijiet ta' politika differenti; 

 tinżamm il-mira rigward il-kontribuzzjonital-investimenti għall-politika tal-klima fil-livell 

ta' 40 % stabbilit reċentement għall-FEIS 2.0.  

Barra minn hekk, ir-Rapporteur iqis li r-riżorsi ta' InvestEU għandhom jintużaw b'tali mod li 

l-programm ikun jista' jirriżulta f'investimenti fi proġetti tat-trasport tanġibbli għall-inqas fil-

livell tal-FEIS. Għalhekk, mill-inqas 50 % tas-sehem għas-sezzjoni ta' politika infrastruttura 

sostenibbli għandu jintuża għat-trasport.   

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni tmexxi l-istruttura ta' 

governanza stabbilita 'l bogħod mill-mudell tal-FEIS, fejn il-BEI kellu rwol ċentrali, toħloq 

saffi addizzjonali u sa ċertu punt tittrasferixxi d-deċiżjonijiet ta' investiment lura lis-servizzi 

tal-Kummissjoni. InvestEU għandu jiffoka wkoll il-ħolqien ta' valur miżjud reali, billi joħloq 

investimenti addizzjonali u mhux jidduplika jew sempliċiment jissostitwixxi proġetti li setgħu 

ġew realizzati mingħajr l-appoġġ mill-fond. Kemm l-aspetti ta' governanza kif ukoll dawk ta' 

addizzjonalità jistħoqqilhom eżaminazzjoni ulterjuri fid-deliberazzjonijiet li jmiss.     

EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jikkunsidraw l-

emendi li ġejjin: 

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 % 

(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 % 
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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 

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. 

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

kriżi finanzjarja globali, u dan xi kultant 

kellu konsegwenzi serji. 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, iż-żieda fl-

inugwaljanzi jew it-tixjiħ demografiku. 

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 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-evalwazzjonijiet enfasizzaw li l-

varjetà ta' strumenti finanzjarji mogħtija 

matul il-perjodu tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 2014-2020 wasslet għal xi 

duplikazzjonijiet. Din il-varjetà pproduċiet 

ukoll kumplessità għall-intermedjarji u r-

riċevituri finali li ġew iffaċċjati b'regoli ta' 

eliġibbiltà u rappurtar differenti. L-assenza 

ta' regoli kompatibbli xekklet ukoll il-

kombinazzjoni ta' bosta fondi tal-Unjoni, 

għalkemm kombinazzjoni bħal din kienet 

tkun ta' benefiċċju għall-appoġġ ta' proġetti 

li kienu jeħtieġu tipi differenti ta' 

finanzjament. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi 

stabbilit fond uniku, jiġifieri l-Fond 

(2) L-evalwazzjonijiet enfasizzaw li l-

varjetà ta' strumenti finanzjarji mogħtija 

matul il-perjodu tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali 2014-2020 wasslet għal xi 

duplikazzjonijiet. Din il-varjetà pproduċiet 

ukoll kumplessità għall-intermedjarji u r-

riċevituri finali li ġew iffaċċjati b'regoli ta' 

eliġibbiltà u rappurtar differenti u dan kien 

diżinċentiv ulterjuri għall-investimenti. L-

assenza ta' regoli kompatibbli xekklet ukoll 

il-kombinazzjoni ta' bosta fondi tal-Unjoni, 

għalkemm kombinazzjoni bħal din kienet 

tkun ta' benefiċċju għall-appoġġ ta' proġetti 

li kienu jeħtieġu tipi differenti ta' 

finanzjament. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi 
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InvestEU, sabiex jinkiseb appoġġ li 

jiffunzjona b'mod aktar effiċjenti għar-

riċevituri finali billi l-offerta finanzjarja 

tiġi integrata u ssimplifika taħt skema 

waħda ta' garanzija baġitarja, u b'hekk 

jittejjeb l-impatt tal-intervent tal-Unjoni 

filwaqt li titnaqqas l-ispiża għall-baġit tal-

Unjoni. 

stabbilit fond uniku, jiġifieri l-Fond 

InvestEU, sabiex jinkiseb appoġġ li 

jiffunzjona b'mod aktar effiċjenti għar-

riċevituri finali billi l-offerta finanzjarja 

tiġi integrata u ssimplifika taħt skema 

waħda ta' garanzija baġitarja, u b'hekk 

jittejjeb l-impatt tal-intervent tal-Unjoni 

filwaqt li titnaqqas l-ispiża għall-baġit tal-

Unjoni. 

 

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 segwit 

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, l-istabbiliment tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 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. 

 

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 

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi biex tittejjeb il-

kompetittività tal-Unjoni, inkluż fil-qasam 

tal-infrastruttura sostenibbli, l-

innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, is-

sostenibbiltà tat-tkabbir ekonomiku tal-
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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. 

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 fuq 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. 

 

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 

fl-Unjoni. L-intervent permezz tal-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jikkumplimenta l-

appoġġ tal-Unjoni li jitwassal permezz ta' 

għotjiet. 

(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, 

għall-ġlieda kontra l-faqar u għal 

distribuzzjoni aktar ġusta tal-introjtu fl-

Unjoni. L-intervent permezz tal-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jikkomplementa, kull 

meta jkun neċessarju l-appoġġ tal-Unjoni 

li jitwassal permezz ta' għotjiet. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-

indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità 

(9) Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-

indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità 
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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-

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. 

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. L-azzjonijiet fil-qafas tal-

Programm InvestEU mistennija 

jikkontribwixxu konsegwentement 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. 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni tissoġġetta 100 % tal-allokazzjoni tal-baġit proposta għas-

sezzjoni ta' politika infrastruttura sostenibbli biex jiġu appoġġati l-għanijiet tal-klima. Dan 

mhuwiex raġonevoli u jista' jelimina l-ambitu meħtieġ b'mod urġenti ta' proġetti relatati mal-

iżvilupp tal-infrastruttura diġitali u l-immodernizzar tal-infrastruttura tat-trasport, jiġifieri 

investimenti li għandhom impatti klimatiċi pożittivi, pereżempju permezz ta' kisbiet fl-

effiċjenza. 

 

Emenda  7 

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-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 it-

twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-

investiment sostenibbli14] biex jiġi 

ddeterminat jekk attività ekonomika tkunx 

ambjentalment sostenibbli. Il-Fond 

InvestEU se jikkontribwixxi wkoll għall-
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implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs) fil-politiki u fl-

inizjattivi tal-UE, fejn l-iżvilupp 

sostenibbli jittieħed bħala prinċipju gwida 

essenzjali. 

_________________ _________________ 

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

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

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) Proġetti ta' investiment li jirċievu 

appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod 

partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, 

jenħtieġ li jkunu soġġetti għal valutazzjoni 

tal-valur miżjud Ewropew tagħhom, 

inkluża b'mod partikolari s-sostenibbiltà 

tagħhom, 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 xieraq tal-kriterji 

stabbiliti mir-[Regolament dwar it-twaqqif 

ta' qafas biex jiġi ffaċilitat 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  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

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 

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

infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 

finanzjarja dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li 
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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. 

tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, lill-

kompetittività u lill-konverġenza. L-

investimenti kbar fl-infrastruttura Ewropea 

huma fundamentali biex jintlaħqu kemm l-

għanijiet tal-Unjoni li tinħoloq Żona 

Unika Ewropea tat-Trasport kif ukoll il-

miri tas-sostenibbiltà, inklużi l-miri għall-

enerġija u għall-klima tal-2030. 

Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 

investimenti f'infrastruttura tal-enerġija u 

f'infrastruttura tat-trasport tanġibbli, 

inkluż fil-qasam tal-effiċjenza enerġetika 

u tal-enerġija rinnovabbli, f'infrastruttura 

diġitali, marittima u ambjentali, kif ukoll 

f'infrastruttura li tikkontribwixxi għall-

azzjoni klimatika, filwaqt li jiġu appoġġati, 

pereżempju, l-iżvilupp u l-użu ta' Sistemi 

ta' Trasport Intelliġenti (ITS). Biex jiġu 

mmassimizzati l-impatt u l-valur miżjud 

tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, huwa 

xieraq li jiġi promoss proċess tal-

investiment simplifikat li jippermetti l-

viżibbiltà tar-riżerva tal-proġetti u li 

jimmassimizza s-sinerġiji fost il-

programmi rilevanti tal-Unjoni fl-oqsma 

diġitali, tal-enerġija u tat-trasport. B'kont 

meħud tat-theddid għas-sigurtà, il-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 komplementari għall-

isforzi magħmula minn fondi oħra tal-

Unjoni, bħall-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, li jipprovdu appoġġ 

għal komponenti ta' sigurtà ta' investimenti 

fl-ispazji pubbliċi, it-trasport, l-enerġija u 

infrastrutturi kritiċi oħra. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-proġetti ta' infrastruttura tat-

trasport u ta' mobilità ta' spiss jiffaċċjaw 
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diffikultajiet fil-finanzjament minħabba r-

rati ta' redditu aktar baxxi, l-orizzonti fit-

tul tal-investimenti u l-livelli ogħla ta' 

riskju u inċertezza. Sabiex jintlaħaq 

bilanċ settorjali fil-proġetti ffinanzjati 

minn InvestEU u tiġi indirizzata l-

problema ta' investimenti subottimali fl-

infrastruttura tat-trasport fl-Unjoni 

jenħtieġ li ċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU, b'mod konġunt mal-

Kummissjoni, jadotta miżuri speċifiċi li 

jiffaċilitaw it-taħlit tal-appoġġ minn 

InvestEU ma' għotjiet jew finanzjamenti 

pubbliċi oħra disponibbli mill-baġits 

nazzjonali jew tal-Unjoni b'mod 

simplifikat u bl-inqas burokrazija 

possibbli. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 13b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13b) Peress li s-sikurezza tal-utenti tat-

toroq hija sfida enormi fl-iżvilupp tas-

settur tat-trasport, u l-azzjoni li qed 

tittieħed u l-investimenti li qed isiru qed 

jgħinu biss biex jinkiseb tnaqqis limitat 

fin-numru ta' nies li jmutu jew li jġarrbu 

korrimenti serji fit-toroq. Peress li l-

programm InvestEU jenħtieġ li jgħin biex 

tingħata spinta lill-isforzi favur it-tfassil u 

l-applikazzjoni ta' teknoloġiji li jgħinu 

biex titjieb is-sikurezza tal-vetturi u tal-

infrastruttura tat-toroq. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 13c (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13c) Peress li l-multimodalità reali hija 

opportunità biex jinħoloq netwerk tat-
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trasport effiċjenti u li ma jagħmilx ħsara 

lill-ambjent, li juża l-potenzjal massimu 

tal-mezzi kollha tat-trasport u li jiġġenera 

sinerġija bejniethom. Peress li l-

programm InvestEU jista' jsir għodda 

importanti ta' appoġġ għal investiment 

f'ċentri tat-trasport multimodali, li - 

minkejja l-argument favur il-vijabbiltà u 

l-potenzjal ekonomiku sinifikanti 

tagħhom - iġorru riskju sinifikanti għall-

investituri privati. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 13d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13d) Peress li l-mobilità konnessa u 

awtomatizzata mistennija tittrasforma s-

sistemi tat-trasport madwar id-dinja u l-

UE jenħtieġ li tkun mexxej dinji fl-użu ta' 

sistemi sikuri għall-mobilità 

awtomatizzata, li jżidu s-sikurezza u s-

sostenibbiltà tat-trasport bit-triq, 

InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-

tisħiħ tal-kompetittività tal-Unjoni f'dan 

il-qasam billi jappoġġa investimenti biex 

jiġu żviluppati u jintużaw soluzzjonijiet ta' 

mobilità awtomatizzata għall-vetturi u l-

infrastrutturi u t-teknoloġiji diġitali 

relatati. 

Ġustifikazzjoni 

Il-mobilità konnessa u awtomatizzata qed tiġi żviluppata b'mod intensiv madwar id-dinja 

kollha. L-UE trid tkun mexxej globali f'dan il-qasam sabiex tiżgura l-kompetittività tal-

industrija tagħha, kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Fi triqitna lejn il-mobbiltà 

awtomatizzata: Strateġija tal-UE għall-mobbiltà tal-futur". Għalhekk InvestEU għandu 

jappoġġa l-innovazzjoni u l-użu ta' soluzzjonijiet ta' mobilità awtomatizzata u t-teknoloġiji 

diġitali sottostanti, fl-oqsma tal-infrastruttura, il-vetturi, l-ICT, ir-robotika u l-intelliġenza 

artifiċjali. 

 



 

AD\1169267MT.docx 13/44 PE625.320v02-00 

 MT 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Peress li t-turiżmu huwa settur 

importanti fl-ekonomija tal-Unjoni, 

InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi biex 

isaħħaħ il-kompetittività fit-tul tas-settur 

billi jappoġġa azzjonijiet immirati lejn 

bidla favur turiżmu sostenibbli, innovattiv 

u diġitali. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Minħabba li d-diġitalizzazzjoni 

tikkonċerna t-turiżmu, anki dan is-settur 

jenħtieġ li jirċievi appoġġ immirat taħt il-

Fond InvestEU. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
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 

(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, minħabba 

li ma jkollhomx biżżejjed kapital ta' 

garanzija u minħabba nuqqas ta' kapital. 

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, 
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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. 

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 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 

komplementari 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. 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Kif stabbilit fid-dokument ta' 

riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-

Ewropa16 u l-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali17, il-bini ta' Unjoni iktar 

inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 

ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-

inugwaljanza u trawwem politiki ta' 

inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-

inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 

b'mod partikolari l-aċċess għall-

edukazzjoni, it-taħriġ u s-saħħa. L-

investiment fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet 

(17) Kif stabbilit fid-dokument ta' 

riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-

Ewropa16 u l-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali17, il-bini ta' Unjoni iktar 

inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 

ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-

inugwaljanza u trawwem politiki ta' 

inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-

inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 

b'mod partikolari l-aċċess għall-

edukazzjoni, it-taħriġ u s-saħħa. L-

investiment fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet 
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u tal-kapital uman relatat kif ukoll fl-

integrazzjoni ta' popolazzjonijiet 

vulnerabbli fis-soċjetà jista' jtejjeb l-

opportunitajiet ekonomiċi, speċjalment 

jekk ikkoordinat fil-livell tal-Unjoni. Il-

Fond InvestEU jenħtieġ li jintuża biex 

jappoġġa l-investiment fl-edukazzjoni u t-

taħriġ, jgħin fiż-żieda fl-impjieg, b'mod 

partikolari fost dawk bla sengħa u bla 

xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni fir-

rigward tas-solidarjetà interġenerazzjonali, 

tas-settur tas-saħħa, tan-nies minħajr dar, 

tal-inklużività diġitali, tal-iżvilupp 

komunitarju, tar-rwol u l-post kemm taż-

żgħażagħ fis-soċjetà kif ukoll ta' persuni 

vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' pajjiżi 

terzi. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi wkoll għall-appoġġ tal-

kultura u l-kreattività Ewropea. Biex jiġu 

kkumpensati t-trasformazzjonijiet profondi 

tas-soċjetajiet fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol 

matul id-deċennju li ġej, huwa meħtieġ li 

jsir investiment fil-kapital uman, il-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali u mudelli tan-negozju 

ġodda tal-ekonomija soċjali, inkluż l-

investiment tal-impatt soċjali u l-

ikkuntrattar tal-eżiti soċjali. Il-Programm 

InvestEU jenħtieġ li jsaħħaħ l-ekosistema 

tal-ekonomija soċjali tas-suq naxxenti, u 

jżid il-provvista tal-finanzi u l-aċċess għall-

finanzi għal mikrointrapriżi u intrapriżi 

soċjali, biex tiġi ssodisfata d-domanda ta' 

dawk li l-aktar għandhom bżonnha. Ir-

rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli 

dwar l-Investiment fl-Infrastruttura Soċjali 

fl-Ewropa18 identifika diskrepanzi fl-

investiment fl-infrastruttura soċjali u fis-

servizzi, inkluż f'dawk relatati mal-

edukazzjoni, mat-taħriġ, mas-saħħa u mal-

akkomodazzjoni, li jeħtieġu appoġġ, inkluż 

fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-

isfruttar tal-poter kollettiv tal-kapital 

pubbliku, kummerċjali u filantropiku, kif 

ukoll l-appoġġ mill-fondazzjonijiet 

jenħtieġ li jiġi utilizzat biex jappoġġa l-

iżvilupp tal-katina tal-valur tas-suq soċjali 

u Unjoni aktar reżiljenti. 

u tal-kapital uman relatat kif ukoll fl-

integrazzjoni ta' popolazzjonijiet 

vulnerabbli fis-soċjetà jista' jtejjeb l-

opportunitajiet ekonomiċi, speċjalment 

jekk ikun ikkoordinat fil-livell tal-Unjoni u 

jkun immirat lejn setturi li qed jiffaċċjaw 

sfidi marbuta man-nuqqas ta' ħaddiema, 

mal-adattament għal teknoloġiji ġodda u 

mal-opportunitajiet ta' impjieg għan-nisa, 

bħal fit-trasport. Il-Fond InvestEU 

jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa l-

investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, jgħin 

fiż-żieda fl-impjieg, b'mod partikolari fost 

dawk bla sengħa u bla xogħol fit-tul, u fit-

titjib tas-sitwazzjoni fir-rigward tas-

solidarjetà interġenerazzjonali, tas-settur 

tas-saħħa, tan-nies mingħajr dar, tal-

inklużività diġitali, tal-iżvilupp 

komunitarju, tar-rwol u l-post kemm taż-

żgħażagħ fis-soċjetà kif ukoll ta' persuni 

vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' pajjiżi 

terzi. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi wkoll għall-appoġġ tal-

kultura, tal-kreattività u tat-turiżmu tal-

Ewropea. Biex jiġu kkumpensati t-

trasformazzjonijiet profondi tas-soċjetajiet 

fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol matul id-

deċennju li ġej, huwa meħtieġ li jsir 

investiment fir-riżorsi umani, il-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali u mudelli tan-negozju 

ġodda tal-ekonomija soċjali, inklużi l-

investiment tal-impatt soċjali u l-

ikkuntrattar tal-eżiti soċjali. Il-Programm 

InvestEU jenħtieġ li jsaħħaħ l-ekosistema 

tal-ekonomija soċjali tas-suq naxxenti, u 

jżid il-provvista tal-finanzi u l-aċċess għall-

finanzi għal mikrointrapriżi u intrapriżi 

soċjali, biex tiġi ssodisfata d-domanda ta' 

dawk li l-aktar għandhom bżonnha. Ir-

rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli 

dwar l-Investiment fl-Infrastruttura Soċjali 

fl-Ewropa18 identifika diskrepanzi fl-

investiment fl-infrastruttura soċjali u fis-

servizzi, inkluż f'dawk relatati mal-

edukazzjoni, mat-taħriġ, mas-saħħa u mal-

akkomodazzjoni, li jeħtieġu appoġġ, inkluż 

fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-

isfruttar tal-poter kollettiv tal-kapital 
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pubbliku, kummerċjali u filantropiku, kif 

ukoll l-appoġġ mill-fondazzjonijiet 

jenħtieġ li jiġi utilizzat biex jappoġġa l-

iżvilupp tal-katina tal-valur tas-suq soċjali 

u Unjoni aktar reżiljenti. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Ippubblikat bħala Dokument ta' 

Diskussjoni dwar l-Ekonomija Ewropea 

074 f'Jannar 2018. 

18 Ippubblikat bħala Dokument ta' 

Diskussjoni dwar l-Ekonomija Ewropea 

074 f'Jannar 2018. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Kull sezzjoni ta' politika jenħtieġ li 

tkun magħmula minn żewġ kompartimenti, 

jiġifieri kompartiment tal-UE u 

kompartiment tal-Istati Membri. Il-

kompartiment tal-UE jenħtieġ li jindirizza 

fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali madwar l-Unjoni 

kollha b'mod proporzjonat; l-azzjonijiet 

appoġġati jenħtieġ li jkollhom valur miżjud 

Ewropew ċar. Il-kompartiment tal-Istati 

Membri jenħtieġ li jagħti lill-Istati Membri 

l-possibilità li jikkontribwixxu sehem mir-

riżorsi tagħhom tal-Fondi b'ġestjoni 

kondiviża għall-proviżjonament tal-

garanzija tal-UE sabiex il-garanzija tal-UE 

tintuża għal finanzjamenti jew għal 

operazzjonijiet ta' investiment li 

jindirizzaw fallimenti speċifiċi tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fit-territorju tagħhom stess, inkluż f'żoni 

vulnerabbli u remoti bħall-aktar reġjuni 

mbiegħda tal-Unjoni sabiex jitwettqu l-

għanijiet tal-Fond b'ġestjoni kondiviża. 

Azzjonijiet appoġġati mill-Fond InvestEU 

permezz tal-kompartiment tal-UE jew dak 

tal-Istat Membru jenħtieġ li ma 

jiddupplikawx u ma jeskludux il-

(19) Kull sezzjoni ta' politika jenħtieġ li 

tkun magħmula minn żewġ kompartimenti, 

jiġifieri kompartiment tal-UE u 

kompartiment tal-Istati Membri. Il-

kompartiment tal-UE jenħtieġ li jindirizza 

fallimenti tas-suq, b'mod partikolari fil-

każ ta' proġetti transfruntiera, jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

madwar l-Unjoni kollha b'mod 

proporzjonat; l-azzjonijiet appoġġati 

jenħtieġ li jkollhom valur miżjud Ewropew 

ċar. Il-kompartiment tal-Istati Membri 

jenħtieġ li jagħti lill-Istati Membri l-

possibilità li jikkontribwixxu sehem mir-

riżorsi tagħhom tal-Fondi b'ġestjoni 

kondiviża għall-proviżjonament tal-

garanzija tal-UE sabiex il-garanzija tal-UE 

tintuża għal finanzjamenti jew għal 

operazzjonijiet ta' investiment li 

jindirizzaw fallimenti speċifiċi tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fit-territorju tagħhom stess, inkluż f'żoni 

vulnerabbli u remoti bħall-aktar reġjuni 

mbiegħda tal-Unjoni sabiex jitwettqu l-

għanijiet tal-Fond b'ġestjoni kondiviża. 

Azzjonijiet appoġġati mill-Fond InvestEU 

permezz tal-kompartiment tal-UE jew dak 
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finanzjament privat u ma jfixklux il-

kompetizzjoni fis-suq intern. 

tal-Istat Membru jenħtieġ li ma 

jidduplikawx u ma jeskludux il-

finanzjament privat u ma jfixklux il-

kompetizzjoni fis-suq intern. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond 

InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata 

indirettament mill-Kummissjoni fejn din 

tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li jkollhom aċċess għar-

riċevituri finali. Ftehim ta' garanzija li 

jalloka l-kapaċità ta' garanzija mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jiġi konkluż mill-

Kummissjoni ma' kull sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni, biex jappoġġa l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment tiegħu li jilħqu l-għanijiet tal-

Fond InvestEU u l-kriterji tal-eliġibbiltà. 

Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jingħata 

struttura speċifika ta' governanza biex jiġi 

żgurat l-użu xieraq tal-garanzija tal-UE. 

(24) Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond 

InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata 

indirettament mill-Kummissjoni fejn din 

tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li jkollhom aċċess għar-

riċevituri finali. Ftehim ta' garanzija li 

jalloka l-kapaċità ta' garanzija mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jiġi konkluż mill-

Kummissjoni ma' kull sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni, biex jappoġġa l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment tiegħu li jilħqu l-għanijiet tal-

Fond InvestEU u l-kriterji tal-eliġibbiltà. 

Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jingħata 

struttura speċifika ta' governanza biex jiġi 

żgurat l-użu xieraq tal-garanzija tal-UE 

iżda mingħajr ma jinħoloq piż 

amministrattiv eċċessiv. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Sabiex jiġi żgurat li l-interventi taħt 

il-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU 

jiffokaw fuq fallimenti tas-suq u 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fil-livell tal-Unjoni iżda fl-istess waqt 

jissodisfaw l-għanijiet tal-aqwa firxa 

ġeografika possibbli, il-garanzija tal-UE 

jenħtieġ li tiġi allokata lil sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni, li waħedhom jew 

(30) Sabiex jiġi żgurat li l-interventi taħt 

il-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU 

jiffokaw fuq fallimenti tas-suq u 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fil-livell tal-Unjoni iżda fl-istess waqt 

jissodisfaw l-għanijiet tal-aqwa firxa 

ġeografika possibbli, il-garanzija tal-UE 

jenħtieġ li tiġi allokata lil sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni, li waħedhom jew 
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flimkien ma' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni oħra jistgħu jkopru mill-

inqas tliet Stati Membri. Madankollu, huwa 

mistenni li madwar 75 % tal-garanzija tal-

UE taħt il-kompartiment tal-UE se jiġi 

allokat lis-sieħeb/sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li jistgħu joffru prodotti 

finanzjarji taħt il-Fond InvestEU fl-Istati 

Membri kollha 

flimkien ma' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni oħra jistgħu jkopru mill-

inqas żewġ Stati Membri. Madankollu, 

huwa mistenni li madwar 75 % tal-

garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-

UE se tiġi allokata lis-sieħeb/sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni li jistgħu 

joffru prodotti finanzjarji taħt il-Fond 

InvestEU fl-Istati Membri kollha 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li, fejn 

xieraq, jippermetti taħlita bla xkiel u 

effiċjenti ta' għotjiet u/jew strumenti 

finanzjarji, iffinanzjati mill-baġit tal-

Unjoni jew mill-Fond ta' Innovazzjoni tas-

Sistema tan-Negozjar tal-Emissjonijiet tal-

UE (ETS) b'dik il-garanzija 

f'sitwazzjonijiet fejn dan ikun neċessarju 

biex jiġu sostnuti l-aħjar l-investimenti li 

jistgħu jindirizzaw fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 

(33) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li, fejn 

xieraq, jippermetti taħlita bla xkiel u 

effiċjenti ta' għotjiet u/jew strumenti 

finanzjarji, iffinanzjati mill-baġit tal-

Unjoni jew minn kwalunkwe fond ad hoc 

ieħor, bħall-Fond ta' Innovazzjoni tas-

Sistema tan-Negozjar tal-Emissjonijiet tal-

UE (ETS), ma' dik il-garanzija 

f'sitwazzjonijiet fejn dan ikun neċessarju 

biex jiġu sostnuti l-aħjar l-investimenti li 

jistgħu jindirizzaw fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 

riżerva b'saħħitha ta' proġetti ta' 

investiment f'kull sezzjoni ta' politika. 

Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi previst 

komponent transsettorjali fil-qafas tal-

Programm InvestEU biex jiżgura punt tad-

dħul wieħed u għajnuna transpolitika għall-

iżvilupp ta' proġetti għall-programmi tal-

Unjoni ġestiti b'mod ċentrali. 

(35) Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 

riżerva b'saħħitha ta' proġetti ta' 

investiment f'kull sezzjoni ta' politika u 

jipprevedi l-implimentazzjoni effikaċi tad-

diversifikazzjoni ġeografika b'tali mod li 

jingħata kontribut għall-għan ta' koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-

Unjoni u jitnaqqsu d-differenzi reġjonali. 

Iċ-Ċentru tal-Konsulenza jenħtieġ li 
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jagħti attenzjoni partikolari lil proġetti 

iżgħar, transfruntiera u ta' valur miżjud 

tal-UE. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi 

previst komponent transsettorjali fil-qafas 

tal-Programm InvestEU biex jiżgura punt 

tad-dħul wieħed u għajnuna transpolitika 

għall-iżvilupp ta' proġetti għall-programmi 

tal-Unjoni ġestiti b'mod ċentrali. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Sabiex tiġi żgurata firxa ġeografika 

wiesgħa tas-servizzi ta' konsulenza madwar 

l-Unjoni u biex jiġi sfruttat b'suċċess l-

għarfien lokali dwar il-Fond InvestEU, 

jenħtieġ li tiġi żgurata preżenza lokali tal-

Konsulenza tal-InvestEU, fejn tkun 

meħtieġa, filwaqt li jitqiesu l-iskemi ta' 

appoġġ eżistenti, bl-għan li tiġi pprovduta 

assistenza tanġibbli, proattiva u mfassla 

apposta fil-post. 

(36) Sabiex tiġi żgurata firxa ġeografika 

wiesgħa u ġusta tas-servizzi ta' konsulenza 

madwar l-Unjoni u biex jiġi sfruttat 

b'suċċess l-għarfien lokali dwar il-Fond 

InvestEU, jenħtieġ li tiġi żgurata preżenza 

lokali tal-Konsulenza tal-InvestEU f'kull 

Stat Membru, speċjalment f'żoni bl-agħar 

prestazzjoni fl-għoti ta' kuntratti, filwaqt 

li jitqiesu l-iskemi ta' appoġġ eżistenti, bil-

għan li tiġi pprovduta assistenza tanġibbli, 

proattiva u mfassla apposta fil-post. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 

hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-bini 

tal-kapaċità sabiex jiġu żviluppati l-

kapaċitajiet organizzazzjonali u l-

attivitajiet ta' ġenerazzjoni tas-suq 

meħtieġa biex jiġu oriġinati proġetti ta' 

kwalità. Minbarra dan, l-għan huwa li 

jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni 

tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli 

f'segmenti kummerċjali emerġenti, b'mod 

partikolari meta d-daqs żgħir ta' proġetti 

individwali jgħolli b'mod konsiderevoli l-

(37) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 

hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-bini 

tal-kapaċità sabiex jiġu żviluppati l-

kapaċitajiet organizzazzjonali u l-

attivitajiet ta' ġenerazzjoni tas-suq 

meħtieġa biex jiġu oriġinati proġetti ta' 

kwalità, b'mod partikolari fil-pajjiżi inqas 

żviluppati. Minbarra dan, l-għan huwa li 

jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni 

tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli 

f'segmenti kummerċjali naxxenti, b'mod 

partikolari meta d-daqs żgħir ta' proġetti 
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ispiża tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, 

bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali. 

L-appoġġ għall-bini tal-kapaċità għalhekk 

jenħtieġ li jkun kumplimentari u 

addizzjonali għall-azzjonijiet imwettqa 

skont programmi oħra tal-Unjoni li jkopru 

qasam ta' politika speċifiku. 

individwali jgħolli b'mod konsiderevoli l-

ispiża tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, 

bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali. 

L-appoġġ għall-bini tal-kapaċità għalhekk 

jenħtieġ li jkun komplementari u 

addizzjonali għall-azzjonijiet imwettqa 

skont programmi oħra tal-Unjoni li jkopru 

qasam ta' politika speċifiku. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 47 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(47) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jindirizza l-fallimenti tas-suq u s-

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

madwar l-UE u jipprovdi għal ittestjar 

għas-suq fl-Unjoni ta' prodotti finanzjarji 

innovattivi u sistemi għat-tixrid tagħhom, 

għal fallimenti tas-suq ġodda jew 

kumplessi. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-

Unjoni hija ġustifikata, 

(47) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jindirizza n-nuqqasijiet u l-fallimenti tas-

suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali madwar l-UE u jipprovdi għal 

ittestjar għas-suq fl-Unjoni kollha ta' 

prodotti finanzjarji innovattivi u sistemi 

għat-tixrid tagħhom, għal fallimenti tas-suq 

ġodda jew kumplessi. Għalhekk, azzjoni 

fil-livell tal-Unjoni hija ġustifikata, 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 

InvestEU li jipprovdi garanzija tal-UE għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imwettqa mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni b'appoġġ għall-

politiki interni tal-Unjoni. 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 

InvestEU li jipprovdi garanzija tal-UE għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imwettqa mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni b'appoġġ għall-

politiki interni tal-Unjoni u jistabbilixxi t-

termini li jirregolaw ir-relazzjonijiet mas-

sħab varji, skont il-kamp ta' applikazzjoni 

ta' dan ir-Regolament. 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 
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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, inklużi l-

għanijiet tal-klima; 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) għall-integrazzjoni tas-swieq 

kapitali tal-Unjoni u għat-tisħiħ tas-Suq 

Uniku, inklużi soluzzjonijiet li jindirizzaw 

il-frammentazzjoni tas-swieq kapitali tal-

Unjoni, għad-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' 

finanzjament għal intrapriżi tal-Unjoni u 

għall-promozzjoni ta' finanzi sostenibbli. 

(d) għall-integrazzjoni tas-swieq 

kapitali tal-Unjoni u għat-tisħiħ tas-Suq 

Uniku, inklużi soluzzjonijiet li jindirizzaw 

il-frammentazzjoni tas-swieq kapitali tal-

Unjoni, għad-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' 

finanzjament għal intrapriżi tal-Unjoni, 

b'mod partikolari l-SMEs u n-negozji 

ġodda, u għall-promozzjoni ta' finanzi 

sostenibbli. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (d a) għall-kisba tal-għanijiet tal-klima 

tal-Unjoni, kif ukoll għall-ħolqien ta' 

benefiċċji ambjentali u soċjetali fit-tul. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) iżid l-aċċess għall-

mikrofinanzjament u għall-finanzjament 

għal intrapriżi soċjali, u d-disponibbiltà 

tagħhom u jappoġġa operazzjonijiet ta' 

(d) jiffaċilita l-aċċess għall-

mikrofinanzjament u għall-finanzjament 

għal intrapriżi soċjali, jappoġġa 

operazzjonijiet ta' finanzjamenti u ta' 
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finanzjamenti u ta' investiment relatati mal-

investimenti soċjali u mal-ħiliet u 

jiżviluppa u jikkonsolida swieq ta' 

investiment soċjali, fl-oqsma msemmija 

fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1). 

investiment relatati mal-investimenti 

soċjali u mal-ħiliet u jiżviluppa u 

jikkonsolida swieq ta' investiment soċjali, 

fis-setturi msemmija fil-punt (d) tal-

Artikolu 7(1). 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) isaħħaħ il-benesseri fl-UE billi 

jnaqqas il-faqar u jiffaċilita distribuzzjoni 

aktar ġusta tal-introjtu; 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) jappoġġa investimenti f'assi 

tanġibbli u intanġibbli biex irawwem it-

tkabbir u l-koeżjoni, l-investimenti u l-

impjiegi; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-garanzija tal-UE għall-finijiet tal-

kompartiment tal-UE msemmija fil-

punt (a) tal-Artikolu 8(1) għandha tkun 

EUR 38 000 000 000 (prezzijiet attwali). 

Din għandha tkun provduta bir-rata ta' 

40 % 

Il-garanzija tal-UE għall-finijiet tal-

kompartiment tal-UE msemmija fil-

punt (a) tal-Artikolu 8(1) għandha tkun 

EUR 38 000 000 000 (prezzijiet attwali). 

Din għandha tkun provduta bir-rata ta' 

40 %, jiġifieri EUR 15 200 000 000 

(EUR 13 065 000 000 fi prezzijiet 

kostanti). 



 

AD\1169267MT.docx 23/44 PE625.320v02-00 

 MT 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ammont addizzjonali tal-garanzija tal-UE 

jista' jiġi pprovdut għall-finijiet tal-

kompartiment tal-Istat Membru msemmi 

fil-punt (b) tal-Artikolu 8(1), suġġett għall-

allokazzjoni mill-Istati Membri, skont [l-

Artikolu 10(1)] tar-Regolament [[CPR] 

number]28 u l-Artikolu [75(1)] tar-

Regolament [[CAP plan] number]29 tal-

ammonti korrispondenti. 

Ammont addizzjonali tal-garanzija tal-UE 

jista' jiġi pprovdut għall-finijiet tal-

kompartiment tal-Istat Membru msemmija 

fil-punt (b) tal-Artikolu 8(1), suġġett għall-

allokazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali 

jew reġjonali tal-Istati Membri, skont [l-

Artikolu 10(1)] tar-Regolament [[dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni] numru]1a u l-

Artikolu [75(1)] tar-Regolament [[dwar 

pjan tal-PAK] numru]1b tal-ammonti 

korrispondenti. 

__________________ __________________ 

 1a Għad irid jitlesta 

 1b Għad irid jitlesta 

28   

29   

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-distribuzzjoni indikattiva tal-

ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu 

tal-paragrafu 1 hija mniżżla fl-Anness I ta' 

dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista' 

timmodifika l-ammonti msemmija fl-

Anness I, fejn xieraq, sa 15 % għal kull 

għan. Din għandha tinforma lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill bi kwalunkwe 

modifika. 

2. Id-distribuzzjoni indikattiva tal-

ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu 

tal-paragrafu 1 hija mniżżla fl-Anness I ta' 

dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista' 

timmodifika l-ammonti msemmija fl-

Anness I, fejn xieraq, sa 15 % għal kull 

għan. Din għandha tinforma lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill bi kwalunkwe 

modifika. 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. Fil-każ li jkun hemm bżonn ta' 

dispożizzjonijiet ġodda, dawn għandhom 

jitnaqqsu mill-marġini tal-baġit annwali 

tal-UE jew mill-Istrument ta' Flessibbiltà, 

iżda taħt l-ebda ċirkostanza mill-fondi jew 

mil-linji baġitarji li diġà ġew allokati. 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 

jista' jintuża wkoll għal assistenza teknika 

u amministrattiva għall-implimentazzjoni 

tal-Programm InvestEU, bħal attivitajiet 

preparatorji, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' 

awditu u ta' evalwazzjoni inklużi sistemi 

korporattivi tat-teknoloġiji tal-

informazzjoni. 

4. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 

jista' jintuża wkoll għal assistenza teknika 

u amministrattiva għall-implimentazzjoni 

tal-Programm InvestEU, bħal attivitajiet ta' 

informazzjoni, ta' taħriġ, preparatorji, ta' 

monitoraġġ, ta' kontroll, ta' awditu u ta' 

evalwazzjoni inklużi sistemi korporattivi 

tat-teknoloġiji tal-informazzjoni. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) pajjiżi aderenti, pajjiżi kandidati u 

kandidati potenzjali, b'konformità mal-

prinċipji ġenerali u t-termini u l-

kundizzjonijiet ġenerali għall-

parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-

Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas 

rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' 

Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u 

b'konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi 

stabbiliti fi ftehimiet bejnhom u bejn l-

Unjoni; 

(b) pajjiżi aderenti u pajjiżi kandidati, 

b'konformità mal-prinċipji ġenerali u t-

termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-

parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-

Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas 

rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' 

Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u 

b'konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi 

stabbiliti fi ftehimiet bejnhom u bejn l-

Unjoni; 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

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 in-

nuqqasijiet jew il-fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fil-kamp ta' applikazzjoni speċifiku 

tagħhom, inkluż fl-aktar reġjuni 

mbiegħda. 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-sezzjoni ta' politika tal-

infrastruttura sostenibbli: tinkludi 

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; 

(a) is-sezzjoni ta' politika tal-

infrastruttura sostenibbli: li tinkludi 

investiment sostenibbli fl-oqsma tat-

trasport, inkluż it-trasport multimodali, 

tat-turiżmu, tal-enerġija, b'enfasi 

partikolari fuq is-sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-

enerġija, tal-konnettività diġitali, tal-

provvista u tal-ipproċessar tal-materja 

prima, tal-spazju, tal-oċeani u tal-ilmijiet 

interni, tal-iskart, 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; 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) is-sezzjoni ta' politika tal-

investiment soċjali u tal-ħiliet: tinkludi l-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

(d) is-sezzjoni tal-investiment soċjali: li 

tinkludi l-mikrofinanzjament, il-

finanzjament tal-intrapriżi soċjali u l-
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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, 

inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. 

ekonomija soċjali; Tranżizzjoni Ġusta 

għall-ħaddiema, il-ħiliet, l-edukazzjoni, it-

taħriġ u servizzi relatati; l-infrastruttura 

soċjali: il-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul 

b'enfasi partikolari fuq l-ifqar membri 

tas-soċjetà; u l-integrazzjoni tal-persuni l-

aktar vulnerabbli, inklużi ċ-ċittadini ta' 

pajjiżi terzi li jirrisjedu legalment f'wieħed 

mill-Istati Membri tal-UE. 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

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, fil-forma ta' att delegat u 

b'kont meħud tal-kriterji stabbiliti mir-

[Regolament dwar it-twaqqif ta' qafas 

biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli 

COM(2018)353]. Meta jkun xieraq, 

proġetti taħt ċertu daqs definit fil-linji 

gwida jistgħu jiġu eżentati mill-ittestjar. 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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, 

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, 
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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-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-analiżi 

tal-ispejjeż u l-benefiċċji; 

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-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-analiżi 

tal-ispejjeż u l-benefiċċji u tiġi żgurata l-

konformità mal-għanijiet u l-istandards 

ambjentali; 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 c a) tagħmel stima tal-effetti pożittivi 

fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-UE dwar 

il-klima u l-enerġija kif stabbiliti fl-

istrateġiji tal-UE dwar il-klima u l-

effiċjenza fl-użu tal-enerġija; 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jipprovdu l-

informazzjoni meħtieġa biex jippermettu t-

traċċar ta' investiment li jikkontribwixxi 

biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni dwar 

il-klima u l-ambjent, abbażi ta' gwida li 

għandha tiġi pprovduta mill-Kummissjoni. 

4. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jipprovdu l-

informazzjoni meħtieġa biex jippermettu t-

traċċar ta' investiment li jikkontribwixxi 

biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni dwar 

il-klima u l-ambjent, abbażi ta' gwida li 

għandha tiġi pprovduta mill-Kummissjoni 

u jivvalutaw il-konformità tal-

operazzjonijiet mar-Regolament dwar it-

twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitati l-

investiment sostenibbli (COM(2018)353); 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Is-sħab inkarigati mill- 5. Is-sħab inkarigati mill-
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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. 

implimentazzjoni għandhom jimmiraw li 

mill-inqas 40 % tal-investimenti li 

jappoġġaw operazzjonijiet taħt is-sezzjoni 

ta' politika tal-infrastruttura sostenibbli 

jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 

tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent, 

sabiex jintlaħqu l-impenji skont il-

Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti 

dwar it-Tibdil fil-Klima COP21. 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-Kummissjoni flimkien mas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jirsistu biex il-parti tal-

garanzija baġitarja użata għas-sezzjoni ta' 

politika tal-infrastruttura sostenibbli tiġi 

distribwita bil-għan ta' bilanċ bejn l-

azzjonijiet fl-oqsma differenti. 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5 b. Fil-qasam tat-trasport, mill-inqas 

10 % tal-investimenti taħt is-sezzjoni ta' 

politika tal-infrastruttura sostenibbli 

għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħaq 

l-għan tal-UE li jiġu eliminati l-inċidenti 

tat-traffiku fatali u l-korrimenti serji sal-

2050 u biex jiġu rinnovati l-pontijiet u l-

mini ferrovjarji u tat-toroq għall-finijiet 

ta' sikurezza tagħhom. 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt iii 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) fallimenti tas-suq ġodda jew 

kumplessi jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali bil-għan li jiġu 

żviluppati soluzzjonijiet finanzjarji u 

strutturi tas-suq ġodda; 

(iii) fallimenti tas-suq ġodda jew 

kumplessi, proġetti multinazzjonali 

transfruntiera, jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali bil-għan li jiġu 

żviluppati soluzzjonijiet finanzjarji u 

strutturi tas-suq ġodda; 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiia) kooperazzjoni msaħħa għall-

formulazzjoni, il-preparazzjoni u l-

implimentazzjoni ta' proġetti tat-trasport 

transfruntiera. 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-kompartiment tal-Istat Membru 

għandu jindirizza fallimenti tas-suq 

speċifiċi jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali fi Stat Membru wieħed jew 

aktar sabiex iwettaq l-għanijiet tal-Fondi 

kontribwenti b'ġestjoni kondiviża. 

(b) il-kompartiment tal-Istat Membru 

għandu jindirizza fallimenti tas-suq 

speċifiċi jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali fi Stat Membru wieħed jew 

aktar sabiex iwettaq l-għanijiet tal-Fondi 

kontribwenti b'ġestjoni kondiviża. Ftehim 

ta' kontribuzzjoni jista' jiġi konkluż ukoll 

bejn awtorità reġjonali ta' Stat Membru u 

l-Kummissjoni. Tali ftehim għandu 

jipprevedi attivitajiet ta' investiment fit-

territorju tar-reġjun kontribwenti u 

għandu jkun soġġett għal kundizzjonijiet 

ugwali kif stipulat fl-Artikolu 9 tar-

Regolament. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 - paragrafu 2 - subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istat Membru u l-Kummissjoni 

għandhom jikkonkludu l-ftehim ta' 

kontribuzzjoni jew kwalunkwe emenda 

għalih fi żmien erba' xhur wara d-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-

Ftehim ta' Sħubija jew il-pjan tal-CAP jew 

simultanjament mad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni li temenda programm jew 

pjan tal-CAP. 

L-Istat Membru u l-Kummissjoni 

għandhom jikkonkludu l-ftehim ta' 

kontribuzzjoni jew kwalunkwe emenda 

għalih fi żmien tliet xhur wara d-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni li tadotta l-Ftehim ta' 

Sħubija jew il-pjan tal-PAK jew 

simultanjament mad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni li temenda programm jew 

pjan tal-PAK. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) proġetti transfruntiera bejn entitajiet 

ibbażati jew stabbiliti fi Stat Membru 

wieħed jew aktar u li jestendu għal pajjiż 

terz wieħed jew aktar, inklużi pajjiżi 

aderenti, pajjiżi kandidati u pajjiżi 

kandidati potenzjali, pajjiżi koperti mill-

politika tal-Viċinat, miż-Żona Ekonomika 

Ewropea jew mill-Assoċjazzjoni Ewropea 

tal-Kummerċ Ħieles, jew għal pajjiż jew 

territorju extra-Ewropew kif stabbilit fl-

Anness II tat-TFUE, jew għal pajjiż terz 

assoċjat, kemm jekk ikun hemm sieħeb u 

kemm jekk le f'dawk il-pajjiżi jew territorji 

extra-Ewropej; 

(a) proġetti transfruntiera bejn entitajiet 

ibbażati jew stabbiliti fi Stat Membru 

wieħed jew aktar u li jestendu għal pajjiż 

terz wieħed jew aktar, inklużi pajjiżi 

aderenti u pajjiżi kandidati, pajjiżi koperti 

mill-politika tal-Viċinat, miż-Żona 

Ekonomika Ewropea jew mill-

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 

Ħieles, jew għal pajjiż jew territorju extra-

Ewropew kif stabbilit fl-Anness II tat-

TFUE, jew għal pajjiż terz assoċjat, kemm 

jekk ikun hemm sieħeb u kemm jekk le 

f'dawk il-pajjiżi jew territorji extra-

Ewropej; 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-kompartiment tal-UE, il-

kontropartijiet eliġibbli għandhom ikunu 

esprimew l-interess tagħhom u għandhom 

ikunu kapaċi jkopru operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment f'mill-inqas 

tliet Stati Membri. Is-sħab inkarigati mill-

Għall-kompartiment tal-UE, il-

kontropartijiet eliġibbli għandhom ikunu 

esprimew l-interess tagħhom u għandhom 

ikunu kapaċi jkopru operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment f'mill-inqas 

żewġ Stati Membri. Is-sħab inkarigati mill-
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implimentazzjoni jistgħu wkoll ikopru 

flimkien l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment f'mill-inqas tliet Stati 

Membri billi jiffurmaw grupp. 

implimentazzjoni jistgħu wkoll ikopru 

flimkien l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment f'mill-inqas żewġ Stati 

Membri billi jiffurmaw grupp. Din il-

kundizzjoni tista' tiġi ssodisfata billi jiġu 

koperti l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment f'reġjun wieħed ta' Stat 

Membru. 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-kompartiment tal-Istat Membru, l-

Istat Membru kkonċernat jista' jipproponi 

kontroparti jew kontropartijiet eliġibbli 

bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni minn fost dawk li jkunu 

wrew l-interess tagħhom skont l-

Artikolu 9(3)(c). 

Għall-kompartiment tal-Istat Membru, l-

awtorità kompetenti tal-Istat Membru jew 

ir-reġjun ikkonċernat tista' tipproponi 
kontroparti jew kontropartijiet eliġibbli 

bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni minn fost dawk li jkunu 

wrew l-interess tagħhom skont l-

Artikolu 9(3)(c). 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 

jipproponix sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 

tipproċedi skont it-tieni subparagrafu ta' 

dan il-paragrafu fost dawk is-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni li jkunu 

kapaċi jkopru operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment fiż-żoni 

ġeografiċi kkonċernati. 

Fejn l-Istat Membru jew ir-reġjun 

ikkonċernat ma jipproponix sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni, il-

Kummissjoni għandha tipproċedi skont it-

tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu u 

tagħżel minn fost dawk is-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni li jkunu kapaċi 

jkopru operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment fiż-żoni ġeografiċi 

kkonċernati. 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jikseb diversifikazzjoni ġeografika; (d) jikseb diversifikazzjoni ġeografika 

bbilanċjata bejn l-Istati Membri; 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-remunerazzjoni għat-teħid tar-

riskji għandha tiġi allokata bejn l-Unjoni u 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fi 

proporzjon mas-sehem rispettiv tagħhom 

fit-teħid tar-riskji ta' portafoll ta' 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment jew, fejn ikun rilevanti, ta' 

operazzjonijiet individwali. Is-sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jkollu skopertura xierqa għar-riskji tiegħu 

stess għal operazzjonijiet ta' finanzjament u 

ta' investiment appoġġati mill-garanzija tal-

UE, sakemm eċċezzjonalment l-għanijiet 

tal-politika mmirati mill-prodott finanzjarju 

li jkollu jiġi implimentat ikunu ta' tali 

natura li s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni ma jkunx jista' 

jikkontribwixxi b'mod raġonevoli l-

kapaċità ta' rfigħ tar-riskji fiha. 

1. Ir-remunerazzjoni għat-teħid tar-

riskji għandha tiġi allokata bejn l-Unjoni u 

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni fi 

proporzjon mas-sehem rispettiv tagħhom 

fit-teħid tar-riskji ta' portafoll ta' 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment jew, fejn ikun rilevanti, ta' 

operazzjonijiet individwali. Is-sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jkollu skopertura bbilanċjata għar-riskji 

tiegħu stess għal operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment appoġġati 

mill-garanzija tal-UE, u, għalhekk għall-

garanzija kontra l-ewwel telf, sakemm l-

għanijiet tal-politika mmirati mill-prodott 

finanzjarju li jkollu jiġi implimentat ikunu 

ta' tali natura li s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni ma jkunx jista' 

jikkontribwixxi b'mod raġonevoli bil-

kapaċità ta' rfigħ tar-riskji tiegħu stess 

għaliha. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5 a. Il-minuti tal-laqgħat tal-bord 

konsultattiv għandhom ikunu disponibbli 

għall-pubbliku fuq paġna web dedikata. 



 

AD\1169267MT.docx 33/44 PE625.320v02-00 

 MT 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jipprovdi appoġġ ta' konsulenza 

fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, 

inkluż fl-aktar reġjuni mbiegħda, għall-

promozzjoni ta' proġetti bil-ħsieb li jiġi 

żgurat li l-aspetti soċjali u ambjentali 

jittieħdu inkunsiderazzjoni matul iċ-ċiklu 

kollu tal-proġett. Tali appoġġ għandu 

jinkludi assistenza għall-iżvilupp ta' 

proġetti u l-bini tal-kapaċità. 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (f a) iwettaq azzjonijiet ta' 

komunikazzjoni biex iqajjem 

sensibilizzazzjoni dwar l-appoġġ 

disponibbli għall-promoturi tal-proġett, 

għall-intermedjarji finanzjarji u għal 

intermedjarji oħrajn ipprovdut miċ-

Ċentru tal-Konsulenza, u b'mod aktar 

ġenerali l-opportunitajiet disponibbli taħt 

InvestEU. 

 

Emenda  62 

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 faċli biex tintuża, 

disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-

UE, li tipprovdi informazzjoni rilevanti 

dwar kull proġett. 
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Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1 a. Il-Kummissjoni għandha 

tiddefinixxi metodoloġija biex tipprevedi 

indikaturi kwalitattivi għal valutazzjoni 

preċiża tal-progress lejn il-kisba tal-

għanijiet stipulati fl-Artikolu 3. Abbażi ta' 

din il-metodoloġija l-Kummissjoni 

għandha tikkomplementa l-Anness III, sa 

mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021. 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Is-sistema ta' rappurtar dwar il-

prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u r-

riżultati tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv u 

f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu 

imposti rekwiżiti ta' rappurtar proporzjonat 

fuq is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u fuq parteċipanti oħra 

tal-fondi tal-Unjoni, kif ikun xieraq. 

3. Is-sistema ta' rapportar dwar il-

prestazzjoni għandha tiżgura li d-data 

għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u r-

riżultati hija xierqa għal analiżi fil-fond 

tal-progress miksub u d-diffikultajiet li 

jirriżultaw, u li tinġabar b'mod effiċjenti, 

effettiv u f'waqtu. Għal dan il-għan, 

għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' 

rappurtar proporzjonat fuq is-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni u fuq 

parteċipanti oħra tal-fondi tal-Unjoni, kif 

ikun xieraq. Is-sistema ta' rappurtar 

għandha tipprovdi mmappjar ċar tas-

sezzjonijiet ta' politika, dettaljati skont l-

oqsma eliġibbli, għall-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment kif stabbilit fl-

Anness II. 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-evalwazzjonijiet għandhom 1. L-evalwazzjonijiet għandhom 
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jitwettqu f'waqthom sabiex 

jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet. 

jitwettqu f'waqthom sabiex 

jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet. L-evalwazzjonijiet 

għandhom jipprevedu wkoll valutazzjoni 

kwalitattiva tal-progress lejn il-kisba tal-

għanijiet stipulati fl-Artikolu 3. 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-garanzija tal-UE u l-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 għandu 

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

ta' dan ir-regolament. 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Anness I – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 F'konformità mal-Artikolu 4 ta' dan ir-

Regolament, id-distribuzzjoni tista' tiġi 

modifikata matul is-sena finanzjarja 

skont l-iżviluppi fid-diversi għanijiet 

imsemmija fl-Artikolu 3(2) ta' dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  68 

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, u l-

promozzjoni tal-varar rapidu, tal-provvista 

jew tal-użu ta' enerġija rinnovabbli nadifa 

u sostenibbli; 
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Emenda  69 

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/mingħajr emissjonijiet ta' 

karbonju; fjuwils alternattivi għall-mezzi 

kollha tat-trasport; 

Emenda  70 

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' soluzzjonijiet ta' 

mobilità u infrastrutturi tat-trasport 

sostenibbli u sikuri, u 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': 

Emenda  71 

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-

konnessjoni tagħhom man-netwerks 

prinċipali; 

(a) proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-

infrastruttura TEN-T, inklużi n-nodi urbani 

u l-portijiet marittimi u interni tagħha, l-

ajruporti tagħha, it-terminals multimodali 

tagħha u l-konnessjoni tagħhom man-

netwerks prinċipali, u l-applikazzjonijiet 

telematiċi stabbiliti fir-Regolament UE 

(Nru) 1315/2013; 

Emenda  72 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) proġetti infrastrutturali tat-TEN-T 

li jipprevedu l-użu ta' mill-inqas żewġ 

modi tat-trasport differenti, b'mod 

partikolari terminals tat-trasport tal-

merkanzija multimodali u ċentri tat-

trasport tal-passiġġieri; 

Emenda  73 

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, inklużi l-passaġġi 

fuq l-ilma interni u t-trasport bl-ajru (li 

jindirizzaw mezzi ta' trasport urban 

b'emissjonijiet baxxi, l-aċċessibbiltà mhux 

diskriminatorja, it-tniġġis tal-arja u l-

istorbju, il-konsum tal-enerġija u t-tisħiħ 

tas-sikurezza, inkluż għaċ-ċiklisti u l-

persuni bil-mixi); 

Emenda  74 

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 bil-

għan li jiġu skjerati soluzzjonijiet ta' 

mobilità b'emissjonijiet baxxi, inkluż l-użu 

ta' fjuwils alternattivi u fjuwils sintetiċi 

minn sorsi rinnovabbli/newtrali f'termini 

ta' emissjonijiet tal-karbonju fil-vetturi 

tal-mezzi kollha tat-trasport; 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) infrastruttura ferrovjarja, proġetti 

ferrovjarji oħra u portijiet marittimi; 

(d) infrastruttura ferrovjarja, proġetti 

ferrovjarji oħra, infrastrutturi tal-ilmijiet 

interni u portijiet marittimi u awtostradi 

tal-baħar; 

Emenda  76 

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-fjuwils alternattivi 

għall-mezzi kollha tat-trasport, inkluża l-

infrastruttura tal-iċċarġjar elettriku. 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) proġetti ta' mobilità intelliġenti u 

sostenibbli, li jkollhom fil-mira: 

 – is-sikurezza fit-toroq (inkluż it-titjib tas-

sikurezza tas-sewwieq u tal-passiġġieri u 

t-tnaqqis tal-għadd ta' inċidenti fatali u 

ta' persuni li jġarrbu korrimenti serji), 

 – l-aċċessibbiltà (inkluż f'żoni rurali), 

 – it-tnaqqis tal-emissjonijiet, 

 – l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji u 

servizzi ġodda tat-trasport, b'mod 

partikolari mill-SMEs u b'rabta ma' mezzi 

tat-trasport konnessi u awtonomi, kif 

ukoll ma' sistemi ta' bejgħ ta' biljetti 

integrati. 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 2 – punt eb (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (e b) proġetti għaż-żamma jew it-titjib 

tal-infrastruttura tat-trasport eżistenti, 

inklużi l-awtostradi fuq it-TEN-T fejn 

neċessarju għall-ammeljorament, iż-

żamma jew it-titjib tas-sikurezza fit-toroq, 

għall-iżvilupp ta' servizzi tal-ITS jew 

għall-iżgurar tal-integrità u l-istandards 

tal-infrastruttura, b'mod partikolari 

faċilitajiet u żoni ta' parkeġġ sikuri, 

pompi tal-fjuwils alternattivi u sistemi ta' 

ċċarġjar bl-elettriku; 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (e c) infrastruttura tat-toroq għal 

trasport f'pajjiżi tal-koeżjoni, f'reġjuni 

inqas żviluppati jew fi proġetti tat-trasport 

transfruntiera; 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 6 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (a a) protezzjoni tal-privatezza u tad-

data personali; 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 6 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) teknoloġiji u servizzi diġitali 

avvanzati oħrajn li jikkontribwixxu għad-

diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni. 

(f) teknoloġiji u servizzi diġitali 

avvanzati oħrajn li jikkontribwixxu għad-

diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni u 
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għall-integrazzjoni tal-ħiliet, is-servizzi u 

t-teknoloġiji diġitali fis-settur tat-trasport 

tal-Unjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Id-diġitalizzazzjoni qed tibdel rapidament is-sistema tat-trasport tagħna, minn vetturi għal 

servizzi ta' mobilità għal loġistika multimodali, navigazzjoni u aktar. B'mod speċifiku, 

InvestEU għandu jappoġġa l-użu ta' teknoloġiji innovattivi fit-trasport bħala settur 

ekonomiku ewlieni tal-UE. 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. It-turiżmu. 9. Is-settur tat-turiżmu. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 11 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi 

relatati; 

(c) l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi 

relatati, li jindirizzaw b'mod partikolari l-

opportunitajiet fit-trasport u setturi oħra li 

qed jiffaċċjaw l-isfidi ta' nuqqas ta' 

ħaddiema u adattament għal teknoloġiji 

ġodda; 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3 a Investiment li jappoġġa s-sikurezza 

mtejba tas-sewwieqa u tal-passiġġieri fil-

modi kollha tat-trasport, b'mod partikolari 

t-trasport bit-triq 
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Emenda  85 

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: 

 – netwerk ewlieni u netwerk komprensiv 

fil-partijiet komponenti identifikati fl-

Anness tar-[Regolament Nru XXX, 

daħħal ir-referenza għas-CEF il-ġdida] li 

jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa;  

 – infrastruttura multimodali; 

 – soluzzjonijiet innovattivi li 

jikkontribwixxu għal taħlita bbilanċjata 

ta' mezzi ta' trasport, inkluż għal trasport 

fuq l-ilmijiet interni u bl-ajru; 

 – għadd ta' punti użati għall-

infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 7 – punt 7.2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7.2 a Appoġġ għal forza tax-xogħol bi 

kwalifiki għoljin: għadd ta' impjegati 

appoġġati biex tinżamm forza tax-xogħol 

b'ħiliet għolja fil-manifattura u s-servizzi 

u biex din tiġi adattata għad-

diġitalizzazzjoni 
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