
 

PR\1165426MT.docx  PE628.640v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għall-Baġits 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

 

2018/0229(COD) 

11.10.2018 

***I 
ABBOZZ TA' RAPPORT 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi l-Programm InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Kumitat għall-Baġits 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

Rapporteur: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

(Proċedura ta' kumitat konġunt – Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura) 

 



 

PE628.640v01-00 2/76 PR\1165426MT.docx 

MT 

 

PR_COD_1amCom 

 

Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.) 

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li 

jistabbilixxi l-Programm InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2018)0439), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 173 u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni 

ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0257/2018), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta'...1, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji u anki l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-

Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0000/2018), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 

sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1  ĠU C ... 
2  ĠU C ... 
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Emenda  1 

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 u inklużivi, bħall-

istrateġija tal-Ewropa 2020, l-Unjoni tas-

Swieq Kapitali, l-Istrateġija għal Suq 

Uniku Diġitali, l-Aġenda Ewropea għall-

Kultura, 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 u l-

Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali. 

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. 

Or. en 

 

Emenda  2 

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 

(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 l-valur 
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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. 

doppju ta' setturi kulturali u kreattivi, 
proġetti teknikament, ekonomikament u 

soċjalment 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 finanzjarji 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. 

Or. en 

 

Emenda  3 

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, inkluż il-wirt kulturali, biex 

irawwem it-tkabbir, l-investiment u l-

impjiegi, u b'hekk jikkontribwixxi għal 

titjib fil-benesseri u għal distribuzzjoni 

aktar ġusta tal-introjtu u koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni. 

L-intervent permezz tal-Fond InvestEU 

jenħtieġ li jikkumplimenta l-appoġġ tal-

Unjoni li jitwassal permezz ta' għotjiet. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li (8) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 
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jikkontribwixxi għall-bini ta' sistema ta' 

finanzjament sostenibbli fl-Unjoni li 

tappoġġa r-riorjentazzjoni tal-kapital privat 

lejn investimenti sostenibbli skont l-

għanijiet stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni tal-

Kummissjoni għall-Finanzjament tat-

Tkabbir Sostenibbli13 . 

jikkontribwixxi għall-bini ta' sistema ta' 

finanzjament sostenibbli fl-Unjoni li 

tappoġġa r-riorjentazzjoni tal-kapital privat 

lejn investimenti soċjali u sostenibbli skont 

l-għanijiet stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni tal-

Kummissjoni għall-Finanzjament tat-

Tkabbir Sostenibbli13 . 

_________________ _________________ 

13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)97 final. 

Or. en 

 

Emenda  5 

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-

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. 

(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-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. 

Or. en 

 

Emenda  6 
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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-

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. 

(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-

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, inklużi għal avvenimenti 

bħal għargħar, terremoti, nirien fil-foresti 

u diżastri oħra, 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. 

_________________ _________________ 

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

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 

Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-

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

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 

Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-
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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). 

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). 

Or. en 

 

Emenda  7 

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 għall-verifika tas-

sostenibilità skont il-linji gwida 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 ta' 

investiment żviluppati għal programmi 

oħra tal-Unjoni. Dawn il-linji gwida ta' 

investiment jenħtieġ li jinkludu 

dispożizzjonijiet adegwati biex jiġi evitat 

piż amministrattiv mhux meħtieġ. 

Or. en 
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(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. 

Investiment kbir fl-infrastruttura Ewropea, 

inklużi interkonnessjonijiet u effiċjenza 

enerġetika, 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 

investiment fit-trasport, inklużi l-

manutenzjoni jew l-aġġornament ta' assi 

tal-infrastruttura eżistenti b'enfasi 

partikolari fuq assi ta' sikurezza u sigurtà, 
fl-enerġija, inkluża l-effiċjenza enerġetika, 

l-interkonnessjoni 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 u l-prevenzjoni tar-

riskji, 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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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), 

inklużi dawk tas-setturi kreattivi u 

kulturali, 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 u kapaċi joħolqu 

benesseri tax-xogħol u soċjali. 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. 

Or. en 
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(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 

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 taż-żgħażagħ 

fis-soċjetà kif ukoll dak 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 

(17) Kif stabbilit fid-dokument ta' 

riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-

Ewropa16 u l-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali17 u l-qafas tal-UE għall-

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 

Persuni b'Diżabilità, 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, il-kultura, l-impjieg, 

is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 

fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet 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 u 

s-servizzi soċjali, tal-akkomodazzjoni 

soċjali, tan-nies minħajr dar, tal-inklużività 

diġitali, tal-iżvilupp komunitarju, tar-rwol 

u l-post taż-żgħażagħ fis-soċjetà kif ukoll 

dak 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, 

l-infrastruttura soċjali, il-finanzjament 

sostenibbli u soċjali, il-mikrofinanzjament, 
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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. 

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 u instituzzjonijiet tas-

solidarjetà 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 

diskrepanza fl-investiment totali ta' mill-

inqas EUR 1,5 triljun għall-perjodu bejn 

l-2018 u l-2030 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 minn tipi alternattivi ta' 

fornituri finanzjarji bħal atturi etiċi, 

soċjali u sostenibbli umill-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. 
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(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-

finanzjament privat u ma jfixklux il-

kompetizzjoni fis-suq intern. 

(19) Kull sezzjoni ta' politika jenħtieġ li 

tkun magħmula minn żewġ kompartimenti, 

jiġifieri kompartiment tal-UE u 

kompartiment tal-Istati Membri. Iż-żewġ 

kompartimenti jenħtieġ li jindirizzaw 

fallimenti tas-suq u/jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali madwar l-Unjoni 

kollha u/jew speċifiċi għall-Istat Membru 

partikolari relatati mal-għanijiet tal-

politika tal-Unjoni Ewropea. Barra minn 

hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li l-Istati 

Membri jikkontribwixxu għall-

kompartiment tal-Istati Membri fil-forma 

ta' garanziji jew flus kontanti. Azzjonijiet 

appoġġati mill-Fond InvestEU permezz tal-

kompartiment tal-UE jew dak tal-Istat 

Membru jenħtieġ li ma jiddupplikawx u ma 

jeskludux il-finanzjament privat u ma 

jfixklux il-kompetizzjoni fis-suq intern. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Il-kompartiment tal-Istat Membru 

jenħtieġ li jkun imfassal speċifikament 

sabiex jippermetti l-użu ta' fondi b'ġestjoni 

kondiviża għall-proviżjonament ta' 

garanzija maħruġa mill-Unjoni. Din il-

kombinazzjoni timmira li timmobilizza l-

klassifikazzjoni għolja tal-kreditu tal-

Unjoni biex tippromwovi investimenti 

(20) Il-kompartiment tal-Istat Membru 

jenħtieġ li jkun imfassal speċifikament 

sabiex jippermetti l-użu ta' fondi b'ġestjoni 

kondiviża għall-proviżjonament ta' 

garanzija maħruġa mill-Unjoni. Din il-

kombinazzjoni timmira li timmobilizza l-

klassifikazzjoni għolja tal-kreditu tal-

Unjoni biex tippromwovi investimenti 
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nazzjonali u reġjonali filwaqt li tiżgura 

ġestjoni konsistenti tar-riskju tar-

responsabbiltajiet kontinġenti billi 

timplimenta l-garanzija mogħtija mill-

Kummissjoni b'ġestjoni indiretta. L-Unjoni 

jenħtieġ li tiggarantixxi l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment previsti mill-

ftehim(iet) ta' garanzija konklużi bejn il-

Kummissjoni u l-partijiet inkarigati mill-

implimentazzjoni fil-kompartiment tal-Istat 

Membru, il-Fondi b'ġestjoni kondiviża 

jenħtieġ li jipprovdu l-proviżjonament tal-

garanzija, abbażi ta' rata ta' proviżjonament 

determinata mill-Kummissjoni fid-dawl 

tan-natura tal-operazzjonijiet u tat-telf 

mistenni riżultanti, u l-Istat Membru jġorr 

it-telf li jkun ogħla mit-telf mistenni billi 

joħroġ garanzija dahar ma' dahar favur l-

Unjoni. Dawn l-arranġamenti jenħtieġ li 

jiġu konklużi fi ftehim ta' kontribuzzjoni 

waħdieni ma' kull Stat Membru li jagħżel 

din l-għażla b'mod volontarju. Il-ftehim ta' 

kontribuzzjoni jenħtieġ li jinkludi ftehim ta' 

garanzija speċifiku wieħed (jew aktar) li 

jkun se jiġi implimentat fl-Istat Membru 

kkonċernat. L-iffissar tar-rata ta' 

proviżjonament fuq bażi ta' każ b'każ 

jeħtieġ deroga mill-[Artikolu 211(1)] tar-

Regolament (UE, Euratom) Nru XXXX19 

(ir-“Regolament Finanzjarju"). Dan id-

disinn jipprovdi wkoll sett uniku ta' regoli 

għal garanziji baġitarji appoġġati minn 

fondi ġestiti b'mod ċentrali jew minn fondi 

b'ġestjoni kondiviża, u dan għandu 

jiffaċilita l-kombinazzjoni tagħhom. 

nazzjonali u reġjonali filwaqt li tiżgura 

ġestjoni konsistenti tar-riskju tar-

responsabbiltajiet kontinġenti billi 

timplimenta l-garanzija mogħtija mill-

Kummissjoni b'ġestjoni indiretta. L-Unjoni 

jenħtieġ li tiggarantixxi l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment previsti mill-

ftehim(iet) ta' garanzija konklużi bejn il-

Kummissjoni u l-partijiet inkarigati mill-

implimentazzjoni fil-kompartiment tal-Istat 

Membru, il-Fondi b'ġestjoni kondiviża 

jenħtieġ li jipprovdu l-proviżjonament tal-

garanzija, abbażi ta' rata ta' proviżjonament 

determinata mill-Kummissjoni 

f'konformità mal-Istat Membru fid-dawl 

tan-natura tal-operazzjonijiet u tat-telf 

mistenni riżultanti, u l-Istat Membru u/jew 

l-isħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

jew investituri privati jġarrbu it-telf li jkun 

ogħla mit-telf mistenni billi joħroġ 

garanzija dahar ma' dahar favur l-Unjoni. 

Fid-diskrezzjoni tal-Istat Membru, 

jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li l-

kontrogaranzija tkopri parzjalment jew 

kompletament it-telf mistenni applikabbli 

għall-użu tal-fondi taħt ġestjoni 

kondiviża. Dawn l-arranġamenti jenħtieġ li 

jiġu konklużi fi ftehim ta' kontribuzzjoni 

waħdieni ma' kull Stat Membru li jagħżel 

din l-għażla b'mod volontarju. Il-ftehim ta' 

kontribuzzjoni jenħtieġ li jinkludi ftehim ta' 

garanzija speċifiku wieħed (jew aktar) li 

jkun se jiġi implimentat fl-Istat Membru 

kkonċernat. L-iffissar tar-rata ta' 

proviżjonament fuq bażi ta' każ b'każ 

jeħtieġ deroga mill-[Artikolu 211(1)] tar-

Regolament (UE, Euratom) Nru XXXX[1] 

(ir-“Regolament Finanzjarju"). Dan id-

disinn jipprovdi wkoll sett uniku ta' regoli 

għal garanziji baġitarji appoġġati minn 

fondi ġestiti b'mod ċentrali jew minn fondi 

b'ġestjoni kondiviża, u dan għandu 

jiffaċilita l-kombinazzjoni tagħhom. 

_________________  

19 null  

Or. en 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-garanzija tal-UE ta' EUR 38 000 

000 000 (fi prezzijiet kurrenti) fil-livell tal-

Unjoni hija mistennija li timmobilizza 

aktar minn EUR 650 000 000 000 

f'investiment addizzjonali madwar l-Unjoni 

u jenħtieġ li tiġi allokata b'mod indikattiv 

bejn is-sezzjonijiet ta' politika.  

(23) Il-garanzija tal-UE ta' EUR 38 000 

000 000 (fi prezzijiet kurrenti) fil-livell tal-

Unjoni hija mistennija li timmobilizza 

aktar minn EUR 650 000 000 000 

f'investiment addizzjonali madwar l-Unjoni 

u jenħtieġ li tiġi allokata bejn is-

sezzjonijiet ta' politika. 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23A) L-Istati Membri jenħtieġ li 

jikkontribwixxu għall-kompartiment tal-

Istat Membru fil-forma ta' garanziji jew 

flus kontanti. Mingħajr preġudizzju għall-

prerogattivi tal-Kunsill fl-

implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir (PST), kontribuzzjonijiet minn 

Stati Membri fil-forma ta' garanziji jew 

flus kontanti għall-kompartiment tal-Istat 

Membru, jew kontribuzzjonijiet minn Stat 

Membru jew minn banek promozzjonali 

nazzjonali kklassifikati fis-settur tal-gvern 

ġenerali jew li jaġixxu f'isem Stat 

Membru fi pjattaformi ta' investiment, 

jenħtieġ li jikkwalifikaw bħala miżuri ta' 

darba biss skont it-tifsira tal-Artikolu 5 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1466/97 u l-Artikolu 3 tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1467/97. 
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Or. en 

 

Emenda  15 

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. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 24a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (24a) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jingħata struttura xierqa ta' governanza li 

l-funzjoni tagħha jenħtieġ li tkun 

konformi mal-iskop uniku tagħha li 

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

Dik l-istruttura ta' governanza jenħtieġ li 

tkun magħmula minn Bord Konsultattiv, 

Bord ta' Tmexxija u Kumitat tal-

Investiment. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tivvaluta l-kompatibbiltà mal-liġi u l-

politiki tal-Unjoni tal-operazzjonijiet ta' 
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investiment u ta' finanzjament preżentati 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

filwaqt li d-deċiżjonijiet dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment jenħtieġ li, fl-aħħar mill-

aħħar, jittieħdu minn sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Jenħtieġ li jiġi stabbilit Bord 

Konsultattiv li jikkonsisti f'rappreżentanti 

tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u 

f'rappreżentanti tal-Istati Membri sabiex 

jiskambja informazzjoni u għal skambji 

dwar l-adozzjoni tal-prodotti finanzjarji 

skjerati taħt il-Fond InvestEU u biex 

jiddiskuti dwar il-ħtiġijiet li qed jevolvu u 

prodotti ġodda, inklużi lakuni fis-suq 

speċifiċi territorjali. 

(25) Jenħtieġ li jiġi stabbilit Bord 

Konsultattiv li jikkonsisti f'rappreżentanti 

tal-Kummissjoni, il-Grupp tal-Bank 

Ewropew tal-Investiment (BEI) tas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni u 

f'rappreżentanti tal-Istati Membri u f'espert 

wieħed għal kull waħda mill-erba' 

sezzjonijiet tal-politika maħtura mill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
sabiex jiskambja informazzjoni u għal 

skambji dwar l-adozzjoni tal-prodotti 

finanzjarji skjerati taħt il-Fond InvestEU u 

biex jiddiskuti dwar il-ħtiġijiet li qed 

jevolvu u prodotti ġodda, inklużi lakuni fis-

suq speċifiċi territorjali. 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tivvaluta l-kompatibbiltà mal-liġi u l-

politiki tal-Unjoni tal-operazzjonijiet ta' 

(26) Il-Bord ta' Tmexxija jenħtieġ li 

jistabbilixxi l-orjentazzjonijiet strateġiċi 

tal-Fond InvestEU u r-regoli meħtieġa 
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investiment u ta' finanzjament preżentati 

mis-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 

filwaqt li d-deċiżjonijiet dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment jenħtieġ li, fl-aħħar mill-

aħħar, jittieħdu minn sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni. 

għall-funzjonament tiegħu, u jenħtieġ li 

jistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-

operazzjonijiet b'pjattaformi ta' 

investiment. 

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Tim tal-Proġetti li jikkonsisti 

f'esperti mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni sabiex jipprovdu 

kompetenza professjonali fil-valutazzjoni 

finanzjarja u teknika tal-finanzjament 

propost u tal-operazzjonijiet ta' 

investiment jenħtieġ li jippunteġġja l-

proġetti ppreżentati mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni sabiex jiġu 

vvalutati mill-Kumitat tal-Investiment. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  20 

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 

(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 li 

tikkontribwixxi għalih, sabiex tiżgura 

kopertura u diversifikazzjoni ġeografika, 
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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 

inkarigati mill-implimentazzjoni. 

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, u tiżgura koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali. 

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-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, reġjonali u 

lokali 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 

inkarigati mill-implimentazzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  21 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

flimkien ma' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni oħra jistgħu jkopru Stat 

Membru wieħed jew aktar. Fejn is-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni jkopru 

aktar minn Stat Membru wieħed, ir-

responsabbiltà kuntrattwali tas-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni jenħtieġ 

li tibqa' limitata mill-mandati nazzjonali 

rispettivi tagħhom. Madankollu, huwa 

mistenni li tal-inqas 75 % tal-garanzija tal-

UE taħt il-kompartiment tal-UE se jiġi 

allokat lill-Grupp tal-BEI. 

Or. en 

 

Emenda  22 

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 fondi oħra, bħall-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. 

Or. en 

 

Emenda  23 
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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 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. Sabiex jiġi ffaċilitat l-

għoti ta' appoġġ konsultattiv fil-livell 

lokali, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-

InvestEU jenħtieġ li jikkoopera ma' banek 

jew istituzzjonijiet promozzjonali 

nazzjonali u l-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej, kif ukoll jibbenefika u jagħmel 

użu mill-għarfien espert tagħhom. Fl-

Istati Membri fejn il-banek jew l-

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

ma jeżistux, iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-

InvestEU jenħtieġ li jipprovdi, fejn xieraq, 

u fuq talba tal-Istat Membru kkonċernat, 

appoġġ konsultattiv proattiv dwar l-

istabbiliment ta' tali bank jew istituzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 36a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (36a) Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-

InvestEU jenħtieġ li jipprovdi appoġġ 

konsultattiv lil proġetti żgħar u proġetti 

għal negozji ġodda, speċjalment meta n-

negozji l-ġodda jfittxu li jipproteġu r-

riċerka u l-investimenti ta' innovazzjoni 

tagħhom billi jiksbu titli ta' proprjetà 
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intellettwali (PI), bħal privattivi. 

Or. en 

 

Emenda  25 

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-

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. 

(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-

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. Jenħtieġ li jsir 

sforz ukoll biex jappoġġa l-bini tal-

kapaċità ta' promoturi ta' proġetti 

potenzjali, b'mod partikolari 

organizzazzjonijiet u awtoritajiet ta' 

fornituri tas-servizzi lokali. 

Or. en 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 (-1) “Sieħeb taċ-Ċentru ta' 

Konsulenza" tfisser il-kontroparti 

eliġibbli li magħha l-Kummissjoni 

tiffirma ftehim biex timplimenta servizz 

ipprovdut miċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-

InvestEU; 

Or. en 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) “ftehim ta' kontribuzzjoni" tfisser 

l-istrument legali li bih il-Kummissjoni u 

l-Istati Membri jispeċifikaw il-

kundizzjonijiet tal-garanzija tal-UE taħt 

il-kompartiment tal-Istat Membru, 

speċifikat fl-Artikolu 9; 

Or. en 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) “kontribuzzjoni finanzjarja" 

tfisser kontribuzzjoni minn sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni fil-forma 

ta' kapaċità ta' teħid ta' riskji u/jew 

appoġġ finanzjarju tagħhom stess għal 

operazzjoni koperta minn dan ir-

Regolament; 

Or. en 

 

Emenda  29 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) “sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni" tfisser kontroparti 

eliġibbli bħal istituzzjoni finanzjarja jew 

intermedjarju ieħor li magħhom il-

Kummissjoni tiffirma ftehim ta' garanzija 

u/jew ftehim biex jiġi implimentat iċ-

Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU; 

(7) “sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni" tfisser kontroparti 

eliġibbli bħal istituzzjoni finanzjarja jew 

intermedjarju ieħor li magħhom il-

Kummissjoni tiffirma ftehim ta' garanzija; 

Or. en 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) “Linji gwida ta' investiment" 

tfisser sett ta' kriterji, ibbażati fuq il-

prinċipji stabbiliti minn dan ir-

Regolament fir-rigward ta' għanijiet 

ġenerali, kriterji ta' eliġibbiltà u strumenti 

eliġibbli, użati mill-Kumitat tal-

Investiment biex jiddeċiedu b'mod 

trasparenti u indipendenti dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE; 

Or. en 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10b) “pjattaformi ta' investiment" 

tfisser vetturi b'għan speċjali, kontijiet 

ġestiti, kofinanzjament ibbażat fuq 

kuntratti jew arranġamenti ta' 
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kondiviżjoni tar-riskji jew arranġamenti 

stabbiliti b'mezzi oħra li permezz tagħhom 

entitajiet jgħaddu kontribuzzjoni 

finanzjarja sabiex jiffinanzjaw numru ta' 

proġetti ta' investiment, u li jistgħu 

jinkludu: 

 (a) pjattaformi nazzjonali jew 

sottonazzjonali li jiġbru flimkien diversi 

proġetti ta' investiment fit-territorju ta' 

Stat Membru partikolari; 

 (b) pjattaformi multi-nazzjonali jew 

reġjonali li jiġbru flimkien sħab minn 

diversi Stati Membri jew pajjiżi terzi 

interessati fi proġetti f'żona ġeografika 

partikolari; 

 (c) pjattaformi tematiċi li jiġbru flimkien 

proġetti ta' investiment f'settur 

partikolari; 

Or. en 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) “finanzi sostenibbli" tfisser il-

proċess li permezz tiegħu jitqiesu b'mod 

xieraq il-kunsiderazzjonijiet ambjentali u 

soċjali fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-

investiment, li jwassal għal aktar 

investimenti f'attivitajiet aktar fit-tul u 

sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) iż-żieda fir-rata tal-impjieg tal-

Unjoni; 

Or. en 

 

Emenda  34 

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) għat-tkabbir tal-ekonomija tal-

Unjoni u għas-sostenibbiltà tagħha; 

Or. en 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) għar-reżiljenza soċjali u għall-

inklużività tal-Unjoni; 

(C) għall-innovazzjoni, għar-reżiljenza 

soċjali u għall-inklużività tal-Unjoni; 

Or. en 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) għall-promozzjoni tal-avvanz 

xjentifiku u teknoloġiku, tal-kultura, l-

edukazzjoni u t-taħriġ; 

Or. en 
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) il-koeżjoni ekonomika, territorjali 

u soċjali; 

Or. en 

 

Emenda  38 

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' 

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). 

(d) iżid l-aċċess għall-

mikrofinanzjament u għall-finanzjament 

għal intrapriżi soċjali, setturi kulturali u 

kreattivi u edukattivi, u d-disponibbiltà 

tagħhom u jappoġġa operazzjonijiet ta' 

finanzjamenti u ta' investiment relatati mal-

investimenti soċjali, mal-kompetenzi u 

mal-ħiliet u jiżviluppa u jikkonsolida swieq 

ta' investiment soċjali, fl-oqsma msemmija 

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

Or. en 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Minbarra l-kontribuzzjoni msemmija fit-

tieni subparagrafu, l-Istati Membri 

jistgħu jikkontribwixxu għall-

kompartiment tal-Istati Membri fil-forma 

ta' garanziji jew flus kontanti. L-ammont 
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li jrid jiġi kkontribut għall-kompartiment 

tal-Istat Membru ma għandux jaqbeż il-

[X %] tal-allokazzjoni totali tal-

kompartiment. 

Or. en 

 

Emenda  40 

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 tal-ammont 

imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-

paragrafu 1 hija mniżżla fl-Anness I. Il-

Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 

atti delegati skont l-Artikolu 26 sabiex 

tissupplimenta dan ir-Regolament billi 

timmodifika l-ammonti msemmija fl-

Anness I, fejn xieraq, sa 15 % għal kull 

sezzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

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 il-fallimenti 

tas-suq u/jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali fil-kamp ta' applikazzjoni 

speċifiku tagħhom: 

Or. en 

 

Emenda  42 
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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: tinkludi 

investiment fl-oqsma tat-trasport, inklużi l-

manutenzjoni jew l-aġġornament ta' assi 

tal-infrastruttura eżistenti b'enfasi 

partikolari fuq l-assi ta' sikurezza u 

sigurtà, tal-akkomodazzjoni, tal-enerġija, 

inkluża l-interkonnessjoni tal-enerġija, l-

effiċjenza enerġetika u l-enerġija 

rinnovabbli, tal-konnettività, tal-kultura, 

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; 

Or. en 

 

Emenda  43 

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-

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. 

(d) is-sezzjoni ta' politika tal-

investiment soċjali u tal-ħiliet: tinkludi 

finanzjament etiku u sostenibbli, il-

mikrofinanzjament, akkwiżizzjonijiet tal-

ħaddiema, 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; setturi 
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kulturali u kreattivi, inklużi dawk 

b'djalogu interkulturali u għanijiet ta' 

koeżjoni soċjali; l-integrazzjoni tal-persuni 

vulnerabbli, inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi 

terzi. 

Or. en 

 

Emenda  44 

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 linji 

gwida ta' investiment li għandhom jiġu 

żviluppati mill-Kummissjoni. Proġetti taħt 

ċertu daqs definit fil-linji gwida ta' 

investiment għandhom jiġu esklużi. 

Or. en 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-gwida tal-Kummissjoni għandha 

tippermetti li:  
Il-linji gwida ta' investiment għandhom 

jippermettu li: 

Or. en 



 

PR\1165426MT.docx 33/76 PE628.640v01-00 

 MT 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

c)  tistima l-impatt fuq l-inklużjoni 

soċjali ta' ċerti żoni jew popolazzjonijiet. 

c)  tistima l-impatt fuq l-inklużjoni 

soċjali f'termini ta' titjib fil-kwalità tal-

ħajja u l-koeżjoni soċjali, b'attenzjoni 

partikolari għal nies aktar vulnerabbli li 

jgħixu f'ċerti żoni. 

Or. en 

 

Emenda  47 

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' linji gwida 

ta' investiment li għandhom jiġu 

pprovduti mill-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 7a 

 Addizzjonalità 
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 Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 

“addizzjonalità" tfisser appoġġ mill-Fond 

InvestEU għal operazzjonijiet li 

jindirizzaw fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

u li ma setgħux ikunu mwettqa matul il-

perjodu li fih tista' tintuża l-garanzija tal-

UE, jew le bl-istess mod, mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni mingħajr 

l-appoġġ tal-Fond InvestEU. 

Or. en 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull sezzjoni ta' politika msemmija 

fl-Artikolu 7(1) għandha tikkonsisti f''żewġ 

kompartimenti li jindirizzaw fallimenti tas-

suq speċifiċi jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali kif ġej: 

1. Kull sezzjoni ta' politika msemmija 

fl-Artikolu 7(1) għandha tikkonsisti f''żewġ 

kompartimenti: l-kompartiment tal-UE u 

l-kompartiment tal-Istat Membru. Iż-żewġ 

kompartimenti għandhom jindirizzaw 
fallimenti tas-suq madwar l-UE u/jew 

speċifiċi għal Stat Membruu/jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

relatati mal-għanijiet tal-politika tal-

Unjoni Ewropea. 

Or. en 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kompartiment tal-UE għandu 

jindirizza kwalunkwe waħda mis-

sitwazzjonijiet li ġejjin: 

imħassar 

(i) fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali relatati mal-
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prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni u 

indirizzati fil-livell tal-Unjoni; 

(ii) fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet 

subottimali ta' investiment mal-Unjoni 

kollha; jew 

 

(iii) fallimenti tas-suq ġodda jew 

kumplessi jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali bil-għan li jiġu 

żviluppati soluzzjonijiet finanzjarji u 

strutturi tas-suq ġodda; 

 

Or. en 

 

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. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri jistgħu 

jikkontribwixxu għall-kompartiment ta' 

Stat Membru fil-forma ta' garanziji jew 

flus kontanti. L-ammont li jrid jiġi 

kkontribut għall-kompartiment tal-Istat 

Membru ma għandux jaqbeż il-[X %] tal-

allokazzjoni totali tal-kompartiment. 

Dawn il-kontribuzzjonijiet jistgħu jintalbu 
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biss għal ħlasijiet ta' sejħiet ta' garanzija 

wara l-finanzjament skont l-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 4(1). 

Or. en 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

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. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

a) l-ammont totali tal-parti tal-

garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-

Istat Membru li jappartieni lill-Istat 

Membru, ir-rata ta' proviżjonament tiegħu, 

l-ammont tal-kontribuzzjoni minn Fondi 

b'ġestjoni kondiviża, il-fażi ta' 

kostituzzjoni tal-proviżjonament skont pjan 

finanzjarju annwali u l-ammont tal-

obbligazzjoni kontinġenti riżultanti li 

għandu jkun kopert minn garanzija back-

to-back provduta mill-Istat Membru 

kkonċernat; 

a) l-ammont totali tal-parti tal-

garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-

Istat Membru li jappartieni lill-Istat 

Membru, ir-rata ta' proviżjonament tiegħu, 

l-ammont tal-kontribuzzjoni minn Fondi 

b'ġestjoni kondiviża, il-fażi ta' 

kostituzzjoni tal-proviżjonament skont pjan 

finanzjarju annwali u l-ammont tal-

obbligazzjoni kontinġenti riżultanti li 

għandu jkun kopert minn garanzija back-

to-back provduta mill-Istat Membru 

kkonċernat u/jew mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni; 
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Or. en 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

c) is-sieħeb jew sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li esprima/esprimew l-

interess tagħhom u l-obbligu għall-

Kummissjoni li tinforma lill-Istat Membru 

dwar is-sieħeb jew sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni magħżula; 

c) is-sieħeb jew sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni magħżula fi ftehim mal-

Istat Membru; 

Or. en 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagarafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-kontribuzzjonijiet minn Fondi taħt 

ġestjoni kondiviża jistgħu jintużaw, fid-

diskrezzjoni tal-Istati Membri bi ftehim 

mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, biex jiggarantixxu 

kwalunkwe parti tal-istrumenti finanzjarji 

strutturati. 

Or. en 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jekk il-livell tal-proviżjonamenti 

għal dik il-parti tal-garanzija tal-UE fil-

imħassar 
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kompartiment tal-Istat Membru jilħaq l-

10 % tal-proviżjonament inizjali, l-Istat 

Membru kkonċernat għandu jipprovdi 

lill-fond komuni għall-proviżjonament sa 

5 % tal-proviżjonament inizjali fuq talba 

mill-Kummissjoni. 

Or. en 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Mingħajr preġudizzju għall-

prerogattivi tal-Kunsill fl-

implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir (PST), kontribuzzjonijiet minn 

Stati Membri fil-forma ta' garanziji jew 

flus kontanti għall-kompartiment tal-Istat 

Membru, jew kontribuzzjonijiet minn Stat 

Membru jew minn banek promozzjonali 

nazzjonali kklassifikati fis-settur tal-gvern 

ġenerali jew li jaġixxu f'isem Stat 

Membru fi pjattaformi ta' investiment, 

għandhom jikkwalifikaw bħala miżuri ta' 

darba biss skont it-tifsira tal-Artikolu 5 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1466/97 u l-Artikolu 3 tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1467/97. 

Or. en 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-garanzija tal-UE għandha 

tingħata lis-sħab inkarigati mill-

1. Il-garanzija tal-UE għandha 

tingħata lis-sħab inkarigati mill-
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implimentazzjoni skont l-[Artikolu 219(1)] 

tar-[Regolament Finanzjarju] u tiġi ġestita 

skont it-[Titolu X] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. 

implimentazzjoni skont l-[Artikolu 219(1)] 

tar-[Regolament Finanzjarju] u tiġi ġestita 

skont it-[Titolu X] tar-[Regolament 

Finanzjarju]. Il-garanzija tal-UE għandha 

tkun irrevokabbli, inkondizzjonata u 

pprovduta mal-ewwel talba lil 

kontropartijiet eliġibbli għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament u l-ipprezzar tagħha għandu 

jkun esklussivament marbut mal-

karatteristiċi u l-profil tar-riskju tal-

operazzjonijiet sottostanti, filwaqt li titqies 

b'mod xieraq in-natura tal-operazzjonijiet 

sottostanti u l-kisba tal-objettivi ta' 

politika fil-mira, inkluża l-applikazzjoni 

possibbli ta' termini u inċentivi 

konċessjonali speċifiċi kif meħtieġ, b'mod 

partikolari: 

 a) f'sitwazzjonijiet fejn il-kundizzjonijiet 

tas-suq finanzjarju enfasizzati jipprevjenu 

t-twettiq ta' proġett vijabbli; 

 b) fejn meħtieġ biex jiġi ffaċilitat l-

istabbiliment ta' pjattaformi ta' 

investiment jew il-finanzjament ta' 

proġetti f'setturi jew oqsma li 

jesperjenzaw falliment sinifikanti tas-suq 

u/jew sitwazzjoni ta' investiment 

subottimali; 

 c) fejn meħtieġ biex tiġi indirizzata d-

diskrepanza fl-infrastruttura soċjali; 

 d) fejn Stat Membru qed jesperjenza xokk 

asimmetriku kbir. 

Or. en 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

jenħtieġ li tipprovdi għal: 
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 (a) mekkaniżmu robust għall-

utilizzazzjoni fil-pront tiegħu; 

 (b) tul konsistenti mal-maturità finali tal-

aħħar riċevibbli mill-benefiċjarju finali; 

 (c) monitoraġġ xieraq tal-portafoll tar-

riskju u tal-garanzija; 

 (d) mekkaniżmu affidabbli għall-istima 

tal-flussi ta' flus kontanti mistennija fil-

każ li jiġi użat; 

 e) dokumentazzjoni adegwata dwar 

deċiżjonijiet ta' ġestjoni tar-riskji; 

 (f) flessibbiltà adegwata dwar il-mod kif 

tintuża l-garanzija, li tippermetti lis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

jibbenefikaw direttament mill-garanzija 

meta/jekk ikun hemm bżonn, b'mod 

partikolari fin-nuqqas ta' skema 

addizzjonali ta' garanzija; 

 (g) it-twettiq tar-rekwiżiti addizzjonali 

kollha mitluba mis-superviżur regolatorju 

rilevanti, jekk ikun hemm, talli ġie meqjus 

bħala mitigazzjoni effettiva tar-riskju 

sħiħ. 

Or. en 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-garanzija tal-UE skont il-

kompartiment tal-UE għandha tiġi 

allokata lis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni. Tal-inqas 75 % tal-

garanzija tal-UE skont il-kompartiment 

tal-UE għandha tiġi allokata lill-Grupp 

tal-BEI. Ammonti li jaqbżu 75 % tal-

garanzija tal-UE jistgħu jsiru disponibbli 

għall-Grupp tal-BEI fil-każ li l-banek jew 

l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

ma jkunux jistgħu jużaw bis-sħiħ is-
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sehem li jifdal tal-garanzija. Il-banek jew 

l-istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-

garanzija tal-UE anki f'każ li jiddeċiedu li 

jkollhom aċċess għaliha permezz tal-BEI 

jew il-Fond Ewropew tal-Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jikkonformaw mal-kundizzjonijiet 

stabbiliti fil-[punti (a) sa (e) tal-Artikolu 

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

b'mod partikolari bir-rekwiżit tal-

addizzjonalità stabbilit fil- [punt (b) tal-

Artikolu 209(2)] tar- [Regolament 

Finanzjarju] u, fejn xieraq, 

jimmassimizzaw l-investiment privat 

f'konformità mal-[punt (d) tal-Artikolu 

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

(a) jikkonformaw mal-kundizzjonijiet 

stabbiliti fil-[punti (a) sa (e) tal-Artikolu 

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

bir-rekwiżit tal-addizzjonalità stabbilit fl-

Artikolu 7a ta' dan ir-Regolament, u, fejn 

xieraq, jimmassimizzaw l-investiment 

privat f'konformità mal-[punt (d) tal-

Artikolu 209(2)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]; 

Or. en 

 

Emenda  63 

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 

(a) proġetti 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 li jaqgħu taħt il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-politika tal-Viċinat, miż-

Żona Ekonomika Ewropea jew mill-

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
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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; 

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; 

Or. en 

 

Emenda  64 

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-

implimentazzjoni jistgħu wkoll ikopru 

flimkien l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment f'mill-inqas tliet Stati 

Membri billi jiffurmaw grupp. 

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'Stat 

Membru wieħed jew aktar. Is-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni jistgħu 

wkoll ikopru flimkien l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment f'Stat Membru 

wieħed jew aktar billi jiffurmaw grupp. Is-

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, li 

r-responsabbiltà kuntrattwali tagħhom 

hija limitata bil-mandati nazzjonali 

rispettivi tagħhom, jistgħu jindirizzaw 

ukoll il-fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

bl-istrumenti rispettivi, adattati lokalment 

u komparabbli. 

Or. en 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fuq il-bażi tal-grad ta' maturità tal-
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proġett, il-grupp ta' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni jista' jiġi ffurmat fi 

kwalunkwe mument u 

b'konfigurazzjonijiet differenti, sabiex 

jissodisfa b'mod effiċjenti r-rekwiżiti tas-

suq. 

Or. en 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

u jippermetti finanzjament ta' proġetti 

iżgħar; 

Or. en 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) il-kapaċità tas-sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni li jevalwa l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment skont standards 

internazzjonali rikonoxxuti ta' 

klassifikazzjoni soċjali, b'attenzjoni 

partikolari għall-impatt soċjali u 

ambjentali; 

Or. en 

 

Emenda  68 



 

PE628.640v01-00 44/76 PR\1165426MT.docx 

MT 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) il-kapaċità tas-sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni li jagħti evidenza 

pubblika tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment; 

Or. en 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bc) il-kapaċità tas-sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni li jimmaniġġja 

strumenti finanzjarji, bħala riżultat ta' 

esperjenza tal-passat ma' strumenti 

finanzjarji u awtoritajiet ta' ġestjoni 

msemmija fir-Regolament (UE, 

Euratom) 2018/1046 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  70 

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 

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 u għandha 
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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. 

tkun esklussivament relatata mal-

karatteristiċi u l-profil tar-riskju tal-

operazzjonijiet sottostanti. 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. 

Or. en 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu -17 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu -17 

 Bord ta' Tmexxija 

 1. Il-Fond InvestEU għandu jkun 

irregolat minn Bord ta' Tmexxija, li, 

għall-fini tal-użu tal-garanzija tal-UE, 

għandu jiddetermina, f'konformità mal-

għanijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 3: 

 (a) l-orjentazzjoni strateġika tal-Fond 

InvestEU; 

 (b) il-politiki u l-proċeduri operattivi 

meħtieġa għall-funzjonament tal-Fond 

InvestEU; 

 (c) ir-regoli applikabbli għall-

operazzjonijiet bi pjattaformi ta' 

investiment. 

 2. Il-Bord ta' Tmexxija għandu: 

 (a) jinkludi sitt membri kif ġej: 

 (i) tliet membri maħtura mill-

Kummissjoni; 
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 (ii) membru wieħed maħtur mill-Bank 

Ewropew tal-Investiment; 

 (iii) membru wieħed maħtur mill-Bord 

Konsultattiv minn fost ir-rappreżentanti 

tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. 

Dak il-membru ma għandux ikun 

rappreżentant tal-BEI; 

 (iv) espert wieħed maħtur mill-Parlament 

Ewropew. Dak l-espert ma għandux ifittex 

jew isegwi struzzjonijiet minn 

istituzzjonijiet, korpi, uffiċji jew aġenziji 

tal-Unjoni Ewropea, minn kwalunkwe 

gvern ta' Stat Membru jew minn 

kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat 

u għandu jaġixxi b'indipendenza sħiħa. 

L-espert għandu jwettaq id-dmirijiet 

tiegħu b'mod imparzjali u fl-interess tal-

Fond InvestEU. 

 (b) jeleġġi President fost it-tliet Membri 

maħtura mill-Kummissjoni għal terminu 

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

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

pożizzjonijiet tal-membri kollha. Jekk il-

membri ma jistgħux jikkonverġu fil-

pożizzjonijiet tagħhom, il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet 

tiegħu b'maġġoranza tal-membri tiegħu. 

Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta' 

Tmexxija għandhom iqisu b'mod 

sostantiv il-pożizzjonijiet tal-membri 

kollha. 

 3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jipproponi 

lill-Kummissjoni modifiki għad-

distribuzzjoni tal-ammonti msemmija fl-

Anness I. 

 4. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jorganizza 

b'mod regolari konsultazzjoni mal-

partijiet ikkonċernati rilevanti, b'mod 

partikolari l-ko-investituri, l-awtoritajiet 

pubbliċi, l-esperti, l-istituzzjonijiet 

edukattivi, ta' taħriġ u riċerka, is-sħab 

soċjali rilevanti u r-rappreżentanti tas-

soċjetà ċivili, dwar l-orjentazzjoni u l-

implimentazzjoni tal-politika ta' 

investiment mwettqa skont dan ir-

Regolament. 
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Or. en 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 

megħjuna minn bord konsultattiv li 

għandu jkollu żewġ konfigurazzjonijiet, 

jiġifieri rappreżentanti ta' sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni u rappreżentanti 

tal-Istati Membri. 

1. Il-Kummissjoni u l-Bord ta' 

Tmexxija għandhom ikunu megħjuna 

minn bord konsultattiv 

Or. en 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Bord Konsultattiv għandu 

jinkludi: 

 (a) rappreżentant wieħed minn kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni; 

 (b) rappreżentant wieħed minn kull Stat 

Membru; 

 (c) rappreżentant wieħed mill-BEI; 

 (D) rappreżentant wieħed mill-

Kummissjoni; 

 (e) espert wieħed għal kull sezzjoni tal-

politika, maħtur mill-Kumitat Ekonomiku 

u Soċjali Ewropew. 

Or. en 

 

Emenda  74 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni u kull Stat Membru 

jista' jinnomina rappreżentant wieħed 

għall-konfigurazzjoni kkonċernata. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tkun 

rappreżentata fiż-żewġ konfigurazzjonijiet 

tal-bord konsultattiv.  

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-laqgħa tal-bord konsultattiv tar-

rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandha tkun 

kopreseduta minn rappreżentant tal-

Kummissjoni u mir-rappreżentant 

innominat mill-Bank Ewropew tal-

Investiment. 

Il-laqgħa tal-bord konsultattiv għandha 

tkun ippreseduta minn rappreżentant tal-

Kummissjoni. Ir-rappreżentant tal-BEI 

għandu jkun il-Viċi President. 

Or. en 

 

Emenda  77 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rappreżentant tal-Kummissjoni għandu 

jkun il-President tal-laqgħa tal-bord 

konsultattiv tar-rappreżentanti tal-Istati 

Membri. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-bord konsultattiv għandu jiltaqa' 

regolarment u mill-inqas darbtejn fis-sena 

fuq talba tal-President. Laqgħat konġunti 

taż-żewġ konfigurazzjonijiet tal-bord 

konsultattiv jistgħu jiġu organizzati wkoll 

fuq talba konġunta mill-Presidenti 

tagħhom. 

Il-bord konsultattiv għandu jiltaqa' 

regolarment u mill-inqas darbtejn fis-sena 

fuq talba tal-President. 

Or. en 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-bord konsultattiv għandu 5. Il-bord konsultattiv għandu: 

Or. en 

 

Emenda  80 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) fil-konfigurazzjoni tiegħu tar-

rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni: 

imħassar 

(i) jipprovdi pariri dwar it-tfassil ta' 

prodotti finanzjarji li għandhom jiġu 

implimentati skont dan ir-Regolament; 

 

(ii) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 

fallimenti tas-suq u dwar sitwazzjonijiet 

ta' investiment subottimali u l-

kundizzjonijiet tas-suq; 

 

Or. en 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 - punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (i) jipprovdi pariri dwar id-disinn ta' 

prodotti finanzjarji li għandhom jiġu 

implimentati skont dan ir-Regolament; 

Or. en 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) jagħti pariri lill-Kummissjoni u 

lill-Bord ta' Tmexxija dwar il-fallimenti 

tas-suq u dwar is-sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u l-kundizzjonijiet 

tas-suq; 
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Or. en 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) fil-konfigurazzjoni tiegħu tar-

rappreżentanti tal-Istati Membri: 

imħassar 

(i) jinforma lill-Istati Membri rigward l-

implimentazzjoni tal-Fond InvestEU; 

 

(ii) jiskambja opinjonijiet mal-Istati 

Membri rigward żviluppi tas-suq u jaqsam 

l-aħjar prattiċi. 

 

Or. en 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jinforma lill-Istati Membri dwar l-

implimentazzjoni tal-Fond InvestEU; 

Or. en 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) jiskambja opinjonijiet mal-Istati 

Membri dwar l-iżviluppi tas-suq u jaqsam 

l-aħjar prattiki. 

Or. en 
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Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju; 

 1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 26 biex jissupplimentaw dan 

ir-Regolament billi tistabbilixxi 

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju. 

Tali metodoloġija tal-valutazzjoni tar-

riskju għandha tinkludi: 

 (a) klassifikazzjoni tal-valutazzjoni tar-

riskju, biex jiġi żgurat trattament 

konsistenti u standard tal-operazzjonijiet 

kollha indipendenti mill-istituzzjoni 

intermedjarja; 

 (b) metodoloġija biex jiġi vvalutat il-valur 

f'riskju u l-probabbiltà ta' inadempjenza 

bbażata fuq metodi statistiċi ċari, inklużi 

kriterji ambjentali, soċjali u ta' 

governanza (ESG); 

 (c) metodu biex tiġi vvalutata l-

espożizzjoni fl-inadempjenza u t-telf fil-

każ ta' inadempjenza, billi jitqiesu l-valur 

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

termini tal-ħlas lura, il-kollateral, u 

indikaturi rilevanti oħra. 

Or. en 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17b 
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 Tabella ta' valutazzjoni 

 1. Tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi 

(it-“Tabella ta' valutazzjoni") għandha 

tintuża minn kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni biex jevalwa l-kwalità u 

s-solidità tal-investimenti potenzjalment 

appoġġati mill-garanzija tal-UE. It-tabella 

ta' valutazzjoni għandha tiżgura 

valutazzjoni indipendenti, trasparenti u 

armonizzata tal-użu potenzjali u attwali 

tal-garanzija tal-UE. 

 2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jimla t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet 

proposti ta' finanzjament u investiment. 

Jekk l-operazzjoni ta' investiment tkun 

proposta minn bosta sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, it-tabella ta' 

valutazzjoni għandha timtela b'mod 

konġunt mid-diversi sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni involuti. 

 3. It-Tabella ta' valutazzjoni għandha, 

b'mod partikolari, ikollha valutazzjoni ta': 

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

ta' finanzjament u investiment proposti kif 

jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju 

msemmija fl-Artikolu 17a; 

 (b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali; 

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

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

ta' investiment għal tkabbir sostenibbli u 

impjieg; 

 (e) il-kontribuzzjoni tal-operazzjoni ta' 

investiment għat-twettiq tal-għanijiet tal-

Programm InvestEU; 

 (f) il-kontribuzzjoni teknika u finanzjarja 

għall-proġett. 

 4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 26 biex tissupplimenta dan ir-

Regolament billi tistabbilixxi regoli 

dettaljati għat-tabella ta' valutazzjoni biex 

jintużaw mis-sħab inkarigati mill-
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implimentazzjoni. 

 5. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 

tipprovdi assistenza lis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni fl-applikazzjoni tal-

metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju u 

fil-kumpilazzjoni tat-tabella ta' 

valutazzjoni. Hija għandha tiżgura li l-

metodoloġija tal-punteġġi tiġi applikata 

kif suppost u li t-tabelli ta' valutazzjoni 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

huma ta' kwalità għolja. 

Or. en 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Tim tal-proġett  

1. Tim tal-proġett magħmul minn esperti, 

imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

Kummissjoni mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni mingħajr spejjeż għall-

baġit tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit. 

 

2. Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jassenja esperti 

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

għandu jiġi stabbilit fil-ftehim ta' 

garanzija. 

 

3. Il-Kummissjoni għandha tikkonferma 

jekk l-operazzjonijiet ta' investiment u ta' 

finanzjament proposti mis-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni jkunux konformi 

mal-liġi u mal-politiki tal-Unjoni. 

 

4. Suġġett għall-konferma mill-

Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 3, 

it-tim tal-proġett għandu jwettaq kontroll 

tal-kwalità fuq id-diliġenza dovuta tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment proposti mwettqa mis-sħab 
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inkarigati mill-implimentazzjoni. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment imbagħad għandhom jiġu 

ppreżentati lill-Kumitat tal-Investiment 

għall-approvazzjoni tal-kopertura mill-

garanzija tal-UE. 

It-tim tal-proġett għandu jħejji t-tabella 

ta' valutazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment proposti 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha, b'mod 

partikolari, tinkludi valutazzjoni ta': 

 

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

ta' finanzjament u ta' investiment 

proposti; 

 

(b) il-benefiċċju għar-riċevituri finali;  

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

Kull sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni għandu jipprovdi 

informazzjoni adegwata u armonizzata lit-

tim tal-proġett sabiex dan ikun jista' 

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

tabella ta' valutazzjoni. 

 

5. Espert tat-tim tal-proġett ma għandux 

jevalwa d-diliġenza dovuta jew l-istima 

relatata ma' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment potenzjali preżentata 

mis-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li tkun qiegħdet l-espert 

għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

Minbarra dan, dak l-espert lanqas ma 

għandu jħejji t-tabella ta' valutazzjoni fir-

rigward ta' dawk il-proposti. 

 

6. Kull espert tat-tim tal-proġett għandu 

jiddikjara lill-Kummissjoni kull kunflitt 

ta' interess u għandu jikkomunika 

mingħajr dewmien lill-Kummissjoni l-

informazzjoni kollha meħtieġa biex jibqa' 

jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa n-nuqqas 

ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess. 

 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għall-funzjonament tat-

tim tal-proġett u għall-verifika ta' 

sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess. 
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8. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

regoli dettaljati għat-tabella ta' 

valutazzjoni biex tippermetti li l-Kumitat 

tal-Investiment ikun jista' japprova l-użu 

tal-garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment proposta. 

 

Or. en 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment. Huwa għandu 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment indipendenti. Huwa għandu 

Or. en 

 

Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jeżamina l-proposti għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment ippreżentati minn sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni għal 

kopertura taħt il-garanzija tal-UE; 

(a) jeżamina l-proposti għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment ippreżentati minn sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni għal 

kopertura taħt il-garanzija tal-UE, li 

għaddew minn kontroll tal-konformità 

mal-liġi u l-politiki tal-Unjoni mwettaq 

mill-Kummissjoni; 

Or. en 

 

Emenda  91 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jivverifika l-konformità tagħhom 

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

investiment rilevanti, filwaqt li jagħti 

attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' 

addizzjonalità msemmi fl-[Artikolu 

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

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

[Regolament Finanzjarju]; u 

(b) jivverifika l-konformità tagħhom 

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

investiment rilevanti, filwaqt li jagħti 

attenzjoni partikolari għar-rekwiżit ta' 

addizzjonalità msemmi fl-Artikolu 7a ta' 

dan ir-Regolament, u l-ħtieġa li jiġi attratt 

l-investiment privat imsemmi fl- [Artikolu 

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

Or. en 

 

Emenda  92 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

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

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

is-seba' snin. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li ġġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma tuża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Kull konfigurazzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tkun magħmula minn 

sitt esperti esterni rimunerati. L-esperti 

għandhom jintgħażlu f'konformità mal-

[Artikolu 237] tar-[Regolament 

Finanzjarju] u jinħatru mill-Kummissjoni 

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

It-terminu tagħhom għandu jkun jista' 

jiġġedded iżda b'kollox ma għandux jaqbeż 

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

jiddeċiedi li jġedded il-mandat ta' membru 

stabbilit tal-Kumitat tal-Investiment 

mingħajr ma juża l-proċedura stabbilita 

f'dan il-paragrafu. 

Or. en 

 

Emenda  93 

Proposta għal regolament 

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

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Kummissjoni għandha tassenja l-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Bord ta' Tmexxija għandu jassenja l-

membri tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Or. en 

 

Emenda  94 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u timmaniġġa s-segretarjat 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta r-

regoli ta' proċedura u jimmaniġġa s-

segretarjat għall-Kumitat tal-Investiment. 

Or. en 

 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

kull membru tal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati 

kostantement. Kull membru tal-Kumitat 

tal-Investiment għandu jikkomunika 

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

kull membru tal-Kumitat tal-Investiment 

għandhom ikunu ppubblikati u aġġornati 

kostantement. Kull membru tal-Kumitat 

tal-Investiment għandu jikkomunika 



 

PR\1165426MT.docx 59/76 PE628.640v01-00 

 MT 

minnufih lill-Kummissjoni l-informazzjoni 

kollha meħtieġa biex jibqa' jiġi vverifikat 

fuq bażi kontinwa li ma jkun hemm ebda 

kunflitt ta' interessi. 

minnufih lill-Kummissjoni u lill-Bord ta' 

Tmexxija l-informazzjoni kollha meħtieġa 

biex jibqa' jiġi vverifikat fuq bażi kontinwa 

li ma jkun hemm ebda kunflitt ta' interessi. 

Or. en 

 

Emenda  96 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tista' tneħħi membru mill-

funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk hu jew 

hi ma jirrispettax ir-rekwiżiti stabbiliti 

f'dan il-paragrafu jew minħabba raġunijiet 

oħra debitament ġustifikati. 

Il-Bord ta' Tmexxija jista' jneħħi membru 

mill-funzjonijiet tiegħu jew tagħha jekk hu 

jew hi ma jirrispettax ir-rekwiżiti stabbiliti 

f'dan il-paragrafu jew minħabba raġunijiet 

oħra debitament ġustifikati. 

Or. en 

 

Emenda  97 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu juża fil-

valutazzjoni u l-verifika tiegħu tal-proposti 

tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi msemmija fl-Artikolu 18(3). 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu juża fil-

valutazzjoni u l-verifika tiegħu tal-proposti 

tabella ta' valutazzjoni fir-rigward tal-

indikaturi msemmija fl-Artikolu 17b. 

Or. en 

 

Emenda  98 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu adottati 

b'maġġoranza sempliċi mill-membri 

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

Kumitat tal-Investiment ikollu l-vot 

deċiżiv. 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu adottati 

b'maġġoranza sempliċi mill-membri 

tiegħu, fejn tali maġġoranza sempliċi 

tinkludi mill-inqas wieħed mill-esperti. 

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

Investiment ikollu l-vot deċiżiv. 

Or. en 

 

Emenda  99 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva. 

Il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li japprovaw l-appoġġ tal-

garanzija tal-UE għal operazzjoni ta' 

finanzjament jew ta' investiment għandhom 

ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 

għandhom jinkludu r-raġuni għall-

approvazzjoni. Għandhom jirreferu wkoll 

għall-valutazzjoni globali li toħroġ mit-

tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi 

msemmija fl-Artikolu 18. Fejn 

applikabbli, il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jinkludi fil-lista tal-

konklużjonijiet li japprovaw l-appoġġ tal-

informazzjoni tal-garanzija tal-UE dwar l-

operazzjonijiet, b'mod partikolari d-

deskrizzjoni tagħhom, l-identità tal-

promoturi jew intermedjarji finanzjarji u 

l-għanijiet tal-proġett. Il-pubblikazzjoni 

ma għandhiex tinkludi informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva. Fil-każ ta' 

deċiżjonijiet kummerċjalment sensittivi, il-

Kumitat tal-Investiment għandu 

jippubblika dawn id-deċiżjonijiet u 

informazzjoni dwar promoturi jew 

intermedjarji finanzjarji fid-data tal-

għeluq tal-finanzjament rilevanti jew 

f'data aktar kmieni meta tintemm is-

sensittività kummerċjali. 

Or. en 
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Emenda  100 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment, jekk 

applikabbli. Il-pubblikazzjoni ma 

għandhiex ikun fiha informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva jew data 

personali li ma għandhiex tiġi żvelata skont 

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

data. 

It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

disponibbli għall-pubbliku wara l-iffirmar 

ta' operazzjoni jew sottoproġett ta' 

finanzjament jew ta' investiment. Il-

pubblikazzjoni ma għandhiex ikun fiha 

informazzjoni kummerċjalment sensittiva 

jew data personali li ma għandhiex tiġi 

żvelata skont ir-regoli tal-Unjoni dwar il-

protezzjoni tad-data. 

Or. en 

 

Emenda  101 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Darbtejn fis-sena, il-konklużjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment li jirrifjutaw l-użu 

tal-garanzija tal-UE għandhom jiġu 

trażmessi lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill, soġġetti għal rekwiżiti stretti ta' 

kunfidenzjalità. 

Darbtejn fis-sena, il-Kumitat tal-

Investiment m għandu jissottometti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill lista tal-

konklużjonijiet kollha kif ukoll it-tabelli 

ta' valutazzjoni relatati ma' dawk id-

deċiżjonijiet kollha. Dik is-sottomissjoni 

għandha tkun soġġetta għal rekwiżiti 

stretti ta' kunfidenzjalità. 

Or. en 

 

Emenda  102 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 4a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Konklużjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment li jirrifjutaw l-użu tal-

garanzija tal-UE għandhom ikunu 

disponibbli fil-ħin lis-sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni ikkonċernat. 

Or. en 

 

Emenda  103 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti, sakemm il-

Kumitat tal-Investiment ma jiddeċidix li 

jżomm id-dritt li japprovahom 

separatament. 

6. Fejn il-Kumitat tal-Investiment 

jintalab japprova l-użu tal-garanzija tal-UE 

għal operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment li tkun faċilità, programm jew 

struttura b'sottoproġetti sottostanti, dik l-

approvazzjoni għandha tinkludi s-

sottoproġetti sottostanti, sakemm il-

Kumitat tal-Investiment, f'każijiet 

debitament ġustifikati, ma jiddeċidix li 

jżomm id-dritt li japprovahom 

separatament. 

Or. en 

 

Emenda  104 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi ġestit mill-Kummissjoni, 

f'kooperazzjoni mal-Grupp tal-BEI. 

Or. en 
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Emenda  105 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jkun disponibbli bħala komponent 

taħt kull sezzjoni ta' politika msemmija fl-

Artikolu 7(1) u jkopri s-setturi kollha ta' 

dik is-sezzjoni. Barra minn hekk, servizzi 

konsultattivi transsettorjali għandhom 

ikunu disponibbli. 

Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jkun disponibbli bħala komponent 

taħt kull sezzjoni ta' politika msemmija fl-

Artikolu 7(1) u jkopri s-setturi kollha ta' 

dik is-sezzjoni. Barra minn hekk, servizzi 

konsultattivi transsettorjali u li jibnu l-

kapaċità għandhom ikunu disponibbli. 

Or. en 

 

Emenda  106 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) juża l-potenzjal li jattira u 

jiffinanzja proġetti fuq skala żgħira, 

inkluż permezz ta' pjattaformi ta' 

investiment; 

Or. en 

 

Emenda  107 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jappoġġa l-azzjonijiet u jqawwi l-

għarfien lokali biex jiffaċilita l-użu tal-

appoġġ tal-Fond InvestEU madwar l-

Unjoni u jikkontribwixxi b'mod attiv fejn 

possibbli għall-għan tad-diversifikazzjoni 

settorjali u ġeografika tal-Fond InvestEU 

billi jappoġġa s-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni biex joriġinaw u 

(c) jappoġġa l-azzjonijiet u jqawwi l-

għarfien lokali biex jiffaċilita l-użu tal-

appoġġ tal-Fond InvestEU madwar l-

Unjoni u jikkontribwixxi b'mod attiv għall-

għan tad-diversifikazzjoni settorjali u 

ġeografika tal-Fond InvestEU billi 

jappoġġa s-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni biex joriġinaw u 



 

PE628.640v01-00 64/76 PR\1165426MT.docx 

MT 

jiżviluppaw operazzjonijiet potenzjali ta' 

finanzjament u ta' investiment; 

jiżviluppaw operazzjonijiet potenzjali ta' 

finanzjament u ta' investiment; 

Or. en 

 

Emenda  108 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jappoġġa azzjonijiet għall-bini tal-

kapaċità sabiex jiġu żviluppati kapaċitajiet, 

ħiliet u proċessi organizzattivi u biex tiġi 

aċċellerata l-prontezza għall-investiment 

tal-organizzazzjonijiet sabiex il-promoturi 

u l-awtoritajiet jibnu riżervi ta' proġetti ta' 

investiment u jimmaniġġjaw proġetti u 

sabiex l-intermedjarji finanzjarji 

jimplimentaw operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment għall-

benefiċċju ta' entitajiet li jkunu qed 

jaffaċċjaw diffikultajiet biex jiksbu aċċess 

għall-finanzi, inkluż permezz ta' appoġġ 

għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' valutazzjoni 

tar-riskji jew ta' għarfien speċifiku għas-

settur. 

(f) jappoġġa azzjonijiet għall-bini tal-

kapaċità sabiex jiġu żviluppati kapaċitajiet, 

ħiliet u proċessi organizzattivi u biex tiġi 

aċċellerata l-prontezza għall-investiment 

tal-organizzazzjonijiet sabiex il-promoturi 

u l-awtoritajiet jibnu riżervi ta' proġetti ta' 

investiment, jiżviluppaw strumenti 

finanzjarji u pjattaformi ta' investiment, u 

jimmaniġġjaw proġetti u sabiex l-

intermedjarji finanzjarji jimplimentaw 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment għall-benefiċċju ta' entitajiet li 

jkunu qed jaffaċċjaw diffikultajiet biex 

jiksbu aċċess għall-finanzi, inkluż permezz 

ta' appoġġ għall-iżvilupp ta' kapaċità ta' 

valutazzjoni tar-riskji jew ta' għarfien 

speċifiku għas-settur. 

Or. en 

 

Emenda  109 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) jipprovdi appoġġ konsultattiv 

proattiv għan-negozji ġodda, speċjalment 

meta jfittxu li jipproteġu r-riċerka u l-

investimenti ta' innovazzjoni tagħhom 

billi jiksbu titli ta' proprjetà intellettwali, 

bħal privattivi. 
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Or. en 

 

Emenda  110 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

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

servizzi.  

4. Jistgħu jitħallsu tariffi għas-servizzi 

msemmija fil-paragrafu 2 biex ikopru parti 

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

servizzi. Iċ-Ċentru ta' Konsulenza tal-

InvestEU għandu jipprovdi għarfien 

espert mingħajr ħlas, għal promoturi ta' 

proġetti pubbliċi u istituzzjonijiet 

mingħajr skop ta' qligħ, u t-tariffi imposti 

fuq SMEs għall-assistenza teknika 

pprovduta għandhom ikunu limitati għal 

terz tal-ispiża għall-għoti ta' dawk is-

servizzi. 

Or. en 

 

Emenda  111 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmija fil-paragrafu 1. 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 

f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmija fil-paragrafu 1 u biex jiġu 

implimentati u akkomodati proġetti żgħar. 

Il-Kummissjoni għandha tiffirma 

ftehimiet separati mal-istituzzjonijiet 
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finanzjarji jew ma' intermedjarji oħra, 

bil-ħsieb li tinnominahom bħala sħab taċ-

Ċentru ta' Konsulenza u timponihom bl-

implimentazzjoni taċ-Ċentru ta' 

Konsulenza tal-InvestEU fil-prattika. 

Or. en 

 

Emenda  112 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a. Sabiex jipprovdi l-appoġġ 

konsultattiv imsemmi fil-paragrafu 1 u 

biex jiffaċilita l-għoti ta' dak l-appoġġ 

konsultattiv fil-livell lokali, iċ-Ċentru ta' 

Konsulenza tal-InvestEU għandu 

jikkoopera u jibbenefika mill-għarfien 

espert tal-banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali. Il-

kooperazzjoni bejn, min-naħa waħda, iċ-

Ċentru ta' Konsulenza tal-InvestEU u, 

min-naħa l-oħra, bank jew istituzzjoni 

promozzjonali nazzjonali, jistgħu jieħdu l-

forma ta' sħubija kuntrattwali. Iċ-Ċentru 

ta' Konsulenza tal-InvestEU għandu 

jipprova jikkonkludi mill-inqas ftehim ta' 

kooperazzjoni wieħed ma' bank jew 

istituzzjoni nazzjonali promozzjonali għal 

kull Stat Membru. Fi Stati Membri fejn il-

banek jew l-istituzzjonijiet promozzjonali 

nazzjonali ma jeżistux, iċ-Ċentru ta' 

Konsulenza tal-InvestEU għandu 

jipprovdi, fejn xieraq, u fuq talba tal-Istat 

Membru kkonċernat, appoġġ konsultattiv 

proattiv dwar l-istabbiliment ta' tali bank 

jew istituzzjoni. 

Or. en 

 

Emenda  113 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Proġetti li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3 

għandhom jiġu trażmessi mill-

Kummissjoni lis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni rilevanti. 

4. Proġetti li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3 

għandhom jiġu trażmessi mill-

Kummissjoni lis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni rilevanti, u liċ-Ċentru ta' 

Konsulenza tal-InvestEU, kif xieraq. 

Or. en 

 

Emenda  114 

Proposta għal regolament 

Kapitolu 7 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-monitoraġġ u r-rappurtar, l-evalwazzjoni 

u l-kontrolli 

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

rappurtar, l-evalwazzjoni u l-kontrolli 

Or. en 

 

Emenda  115 

Proposta għal regolament 

Artikolu -22 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu -22 

 Obbligu ta' rendikont 

 1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 

tal-Kunsill, il-President tal-Bord ta' 

Tmexxija għandu jirrapporta dwar il-

prestazzjoni tal-Fond tal-InvestEU lill-

istituzzjoni rikjedenti, inkluż billi 

jipparteċipa f'seduta quddiem il-

Parlament Ewropew. 

 2. Il-President tal-Bord ta' Tmexxija 

għandu jwieġeb bil-fomm jew bil-miktub 
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għal mistoqsijiet indirizzati lill-Fond tal-

InvestEU mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill, fi kwalunkwe każ fi żmien 

ħames ġimgħat mid-data tal-wasla ta' 

mistoqsija. 

 3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 

tal-Kunsill, il-Kummissjoni għandha 

tissottometti rapport dwar l-applikazzjoni 

ta' dan ir-Regolament. 

Or. en 

 

Emenda  116 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment koperti minn 

dan ir-Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

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

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

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

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

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

Finanzjarju]. 

5. Barra minn hekk, kull sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni għandu 

jissottometti rapport kull sitt xhur lill-

Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni 

dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament, imqassam skont il-

kompartiment tal-UE u l-kompartiment tal-

Istat Membru, kif xieraq. Ir-rapport għandu 

jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

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

mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

stabbiliti fl-Anness III ta' dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi 

wkoll data operazzjonali, statistika, 

finanzjarja u ta' kontabilità dwar kull 

operazzjoni ta' finanzjament u ta' 

investiment u fil-livell tal-kompartiment, 

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

InvestEU. Wieħed minn dawn ir-rapporti 

għandu jkun fih l-informazzjoni li s-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni 

għandhom jipprovdu skont l-

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

Finanzjarju]. 

Or. en 
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Emenda  117 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

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

garanzija tal-UE. 

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

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni interim dwar il-Programm 

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

garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  118 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

3. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-

Programm InvestEU, iżda mhux aktar tard 

minn sentejn wara t-tmiem tal-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni finali tal-

Programm InvestEU, b'mod partikolari 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  119 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

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

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 

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

ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni 

2. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-

Artikoli 4(2), 7(6), 17a, 17b, 22(2) u 23(6) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 

perjodu ta' ħames snin mid-[dħul fis-seħħ 
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għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' 

xhur qabel tmiem tal-perjodu ta' ħames 

snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 

estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 

tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 

xhur qabel l-iskadenza ta' kull perjodu. 

ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' 

xhur qabel tmiem tal-perjodu ta' ħames 

snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 

estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 

tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet 

xhur qabel l-iskadenza ta' kull perjodu. 

Or. en 

 

Emenda  120 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

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

revokata f'kull ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-

setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha 

taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 

jkun fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikoli 4(2), 7(6), 17a, 17b, 22(2) u 23(6) 

tista' tiġi revokata f'kull ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-

setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. Din ma għandha 

taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 

jkun fis-seħħ. 

Or. en 

 

Emenda  121 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Att delegat adottat skont l-

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

fis-seħħ biss jekk ma tkun saret ebda 

6. Att delegat adottat skont l-

Artikoli 4(2), 7(6), 17a, 17b, 22(2) u 23(6) 

għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
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oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 

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

Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 

ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-

Kummissjoni li ma jkunux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 

saret ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn 

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

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 

jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament 

Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu 

infurmaw lill-Kummissjoni li ma jkunux se 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 

Or. en 

 

Emenda  122 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jirrikonoxxu 

l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-

finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari 

meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 

tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 

koerenti, effettiva u mmirata lil diversi 

udjenzi, inklużi lill-midja u lill-pubbliku. 

1. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jirrikonoxxu 

l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-

finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari 

meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 

tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 

koerenti, effettiva u mmirata lil diversi 

udjenzi, inklużi lill-midja u lill-pubbliku, 

billi jiffokaw ukoll fuq l-impatti soċjali u 

ambjentali. 

Or. en 

 

Emenda  123 

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, 

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



 

PE628.640v01-00 72/76 PR\1165426MT.docx 

MT 

distribuzzjoni, u t-teknoloġiji tal-ħżin); 

Or. en 

 

Emenda  124 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) manutenzjoni jew aġġornament ta' 

assi eżistenti ta' infrastruttura, fis-setturi 

tat-trasport u l-enerġija, b'attenzjoni 

partikolari fuq aspetti ta' sikurezza u 

sigurtà. 

Or. en 

 

Emenda  125 

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 u riġenerazzjoni urbani, 

rurali u kostali sostenibbli; 

Or. en 

 

Emenda  126 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) proġetti għall-ġlieda kontra t-tibdil 

fil-klima u għall-promozzjoni ta' wirt 

kulturali sostenibbli, b'mod partikolari 

strateġiji u strumenti biex 

jissalvagwardjaw il-wirt kulturali 
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Ewropew, tanġibbli u intanġibbli. 

Or. en 

 

Emenda  127 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 5 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (f a) teknoloġiji ġodda bħat-teknoloġiji 

ta' assistenza applikati għal prodotti u 

servizzi kulturali u kreattivi. 

Or. en 

 

Emenda  128 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) użu ta' teknoloġiji diġitali għall-

konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 

kulturali Ewropew, tanġibbli u 

intanġibbli; 

Or. en 

 

Emenda  129 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fb) ġestjoni teknoloġika ta' drittijiet ta' 

proprjetà intellettwali. 

Or. en 
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Emenda  130 

Proposta għal regolament 

Anness II – paragrafu 1 – punt 7 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Is-sostenn finanzjarju lil entitajiet li 

ma jimpjegawx iktar minn 3 000 impjegat, 

b'enfasi partikolari fuq l-SMEs u 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja żgħar, 

partikolarment permezz ta': 

7. Is-sostenn finanzjarju lil entitajiet li 

ma jimpjegawx iktar minn 3 000 impjegat, 

b'enfasi partikolari fuq l-SMEs, kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja żgħar u 

intrapriżi soċjali, partikolarment permezz 

ta': 

Or. en 

 

Emenda  131 

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-finanzjament etiku u sostenibbli, 

il-mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriża soċjali u l-ekonomija soċjali; 

Or. en 

 

Emenda  132 

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 

vokazzjonali u servizzi relatati; 

Or. en 

 

Emenda  133 
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Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3.3a Investiment li jappoġġa l-għanijiet 

soċjali 

Or. en 

 

Emenda  134 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 7 – punt 7.1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7.1 Infrastruttura soċjali: Il-kapaċità tal-

infrastruttura soċjali appoġġata skont is-

settur: abitazzjoni, edukazzjoni, saħħa, 

ieħor 

7.1 Infrastruttura soċjali: Il-kapaċità u lħuq 

tal-infrastruttura soċjali appoġġata skont is-

settur: abitazzjoni, edukazzjoni, saħħa, 

ieħor 

Or. en 

 

Emenda  135 

Proposta għal regolament 

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

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7.2a Il-mikrofinanzjament u l-

finanzjament tal-intrapriża soċjali: Għadd 

ta' intrapriżi tal-ekonomija soċjali 

maħluqa 

Or. en 

 

Emenda  136 

Proposta għal regolament 

Anness XVIII – punt 7 – punt 7.2b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 7.2b Il-mikrofinanzjament u l-

finanzjament tal-intrapriża soċjali: Għadd 

ta' intrapriżi tal-ekonomija soċjali 

appoġġati skont l-istadju (bikri, ta' 

tkabbir/espansjoni) 

Or. en 

 

Emenda  137 

Proposta għal regolament 

Anness III – punt 7 – punt 7.5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7.5 Ħiliet: Għadd ta' individwi li qed 

jiksbu ħiliet ġodda: kwalifiki tal-

edukazzjoni u tat-taħriġ formali 

7.5 Ħiliet: Għadd ta' individwi li qed 

jiksbu ħiliet ġodda jew li qed ikollhom il-

ħiliet ivvalidati: kwalifiki tal-edukazzjoni u 

tat-taħriġ formali, informali, u mhux 

formali 

Or. en 

 

 


