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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta  lill-Kumitat 
għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati 
responsabbli, l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pandemija Covid-19 hija xokk 
ewlieni għall-ekonomija dinjija u tal-
Unjoni. Minħabba l-miżuri ta' konteniment 
meħtieġa, l-attività ekonomika fl-UE 
naqset b'mod sinifikanti. Ir-reċessjoni 
ekonomika fil-PDG tal-UE fl-2020 hija 
mistennija li tkun madwar 7,5 %, ferm 
aktar profonda milli matul il-kriżi 
finanzjarja fl-2009. It-tifqigħa tal-
pandemija wriet l-interkonnettività tal-
ktajjen tal-provvista globali u esponiet xi 
vulnerabilitajiet bħad-dipendenza żejda tal-
industriji strateġiċi fuq sorsi esterni tal-
provvista mhux diversifikati. Dawn il-
vulnerabbiltajiet jenħtieġ li jiġu indirizzati, 
biex jitjieb ir-rispons ta' emerġenza tal-
Unjoni kif ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija 
sħiħa, filwaqt li tibqa' miftuħa għall-
kompetizzjoni u l-kummerċ f'konformità 
mar-regoli tagħha. L-attività ta' investiment 
hija mistennija li tkun naqset b'mod 
sinifikanti. Anki qabel il-pandemija, 
filwaqt li seta' jiġi osservat irkupru fil-
proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-
PDG fl-Unjoni, dan baqa' taħt dak li jista' 
jkun mistenni f'irkupru qawwi u ma kienx 
biżżejjed biex jikkumpensa għal snin ta' 
nuqqas ta' investiment wara l-kriżi tal-
2009. Aktar importanti minn hekk, il-livelli 
u t-tbassir attwali tal-investiment ma 
jkoprux il-ħtiġijiet ta' investiment 
strutturali tal-Unjoni għall-bidu mill-ġdid u 
għas-sostenn ta' tkabbir fit-tul quddiem il-

(1) Il-pandemija Covid-19 hija xokk 
ewlieni għall-ekonomija dinjija u tal-
Unjoni. Minħabba l-miżuri ta' konteniment 
meħtieġa, l-attività ekonomika fl-UE 
naqset b'mod sinifikanti. Ir-reċessjoni 
ekonomika fil-PDG tal-UE fl-2020 hija 
mistennija li tkun madwar 7,5 %, ferm 
aktar profonda milli matul il-kriżi 
finanzjarja fl-2009. It-tifqigħa tal-
pandemija wriet l-interkonnettività tal-
ktajjen tal-provvista globali u esponiet xi 
vulnerabilitajiet bħad-dipendenza żejda tal-
industriji strateġiċi fuq sorsi esterni tal-
provvista mhux diversifikati. Dawn il-
vulnerabbiltajiet iridu jiġu indirizzati, biex 
jitjieb ir-rispons ta' emerġenza tal-Unjoni 
kif ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija sħiħa, 
filwaqt li tibqa' miftuħa għall-
kompetizzjoni u l-kummerċ f'konformità 
mar-regoli tagħha. L-attività ta' investiment 
hija mistennija li tkun naqset b'mod 
sinifikanti. Anki qabel il-pandemija, 
filwaqt li seta' jiġi osservat irkupru fil-
proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-
PDG fl-Unjoni, dan baqa' taħt dak li jista' 
jkun mistenni f'irkupru qawwi u ma kienx 
biżżejjed biex jikkumpensa għal snin ta' 
nuqqas ta' investiment wara l-kriżi tal-
2009. Aktar importanti minn hekk, il-livelli 
u t-tbassir attwali tal-investiment ma 
jkoprux il-ħtiġijiet ta' investiment 
strutturali tal-Unjoni għall-bidu mill-ġdid u 
għas-sostenn ta' tkabbir fit-tul f'kuntest 
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bidla teknoloġika u l-kompetittività globali, 
inkluż l-innovazzjoni, il-ħiliet, l-
infrastruttura, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju ('SMEs') u l-ħtieġa li jiġu indirizzati 
sfidi soċjetali ewlenin bħas-sostenibbiltà 
jew it-tixjiħ demografiku. 
Konsegwentement, sabiex jinkisbu l-
objettivi ta' politika tal-Unjoni u biex jiġi 
appoġġat l-irkupru ekonomiku rapidu, 
inklużiv u b'saħħtu, hemm bżonn ta' 
sostenn biex jiġu indirizzati l-fallimenti 
tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment 
subottimali u biex titnaqqas id-diskrepanza 
fl-investiment f'setturi fil-mira.

ikkaratterizzat minn bidliet teknoloġiċi u 
kompetittività globali, inkluż l-
innovazzjoni, il-ħiliet, l-infrastruttura, l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ('SMEs') u 
l-ħtieġa li jiġu indirizzati sfidi soċjetali 
ewlenin bħas-sostenibilità jew it-tixjiħ 
demografiku mingħajr ma jiġu 
kompromessi l-għanijiet marbuta mal-
kwalità. Konsegwentement, sabiex jinkisbu 
l-objettivi ta' politika tal-Unjoni u biex jiġi 
appoġġat l-irkupru ekonomiku rapidu, 
inklużiv u b'saħħtu, hemm bżonn ta' 
sostenn biex jiġu indirizzati l-fallimenti 
tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment 
subottimali u biex titnaqqas id-diskrepanza 
fl-investiment f'setturi fil-mira.

 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F'konformità mal-Artikolu 8 tat-
TFUE li jinkludi impenn favur l-
eliminazzjoni tal-inugwaljanzi u favur il-
promozzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel fl-azzjonijiet kollha, 
InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għall-kisba tal-politiki tal-Unjoni fil-
qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
għall-promozzjoni u t-tisħiħ tal-pożizzjoni 
tan-nisa. B'mod partikolari meta titqies l-
intensità tax-xokk ekonomiku ta' wara l-
COVID 19, li huwa previst li jkollu impatt 
sproporzjonat fuq in-nisa, inkluż 
minħabba t-telf ta' impjiegi u l-piż tal-
kura bla ħlas, il-programm InvestEU 
jenħtieġ li japplika l-prinċipji tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u 
tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru, skont l-
"Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi 2020-2025" tal-5 ta' Marzu 2020. 
Dan l-infiq għandu jiġi mmonitorjat 
b'mod adegwat, skont il-prinċipji tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, 
permezz ta' indikaturi u l-ġbir ta' data 
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diżaggregata skont is-sessi biex jiġi 
vvalutat b'mod preċiż l-impatt tal-
programm fuq il-ġeneru fi ħdan il-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Bil-ħsieb li jitrawwem it-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv, l-investiment u l-
impjiegi, u b'hekk jingħata kontribut għal 
titjib fil-benesseri, għal distribuzzjoni aktar 
ġusta tad-dħul u għal koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali akbar fl-Unjoni, il-
Fond InvestEU jenħtieġ li jappoġġa 
investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli, 
inkluż fil-wirt kulturali. Il-proġetti 
ffinanzjati mill-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jissodisfaw l-istandards ambjentali u 
soċjali tal-Unjoni, inklużi l-istandards dwar 
id-drittijiet tax-xogħol. L-interventi 
permezz tal-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jikkumplimenta l-appoġġ tal-Unjoni li 
jitwassal permezz ta' għotjiet.

(7) Bil-ħsieb li jitrawwem tkabbir, 
investiment u impjiegi sostenibbli u 
inklużivi, u b'hekk jingħata kontribut għal 
titjib fil-benesseri, għal distribuzzjoni aktar 
ġusta tad-dħul u għal koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali akbar fl-Unjoni, il-
Fond InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-
investimenti f'assi tanġibbli u intanġibbli, 
inkluż fil-wirt kulturali u l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri. Skont l-istudju tal-EIGE 
tal-2017, it-titjib fl-ugwaljanza bejn il-
ġeneri jiġġenera sa 10.5 miljun impjieg 
addizzjonali sal-2050, u r-rata ta' impjieg 
tal-UE tilħaq kważi 80 %. Għalhekk, il-
proġetti ffinanzjati mill-Fond InvestEU 
jenħtieġ li jissodisfaw l-istandards 
ambjentali u soċjali tal-Unjoni, inklużi l-
istandards dwar id-drittijiet tax-xogħol, u 
jsaħħu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-
interventi permezz tal-Fond InvestEU 
jenħtieġ li jikkomplementaw l-appoġġ tal-
Unjoni li jitwassal permezz ta' għotjiet.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kontribut tal-Fond InvestEU 
għall-kisba tal-mira tal-klima se jiġi traċċat 
permezz ta' sistema tal-Unjoni tal-intraċċar 
tal-klima żviluppata mill-Kummissjoni 
f'kooperazzjoni mas-sħab potenzjali 
inkarigati mill-implimentazzjoni, u bl-użu 

(11) Il-kontribut tal-Fond InvestEU 
għall-kisba tal-mira tal-klima se jiġi traċċat 
permezz ta' sistema tal-Unjoni tal-intraċċar 
tal-klima żviluppata mill-Kummissjoni 
f'kooperazzjoni mas-sħab potenzjali 
inkarigati mill-implimentazzjoni, u bl-użu 
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xieraq tal-kriterji stabbiliti bir-[Regolament 
dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-
iffaċilitar tal-investiment sostenibbli25 ] 
biex jiġi ddeterminat jekk attività 
ekonomika tkunx ambjentalment 
sostenibbli. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
implimentazzjoni ta' dimensjonijiet oħra 
tal-SDGs.

xieraq tal-kriterji stabbiliti bir-[Regolament 
dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-
iffaċilitar tal-investiment sostenibbli25 ] 
biex jiġi ddeterminat jekk attività 
ekonomika tkunx ambjentalment 
sostenibbli. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
implimentazzjoni ta' dimensjonijiet oħra 
tal-SDGs bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-proġetti ta' investiment li jirċievu 
appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod 
partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, 
jenħtieġ li jiġu skrinjati mis-sieħeb 
inkarigat mill-implimentazzjoni biex jiġi 
ddeterminat jekk dawn għandhomx impatt 
ambjentali, klimatiku jew soċjali. Jenħtieġ 
li l-proġetti ta' investiment li jkollhom tali 
impatt ikunu soġġetti għall-verifika tas-
sostenibbiltà f'konformità mal-gwida li 
jenħtieġ li tiġi żviluppata mill-
Kummissjoni f'kooperazzjoni mill-qrib 
mas-sħab potenzjali inkarigati mill-
implimentazzjoni fil-qafas tal-Programm 
InvestEU. Din il-gwida jenħtieġ li tuża 
b'mod xieraq il-kriterji stabbiliti mir-
[Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas 
biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli] 
biex jiġi determinat jekk attività 
ekonomika tkunx ambjentalment 
sostenibbli u konsistenti mal-gwida 
żviluppata għal programmi oħra tal-Unjoni. 
B'konsistenza mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, tali gwida jenħtieġ li 
tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex 
jiġu evitati piżijiet amministrattivi mhux 
dovuti, u proġetti taħt ċertu daqs li 
għandhom jiġu definiti fil-gwida jenħtieġ li 

(13) Il-proġetti ta' investiment li jirċievu 
appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod 
partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, 
jenħtieġ li jiġu skrinjati mis-sieħeb 
inkarigat mill-implimentazzjoni biex jiġi 
ddeterminat jekk dawn għandhomx impatt 
ambjentali, klimatiku jew soċjali, inkluż 
fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, is-
segregazzjoni fis-suq tax-xogħol, l-
opportunitajiet u t-trattament indaqs fuq 
ix-xogħol. Jenħtieġ li l-proġetti ta' 
investiment li jkollhom tali impatt ikunu 
soġġetti għall-verifika tas-sostenibilità 
f'konformità mal-gwida li jenħtieġ li tiġi 
żviluppata mill-Kummissjoni 
f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab 
potenzjali inkarigati mill-implimentazzjoni 
fil-qafas tal-Programm InvestEU. Din il-
gwida jenħtieġ li tuża l-kriterji stabbiliti 
mir-[Regolament dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli] biex jiġi determinat jekk 
attività ekonomika tkunx ambjentalment 
sostenibbli u konsistenti mal-gwida 
żviluppata għal programmi oħra tal-Unjoni. 
B'konsistenza mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, tali gwida jenħtieġ li 
tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex 
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jiġu esklużi mill-verifika tas-sostenibbiltà . 
Jekk s-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni jikkonkludi li ma 
għandha titwettaq l-ebda verifika tas-
sostenibbiltà, jenħtieġ li jipprovdi 
ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment 
stabbilit għall-Fond InvestEU. 
Operazzjonijiet li ma jkunux konsistenti 
mal-kisba tal-għanijiet klimatiċi jenħtieġ li 
ma jkunux eliġibbli għall-appoġġ skont dan 
ir-Regolament.

jiġu evitati piżijiet amministrattivi mhux 
dovuti, u proġetti taħt ċertu daqs li 
għandhom jiġu definiti fil-gwida jenħtieġ li 
jiġu esklużi mill-verifika tas-sostenibilità . 
Jekk s-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni jikkonkludi li ma 
għandha titwettaq l-ebda verifika tas-
sostenibilità, jenħtieġ li jipprovdi 
ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment 
stabbilit għall-Fond InvestEU. 
Operazzjonijiet li ma jkunux konsistenti 
mal-kisba tal-għanijiet klimatiċi u 
għanijiet ambjentali oħrajn u li ma 
jikkonformawx mal-kriterji stabbiliti fit-
tassonomija tal-UE u mal-prinċipju ta' 
"tagħmel l-ebda ħsara sinifikanti", b'mod 
partikolari attivitajiet relatati mal-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, it-trasport jew il-
kombustjoni tal-fjuwils fossili, jenħtieġ li 
ma jkunux eliġibbli għall-appoġġ skont dan 
ir-Regolament. It-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali jaffettwaw lin-
nisa b'mod sproporzjonat, iżda n-nisa 
mhumiex rappreżentati biżżejjed fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet dwar il-politiki ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Jenħtieġ li 
niżguraw li n-nisa u gruppi vulnerabbli 
oħra jiġu inklużi fil-livelli kollha tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet fil-livelli nazzjonali u tal-
UE.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għalkemm il-livell ta' investiment 
globali fl-Unjoni kien qed jiżdied qabel il-
kriżi Covid-19, l-investiment f'attivitajiet 
ta' riskju ogħla bħar-riċerka u l-
innovazzjoni kien għadu inadegwat u issa 
huwa mistenni li se jkun sofra b'mod 
sinifikanti minħabba l-kriżi. In-nuqqas ta' 
investiment li rriżulta fir-riċerka u fl-
innovazzjoni qiegħed iġib ħsara fuq il-

(18) Għalkemm il-livell ta' investiment 
globali fl-Unjoni kien qed jiżdied qabel il-
kriżi Covid-19, l-investiment f'attivitajiet 
ta' riskju ogħla bħar-riċerka u l-
innovazzjoni kien għadu inadegwat u issa 
huwa mistenni li se jkun sofra b'mod 
sinifikanti minħabba l-kriżi. In-nuqqas ta' 
investiment li rriżulta fir-riċerka u fl-
innovazzjoni qiegħed iġib ħsara fuq il-
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kompetittività industrijali u ekonomika tal-
Unjoni u fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-
ċittadini tagħha. Il-Fond InvestEU jenħtieġ 
li jipprovdi l-prodotti finanzjarji xierqa 
biex ikopru l-istadji differenti fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni u l-firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati, b'mod partikolari biex 
jippermetti t-tkabbir u l-użu ta' 
soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-
Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu 
kompetittivi fis-swieq dinjija u 
jippromwovi l-eċċellenza tal-Unjoni fit-
teknoloġiji sostenibbli fil-livell globali, 
f'sinerġija ma' Orizzont Ewropa, inkluż il-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. F'dan 
ir-rigward, l-esperjenza li nkisbet mill-
istrumenti finanzjarji bħalma huma 
InnovFin – Finanzi tal-UE għall-
Innovaturi, imniedi taħt Orizzont 2020 
sabiex jiġi ffaċilitat u jitħaffef l-aċċess għal 
finanzjament għal negozji innovattivi, 
jenħtieġ li sservi bħala bażi b'saħħitha biex 
jingħata dan l-appoġġ immirat.

kompetittività industrijali u ekonomika tal-
Unjoni u fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-
ċittadini tagħha. Il-Fond InvestEU jenħtieġ 
li jipprovdi l-prodotti finanzjarji xierqa 
biex ikopru l-istadji differenti fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni u l-firxa wiesgħa ta' partijiet 
interessati, b'mod partikolari biex 
jippermetti t-tkabbir u l-użu ta' 
soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-
Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu 
kompetittivi fis-swieq dinjija u 
jippromwov l-eċċellenza tal-Unjoni fit-
teknoloġiji sostenibbli fil-livell globali, 
f'sinerġija ma' Orizzont Ewropa, inkluż il-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. F'dan 
ir-rigward, l-esperjenza li nkisbet mill-
istrumenti finanzjarji bħalma huma 
InnovFin – Finanzi tal-UE għall-
Innovaturi, imniedi taħt Orizzont 2020 
sabiex jiġi ffaċilitat u jitħaffef l-aċċess għal 
finanzjament għal negozji innovattivi, 
jenħtieġ li sservi bħala bażi b'saħħitha biex 
jingħata dan l-appoġġ immirat. Bilanċ 
aħjar bejn il-ġeneri għall-finanzjament ta' 
negozji ġodda u l-innovazzjoni se 
jikkontribwixxi għal użu  tat-talenti u l-
ideat aqwa. Inqas minn 1 % tal-fondi ta' 
kapital ta' riskju huma ġestiti min-nisa u 
l-perċentwal tal-intraprendituri nisa ta' 
negozji ġodda huwa ferm taħt il-medja 
tat-tipi kollha ta' negozji.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Jenħtieġ sforz sinifikanti biex isir 
investiment fit-trasformazzjoni diġitali, u 
tissaħħaħ, u biex jitqassmu l-benefiċċji 
tagħha maċ-ċittadini u n-negozji kollha tal-
Unjoni. Il-qafas b'saħħtu ta' politika tal-
Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali llum 
jenħtieġ li jkun ibbilanċjat b'investiment ta' 
ambizzjoni komparabbli, inkluż fl-
intelliġenza artifiċjali f'konformità mal-

(20) Jenħtieġ sforz sinifikanti biex isir 
investiment fit-trasformazzjoni diġitali,  u 
biex din tissaħħaħ, filwaqt li tingħata 
attenzjoni dovuta għad-distakk diġitali 
bejn il-ġeneri, u biex jitqassmu l-benefiċċji 
tagħha maċ-ċittadini u n-negozji kollha tal-
Unjoni. Il-qafas b'saħħtu ta' politika tal-
Istrateġija għal Suq Uniku Diġitali llum 
jenħtieġ li jkun ibbilanċjat b'investiment ta' 
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programm Ewropa Diġitali. ambizzjoni komparabbli, inkluż fl-
intelliġenza artifiċjali f'konformità mal-
programm Ewropa Diġitali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-
26 ta' April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar 
il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 
l-qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabilità u l-Komunikazzjoni "Ewropa 
soċjali b'saħħitha għal tranżizzjonijiet 
ġusti" tal-14 ta' Jannar 2020, 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-impjiegi, 
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, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, fost l-
oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq 
ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali 
għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 
Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa proġetti li 
jiġġeneraw impatt pożittiv soċjali u jtejbu 
l-inklużjoni soċjali billi jgħinu jżidu l-
impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod 
partikolari fost dawk bla sengħa u bla 
xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni 

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-
26 ta' April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar 
il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 
l-qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabilità u l-Komunikazzjoni "Ewropa 
soċjali b'saħħitha għal tranżizzjonijiet 
ġusti" tal-14 ta' Jannar 2020, 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-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-inklużjoni 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, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema u l-
edukazzjoni fl-intraprenditorija, fost l-
oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq 
ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali 
għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, u 
biex isir progress fl-opportunitajiet ta' 
impjieg f'setturi kritiċi għall-ġejjieni 
diġitali. Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa 
proġetti li jiġġeneraw impatt pożittiv 
soċjali, inkluża l-promozzjoni ta' fehim 
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fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-
opportunitajiet indaqs, is-solidarjetà 
interġenerazzjonali, is-settur tas-saħħa u s-
servizzi soċjali, l-akkomodazzjoni soċjali, 
in-nies mingħajr dar, l-inklużività diġitali, 
l-iżvilupp komunitarju, ir-rwol u l-post taż-
żgħażagħ fis-soċjetà kif ukoll dak ta' 
persuni vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' 
pajjiżi terzi. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jappoġġja wkoll il-kultura u l-
kreattività Ewropea li għandha għan 
soċjali.

interġenerazzjonali u jenħtieġ li jtejjeb l-
inklużjoni soċjali billi jgħin biex jiżdiedu 
l-impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod 
partikolari fost dawk bla sengħa u bla 
xogħol fit-tul u dawk bi ftit wisq impjieg, u 
fit-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, billi 
tiġi indirizzata s-segregazzjoni fis-suq tax-
xogħol, jingħalaq id-distakk bejn il-ġeneri 
fil-qasam tal-impjieg, tal-pagi u tal-
pensjonijiet, jiġi promoss bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata, jissaħħu l-
opportunitajiet u t-trattament indaqs fuq 
ix-xogħol, in-nondiskriminazzjoni, l-
aċċessibilità, is-solidarjetà 
interġenerazzjonali, is-settur tas-saħħa u s-
servizzi soċjali, l-akkomodazzjoni soċjali, 
in-nies mingħajr dar, l-inklużività diġitali, 
l-iżvilupp komunitarju, ir-rwol u l-post taż-
żgħażagħ fis-soċjetà kif ukoll dak ta' 
persuni vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' 
pajjiżi terzi. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jappoġġja wkoll il-kultura u l-
kreattività Ewropea li għandha għan 
soċjali.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġu kkumpensati l-effetti 
negattivi tat-trasformazzjonijiet profondi 
tas-soċjetajiet fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol 
matul id-deċennju li ġej, huwa meħtieġ li 
jsir investiment fil-kapital uman, fl-
infrastruttura soċjali, fil-mikrofinanzi, il-
finanzjament tal-intrapriżi etiċi u 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, biex iżid il-provvista tal-finanzi u 
l-aċċess għall-finanzi għal mikrointrapriżi 
u intrapriżi soċjali u għal istituzzjonijiet ta' 
solidarjetà soċjali, sabiex tiġi ssodisfata d-
domanda ta' dawk li l-aktar għandhom 
bżonnha. Ir-rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' 

(23) Biex jiġu kkumpensati l-effetti 
negattivi tat-trasformazzjonijiet profondi 
tas-soċjetajiet fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol 
matul id-deċennju li ġej, huwa meħtieġ li 
jsir investiment fil-kapital uman, fl-
infrastruttura soċjali, fil-mikrofinanzi, il-
finanzjament tal-intrapriżi etiċi u 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, biex iżid il-provvista tal-finanzi u 
l-aċċess għall-finanzi għal mikrointrapriżi 
u intrapriżi soċjali u għal istituzzjonijiet ta' 
solidarjetà soċjali, sabiex tiġi ssodisfata d-
domanda ta' dawk li l-aktar għandhom 
bżonnha. Ir-rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' 
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Livell Għoli dwar l-Investiment fl-
Infrastruttura Soċjali fl-Ewropa ta' 
Jannar 2018 bit-titlu "It-Titjib tal-
Investiment fl-Infrastruttura Soċjali fl-
Ewropa" identifika diskrepanza totali fl-
investiment 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. 
Dan jitlob appoġġ, inkluż fil-livell tal-
Unjoni. Għaldaqstant, l-isfruttar tal-poter 
kollettiv tal-kapital pubbliku, kummerċjali 
u filantropiku, kif ukoll l-appoġġ minn 
fondazzjonijiet u minn tipi alternattivi ta' 
provvedituri tal-finanzi bħal atturi etiċi, 
soċjali u sostenibbli, jenħtieġ li jiġi 
utilizzat biex jappoġġa l-iżvilupp tal-katina 
tal-valur tas-suq soċjali u Unjoni aktar 
reżiljenti.

Livell Għoli dwar l-Investiment fl-
Infrastruttura Soċjali fl-Ewropa ta' 
Jannar 2018 bit-titlu "It-Titjib tal-
Investiment fl-Infrastruttura Soċjali fl-
Ewropa" identifika diskrepanza totali fl-
investiment 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. 
Dan jitlob appoġġ, inkluż fil-livell tal-
Unjoni. Għaldaqstant, l-isfruttar tal-poter 
kollettiv tal-kapital pubbliku, kummerċjali 
u filantropiku, kif ukoll l-appoġġ minn 
fondazzjonijiet u minn tipi alternattivi ta' 
provvedituri tal-finanzi bħal atturi etiċi, 
soċjali u sostenibbli, jenħtieġ li jiġi 
utilizzat biex jappoġġa l-iżvilupp tal-katina 
tal-valur tas-suq soċjali u Unjoni aktar 
reżiljenti. L-innovazzjoni soċjali u l-
ekonomija soċjali jenħtieġ li jkunu 
kruċjali f'dan il-proċess.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) It-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 uriet li l-kura informali u 
formali, inkluż iżda mhux limitata għall-
indukrar tat-tfal, il-kura għal dawk 
b'diżabilità u l-kura tal-anzjani, hija ġid 
prezjuż għas-soċjetà, iżda waħda li 
għandha impatt sinifikanti fuq il-familji u 
għandha impatt sproporzjonat fuq in-nisa. 
Biex jippromwovi l-bilanċ bejn ix-xogħol 
u l-ħajja privata u biex jagħti spinta lill-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol, kif ukoll lill-ekonomija b'mod 
usa', InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-
iżvilupp ta' infrastruttura u servizzi tal-
kura u jenħtieġ li jiġbor u jippromwovi 
metodi innovattivi ta' għoti ta' kura għall-
attenzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali u tal-
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UE.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) L-appoġġ għal persuni vulnerabbli 
u l-integrazzjoni tagħhom jistgħu 
jirriżultaw fi gwadanji ekonomiċi, 
soċjetali u personali għall-Unjoni u l-
Istati Membri. Matul il-perjodu ta' 
konfinament tal-COVID-19, ġiet innutata 
żieda fil-vjolenza domestika madwar l-
Unjoni. Biex jindirizza l-pjaga tal-
vjolenza domestika u l-impatt tal-vjolenza 
fuq in-nisa u l-irġiel fi ħdan l-UE u l-
Istati Membri, InvestEU jenħtieġ li 
jappoġġa l-iżvilupp tal-infrastruttura 
meħtieġa, inklużi x-xelters u l-linji 
telefoniċi għall-għajnuna għall-vittmi tal-
vjolenza.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fil-kriżi ekonomika kkawżata mill-
pandemija tal-Covid-19, l-allokazzjoni tas-
suq tar-riżorsi mhijiex kompletament 
effiċjenti u r-riskju perċepit ifixkel il-fluss 
tal-investiment privat b'mod sinifikanti. 
F'ċirkostanzi bħal dawn, il-karatteristika 
ewlenija tal-Fond InvestEU ta' tneħħija tar-
riskji minn proġetti ekonomikament 
vijabbli biex jiġi attirat il-finanzjament 
privat hija partikolarment ta' valur u 
jenħtieġ li tiġi msaħħa, fost l-oħrajn sabiex 
jiġi miġġieled ir-riskju ta' rkupru 
asimmetriku. Il-programm InvestEU 
jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi appoġġ 
kruċjali lill-kumpaniji fil-fażi ta' rkupru u 

(24) Fil-kriżi ekonomika kkawżata mill-
pandemija tal-Covid-19, l-allokazzjoni tas-
suq tar-riżorsi mhijiex kompletament 
effiċjenti u r-riskju perċepit ifixkel il-fluss 
tal-investiment privat b'mod sinifikanti. 
F'ċirkostanzi bħal dawn, il-karatteristika 
ewlenija tal-Fond InvestEU ta' tneħħija tar-
riskji minn proġetti ekonomikament 
vijabbli biex jiġi attirat il-finanzjament 
privat hija partikolarment ta' valur u 
jenħtieġ li tiġi msaħħa, fost l-oħrajn sabiex 
jiġi miġġieled ir-riskju ta' rkupru 
asimmetriku. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li 
ssir enfasi speċjali fuq l-appoġġ għall-
SMEs, b'mod partikolari fir-rigward tal-
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fl-istess ħin jiżgura fokus qawwi tal-
investituri fuq il-prijoritajiet ta' politika fuq 
terminu medju u twil tal-Unjoni bħall-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan ta' 
Investiment għall-Ewropa Sostenibbli, l-
Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur diġitali 
tal-Ewropa u l-Ewropa Soċjali b'Saħħitha 
għal Tranżizzjoni Ġusta. Jenħtieġ li jżid 
b'mod sinifikanti l-kapaċità ta' teħid ta' 
riskju tal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) u tal-banek u l-
istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali u 
sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni 
b'appoġġ għall-irkupru ekonomiku.

SMEs immexxija min-nisa, li spiss 
jiffaċċjaw sfidi uniċi fl-aċċess għall-
finanzjament meħtieġ minn mekkaniżmi u 
istituzzjonijiet ta' finanzjament u li ser 
jeħtieġu appoġġ sinifikanti matul il-fażi 
ta' rkupru. Il-programm InvestEU jenħtieġ 
li jkun jista' jipprovdi appoġġ kruċjali lill-
kumpaniji fil-fażi ta' rkupru u fl-istess ħin 
jiżgura fokus qawwi tal-investituri fuq il-
prijoritajiet ta' politika fuq terminu medju u 
twil tal-Unjoni bħall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, il-Pjan ta' Investiment għall-
Ewropa Sostenibbli, l-Istrateġija dwar it-
tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa, l-
istrateġija għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
u l-Ewropa Soċjali b'Saħħitha għal 
Tranżizzjoni Ġusta. Jenħtieġ li jżid b'mod 
sinifikanti l-kapaċità ta' teħid ta' riskju tal-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment 
(BEI) u tal-banek u l-istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali u sħab oħra 
inkarigati mill-implimentazzjoni b'appoġġ 
għall-irkupru ekonomiku.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jingħata struttura ta' governanza li l-
funzjoni tagħha jenħtieġ li tkun konformi 
mal-iskop uniku tagħha li tiżgura l-użu 
xieraq tal-garanzija tal-UE, filwaqt li tiġi 
żgurata l-indipendenza politika tad-
deċiżjonijiet ta' investiment. Din l-istruttura 
ta' governanza jenħtieġ li tkun magħmula 
minn Bord Konsultattiv, minn Bord ta' 
Tmexxija u minn Kumitat tal-Investiment 
kompletament indipendenti. Il-
kompożizzjoni ġenerali tal-istruttura ta' 
governanza jenħtieġ li tistinka biex tikseb 
bilanċ bejn is-sessi. L-istruttura ta' 
governanza jenħtieġ li ma taffettwax jew 
ma tinterferixxix fit-teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-Grupp tal-BEI jew ta' sħab oħra 
inkarigati mill-implimentazzjoni, u 
jenħtieġ li ma tkunx sostitut għall-korpi 

(41) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jingħata struttura ta' governanza li l-
funzjoni tagħha jenħtieġ li tkun konformi 
mal-iskop uniku tagħha li tiżgura l-użu 
xieraq tal-garanzija tal-UE, filwaqt li tiġi 
żgurata l-indipendenza politika tad-
deċiżjonijiet ta' investiment. Din l-istruttura 
ta' governanza jenħtieġ li tkun magħmula 
minn Bord Konsultattiv, minn Bord ta' 
Tmexxija u minn Kumitat tal-Investiment 
kompletament indipendenti. Il-
kompożizzjoni ġenerali tal-istruttura ta' 
governanza kif ukoll kull ta' wieħed mill-
kumitati jenħtieġ li tikseb bilanċ bejn il-
ġeneri ta' mill-inqas 40 fil-mija tas-sess 
sottorappreżentat. L-istruttura ta' 
governanza jenħtieġ li ma taffettwax jew 
ma tinterferixxix fit-teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-Grupp tal-BEI jew ta' sħab oħra 
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governattivi rispettivi tagħhom. inkarigati mill-implimentazzjoni, u 
jenħtieġ li ma tkunx sostitut għall-korpi 
governattivi rispettivi tagħhom.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni għall-iskjerament tal-
Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tqis l-abilità tal-kontroparti li tissodisfa l-
objettivi tal-Fond InvestEU u 
tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 
biex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 
ġeografika adegwata, tħeġġeġ investituri 
privati u tipprovdi diversifikazzjoni 
suffiċjenti tar-riskji u 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-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 nazzjonali u 
reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-
massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 
pubbliċi fit-territorju kollu tal-Unjoni, u 
biex ikun żgurat bilanċ ġeografiku ġust tal-
proġetti. Il-programm InvestEU jenħtieġ li 
jiġi implimentat b'tali mod li jippromwovi 
kundizzjonijiet ekwi għal banek u 
istituzzjonijiet promozzjonali iżgħar fid-
daqs u fiż-żmien. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jkun possibbli istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali oħra jsiru sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni, b'mod 
partikolari meta jippreżentaw vantaġġ 
komparattiv f'termini ta' kompetenza u ta' 

(49) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni għall-iskjerament tal-
Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tqis l-abilità tal-kontroparti li tissodisfa l-
objettivi tal-Fond InvestEU u 
tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 
biex tiżgura kopertura ġeografika 
adegwata, bilanċ bejn il-ġeneri u 
diversifikazzjoni, tħeġġeġ investituri 
privati u tipprovdi diversifikazzjoni 
suffiċjenti tar-riskji u 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-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 nazzjonali u 
reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-
massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 
pubbliċi fit-territorju kollu tal-Unjoni, u 
biex ikun żgurat bilanċ ġeografiku ġust tal-
proġetti. Il-programm InvestEU jenħtieġ li 
jiġi implimentat b'tali mod li jippromwovi 
kundizzjonijiet ekwi għal banek u 
istituzzjonijiet promozzjonali iżgħar fid-
daqs u fiż-żmien. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jkun possibbli istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali oħra jsiru sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni, b'mod 
partikolari meta jippreżentaw vantaġġ 
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esperjenza speċifika f'ċerti Stati Membri u 
meta jippreżentaw maġġoranza azzjonarja 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li jkun ukoll possibbli 
għal entitajiet oħra li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju sabiex 
isiru sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

komparattiv f'termini ta' kompetenza u ta' 
esperjenza speċifika f'ċerti Stati Membri u 
meta jippreżentaw maġġoranza azzjonarja 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li jkun ukoll possibbli 
għal entitajiet oħra li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju sabiex 
isiru sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 
jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Minbarra 
dan, l-għan tal-appoġġ konsultattiv 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-
kost tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, 
bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali. 
L-appoġġ għall-bini tal-kapaċità jenħtieġ li 
jkun kumplimentari għall-azzjonijiet 
imwettqa skont programmi oħra tal-Unjoni 
li jkopru qasam ta' politika speċifiku, u 
addizzjonali magħhom. Jenħtieġ li jsir 
sforz ukoll biex ikun appoġġat l-bini tal-
kapaċità ta' promoturi ta' proġetti 
potenzjali, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet u awtoritajiet lokali.

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 
jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Minbarra 
dan, l-għan tal-appoġġ konsultattiv 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-
kost tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, 
bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali. 
L-appoġġ għall-bini tal-kapaċità jenħtieġ li 
jkun kumplimentari għall-azzjonijiet 
imwettqa skont programmi oħra tal-Unjoni 
li jkopru qasam ta' politika speċifiku, u 
addizzjonali magħhom. Jenħtieġ li jsir 
sforz ukoll biex ikun appoġġat l-bini tal-
kapaċità ta' promoturi ta' proġetti 
potenzjali, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet u awtoritajiet lokali. Il-
finanzjament insuffiċjenti ta' proġetti u 
negozji innovattivi tan-nisa jenħtieġ li jiġi 
indirizzat, b'mod speċjali billi jiġu riveduti 
l-kriterji.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għar-reżiljenza, l-inklużività u l-
innovazzjoni soċjali tal-Unjoni;

(c) għar-reżiljenza soċjali, l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq 
tax-xogħol, l-inklużività u l-innovazzjoni 
soċjali tal-Unjoni u l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Programm InvestEU għandu l-
għanijiet speċifiċi li ġejjin:

2. Il-Programm InvestEU għandu l-
għanijiet speċifiċi li ġejjin, b'attenzjoni 
dovuta għall-prinċipju u l-kisba tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel:

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tieqa ta' politika ta' riċerka, 
innovazzjoni u diġitizzazzjoni li tinkludi 
attivitajiet ta' riċerka, żvilupp ta' prodott u 
innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġiji 
u tar-riżultati tar-riċerka għas-suq biex 
tappoġġa l-faċilitaturi tas-suq u l-
kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, id-
dimostrazzjoni u l-użu ta' soluzzjonijiet 
innovattivi u l-appoġġ għat-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi kif ukoll id-
diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni;

(b) tieqa ta' politika ta' riċerka, 
innovazzjoni u diġitizzazzjoni li tinkludi 
attivitajiet ta' riċerka, żvilupp ta' prodott u 
innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġiji 
u tar-riżultati tar-riċerka għas-suq biex 
tappoġġa l-faċilitaturi tas-suq u l-
kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, id-
dimostrazzjoni u l-użu ta' soluzzjonijiet 
innovattivi u l-appoġġ għat-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi kif ukoll id-
diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, 
b'kunsiderazzjoni dovuta għad-distakk 
diġitali bejn il-ġeneri;
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tieqa ta' politika għall-SMEs li 
tinkludi l-aċċess għal u d-disponibbiltà tal-
finanzi primarjament għall-SMEs, inklużi 
għal SMEs innovattivi u SMEs li joperaw 
fis-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll 
kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja;

(c) tieqa ta' politika għall-SMEs li 
tinkludi l-aċċess għal u d-disponibilità tal-
finanzi primarjament għall-SMEs, 
b'kunsiderazzjoni dovuta għall-SMEs 
immexxija min-nisa, inklużi għal SMEs 
innovattivi u SMEs li joperaw fis-setturi 
kulturali u kreattivi, kif ukoll kumpaniji 
żgħar b'kapitalizzazzjoni medja;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tieqa ta' politika għall-investiment 
soċjali u l-ħiliet, li tinkludi l-
mikrofinanzjament, il-finanzi għall-
intrapriżi soċjali, l-ekonomija soċjali u l-
miżuri biex jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, il-ħiliet, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u servizzi relatati, l-infrastruttura 
soċjali, inkluża l-infrastruttura tas-saħħa u 
edukattiva u tal-akkomodazzjoni soċjali u 
għall-istudenti, l-innovazzjoni soċjali, il-
kura tas-saħħa u fit-tul, l-inklużjoni u l-
aċċessibilità, l-attivitajiet kulturali u 
kreattivi b'għan soċjali, u l-integrazzjoni 
tan-nies vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' 
pajjiżi terzi;

(d) tieqa ta' politika għall-investiment 
soċjali u l-ħiliet, li tinkludi l-
mikrofinanzjament, il-finanzi għall-
intrapriżi soċjali, l-ekonomija soċjali u l-
miżuri biex jippromwovu u jintegraw l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fl-
ekonomija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-ħolqien tal-impjiegi, bl-għan li 
jingħalaq id-distakk tal-kura bejn il-
ġeneri permezz tat-titjib tad-disponibilità 
u tal-affordabilità ta' servizzi tal-kura ta' 
kwalità permezz tal-FSE+, il-FEŻR, l-
InvestEU, il-FAEŻR kif ukoll fis-soċjetà, 
il-ħiliet, l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi 
relatati, l-intraprenditorija, l-infrastruttura 
soċjali, inkluża l-infrastruttura tas-saħħa u 
edukattiva u tal-akkomodazzjoni soċjali u 
għall-istudenti, il-kura tat-tfal, l-
innovazzjoni soċjali, il-kura tas-saħħa u 
tat-tfal fit-tul, b'mod partikolari għall-
ġenituri waħedhom, il-kura tal-ġenituri 
b'diżabilità, l-inklużjoni u l-aċċessibilità, 
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miżuri dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja privata, l-attivitajiet kulturali u 
kreattivi b'għan soċjali, li jippromwovu l-
fehim interġenerazzjonali, u l-appoġġ ta' 
persuni vulnerabbli u l-integrazzjoni 
tagħhom, inklużi l-persuni b'diżabilità, il-
ġenituri waħedhom, il-persuni bi status 
soċjoekonomiku żvantaġġat, in-nisa, il-
vittmi/superstiti tal-vjolenza sessista, il-
persuni LGBTI, il-minoranzi etniċi, il-
persuni Roma, iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
u xelters u l-linji telefoniċi għall-
għajnuna għall-vittmi tal-vjolenza, 
b'attenzjoni partikolari għar-reġjuni 
rurali, muntanjużi, ultraperiferiċi u l-
inqas żviluppati;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-infrastruttura kritika, kemm fiżika 
kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' 
infrastruttura identifikati bħala kritiċi fl-
oqsma tal-enerġija, it-trasport, l-ambjent, 
is-saħħa, il-komunikazzjoni diġitali sikura, 
il-5G, l-internet tal-oġġetti, il-pjattaformi 
tas-servizzi online, il-cloud computing 
sigur, l-ipproċessar jew il-ħżin tad-data, il-
pagamenti u l-infrastruttura finanzjarja, l-
ajruspazju, id-difiża, il-komunikazzjoni, il-
midja, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
infrastruttura elettorali u l-faċilitajiet 
sensittivi, kif ukoll l-art u l-proprjetà 
immobbli kruċjali għall-użu ta' tali 
infrastruttura kritika;

ii) l-infrastruttura kritika, kemm fiżika 
kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' 
infrastruttura identifikati bħala kritiċi fl-
oqsma tal-enerġija, it-trasport, l-ambjent, 
is-saħħa, il-komunikazzjoni diġitali sikura, 
il-5G, l-internet tal-oġġetti, il-pjattaformi 
tas-servizzi online, il-cloud computing 
sigur, l-ipproċessar jew il-ħżin tad-data, il-
pagamenti u l-infrastruttura finanzjarja, l-
ajruspazju, id-difiża, il-komunikazzjoni, il-
midja, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
infrastruttura elettorali u l-faċilitajiet 
sensittivi, kif ukoll l-art u l-proprjetà 
immobbli kruċjali għall-użu ta' tali 
infrastruttura kritika; dawn l-infrastrutturi 
kritiċi għandhom jiġu integrati fil-
perspettiva tal-ġeneri u jiżguraw li ma 
jkun hemm l-ebda preġudizzju matul l-
implimentazzjoni ta' dawn l-infrastrutturi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, fil-każ ta' investimenti fl-
ispazju, id-difiża u ċ-ċibersigurtà, u f'tipi 
speċifiċi ta' proġetti b'implikazzjonijiet ta' 
sigurtà reali u diretta f'setturi kritiċi, ir-
riċevituri finali ma għandhomx ikunu 
kkontrollati minn pajjiż terz jew entitajiet 
ta' pajjiż terz u għandu jkollhom il-ġestjoni 
eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni bil-ħsieb li 
jipproteġu s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha.

Barra minn hekk, fil-każ ta' investimenti fl-
ispazju, id-difiża u ċ-ċibersigurtà, u f'tipi 
speċifiċi ta' proġetti b'implikazzjonijiet ta' 
sigurtà reali u diretta f'setturi kritiċi, ir-
riċevituri finali ma għandhomx ikunu 
kkontrollati minn pajjiż terz jew entitajiet 
ta' pajjiż terz u għandu jkollhom il-ġestjoni 
eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni bil-ħsieb li 
jipproteġu s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha. Dawn l-investimenti 
għandhom ikunu konformi mal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
jippromwovuha  fil-livelli kollha.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
ta' investiment għandhom jiġu skrinjati 
biex jiġi ddeterminat jekk għandhomx 
impatt ambjentali, klimatiku jew soċjali. 
Jekk dawk l-operazzjonijiet ikollhom 
impatt bħal dan, dawn għandhom ikunu 
soġġetti għall-ittestjar tas-sostenibilità 
klimatika, ambjentali u soċjali bil-għan li 
jiġu mminimizzati l-impatti negattivi u jiġu 
massimizzati l-benefiċċji għall-klima, l-
ambjent u d-dimensjonijiet soċjali. Għal 
dan il-għan, il-promoturi ta' proġett li 
jitolbu finanzjament għandhom jipprovdu 
informazzjoni adegwata fuq il-bażi tal-
gwida msemmija fil-paragrafu 4. Proġetti 
taħt ċertu daqs speċifikat fil-linji gwida ta' 
prova għandhom jiġu esklużi. Proġetti li 
ma jkunux konsistenti mal-għanijiet 
klimatiċi ma għandhomx ikunu eliġibbli 
għall-appoġġ skont dan ir-Regolament. 
Jekk is-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni jikkonkludi li ma 
għandha titwettaq l-ebda prova tas-
sostenibbiltà, huwa għandu jipprovdi 

3. L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
ta' investiment għandhom jiġu skrinjati 
biex jiġi ddeterminat jekk għandhomx 
impatt ambjentali, klimatiku jew soċjali, 
inkluż impatt li huwa ta' detriment għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq 
tax-xogħol. Jekk dawk l-operazzjonijiet 
ikollhom impatt bħal dan, dawn għandhom 
ikunu soġġetti għall-ittestjar tas-
sostenibilità klimatika, ambjentali, l-
ugwaljanza u s-sostenibilità soċjali bil-
għan li jiġu mminimizzati l-impatti 
negattivi u jiġu massimizzati l-benefiċċji 
għall-klima, l-ambjent, l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u d-dimensjonijiet soċjali. Għal 
dan il-għan, il-promoturi ta' proġett li 
jitolbu finanzjament għandhom jipprovdu 
informazzjoni adegwata fuq il-bażi tal-
gwida msemmija fil-paragrafu 4. Proġetti 
taħt ċertu daqs speċifikat fil-linji gwida ta' 
prova għandhom jiġu esklużi. Proġetti li 
ma jkunux konsistenti mal-għanijiet 
klimatiċi ma għandhomx ikunu eliġibbli 
għall-appoġġ skont dan ir-Regolament. 
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ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment. Jekk is-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni jikkonkludi li ma 
għandha titwettaq l-ebda prova tas-
sostenibilità, huwa għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi stimat l-impatt soċjali tal-
proġetti, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, fuq l-inklużjoni soċjali ta' ċerti żoni 
jew popolazzjonijiet u fuq l-iżvilupp 
ekonomiku ta' żoni u setturi affettwati mill-
isfidi strutturali bħalma hija l-ħtieġa tad-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija;

(c) jiġi stimat l-impatt soċjali tal-
proġetti, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fis-suq tax-xogħol, fuq l-inklużjoni 
soċjali ta' ċerti żoni jew popolazzjonijiet u 
fuq l-iżvilupp ekonomiku ta' żoni u setturi 
affettwati mill-isfidi strutturali bħalma hija 
l-ħtieġa tad-dekarbonizzazzjoni tal-
ekonomija;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiġu identifikati proġetti li huma 
inkonsistenti mal-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-prinċipji tal-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
u l-ibbaġitjar skont il-ġeneru;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. ikunu konsistenti mal-linji gwida 
dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru u l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Konsultattiv għandu 
jagħmel ħiltu biex jiżgura l-bilanċ bejn is-
sessi u għandu jkun jinkludi:

2. Il-Bord Konsultattiv għandu jiżgura 
bilanċ bejn il-ġeneri minimu ta' mill-
inqas 40 fil-mija tas-sess 
sottorappreżentat u għandu jkun jinkludi:

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiġi stabbilit Bord ta' 
Tmexxija għall-Programm InvestEU. Dan 
għandu jkun magħmul minn erba' 
rappreżentanti tal-Kummissjoni, tliet 
rappreżentanti tal-Grupp tal-BEI u żewġ 
rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-
BEI u espert maħtur bħala membru 
mingħajr id-dritt tal-vot mill-Parlament 
Ewropew. L-espert maħtur bħala membru 
mingħajr id-dritt tal-vot mill-Parlament 
Ewropew ma għandux ifittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn istituzzjonijiet, korpi, 
uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni, minn xi 
gvern ta' Stat Membru jew minn xi entità 
pubblika jew privata oħra u għandu jaġixxi 
b'indipendenza sħiħa. L-espert għandu 
jaqdi dmirijietu b'mod imparzjali u fl-
interess tal-Fond InvestEU.

1. Għandu jiġi stabbilit Bord ta' 
Tmexxija għall-Programm InvestEU. Dan 
għandu jkun magħmul minn erba' 
rappreżentanti tal-Kummissjoni, tliet 
rappreżentanti tal-Grupp tal-BEI u żewġ 
rappreżentanti tas-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni li mhumiex il-Grupp tal-
BEI u espert maħtur bħala membru 
mingħajr id-dritt tal-vot mill-Parlament 
Ewropew u għandu jiżgura li l-għamla 
tal-Bord ta' Tmexxija b'mod ġenerali tkun 
tosserva bilanċ bejn il-ġeneri. L-espert 
maħtur bħala membru mingħajr id-dritt tal-
vot mill-Parlament Ewropew ma għandux 
ifittex jew jieħu struzzjonijiet minn 
istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji 
tal-Unjoni, minn xi gvern ta' Stat Membru 
jew minn xi entità pubblika jew privata 
oħra u għandu jaġixxi b'indipendenza 
sħiħa. L-espert għandu jaqdi dmirijietu 
b'mod imparzjali u fl-interess tal-Fond 
InvestEU.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1



PE655.872v01-00 22/24 AD\1213154MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
verifika biex tikkonferma li l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment proposti mis-sħab inkarigati 
mill-implimentazzjoni li mhumiex il-BEI 
jikkonformaw mal-liġi u mal-politiki tal-
Unjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
verifika biex tikkonferma li l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment proposti mis-sħab inkarigati 
mill-implimentazzjoni li mhumiex il-BEI 
jikkonformaw mal-liġi u mal-politiki tal-
Unjoni, inkluż il-prinċipju tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) biex jiġi żgurat bilanċ bejn il-
ġeneri, il-Kumitat tal-Investiment għandu 
jieħu l-impenn li jadotta strateġiji u 
proċeduri biex jiġi żgurat bilanċ bejn il-
ġeneri fil-kumitat.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-indikaturi għar-rapportar dwar il-
progress tal-Programm InvestEU biex 
jintlaħqu l-objettivi ġenerali u speċifiċi 
stipulati fl-Artikolu 3 huma stipulati fl-
Anness III.

1. L-indikaturi għar-rapportar dwar il-
progress tal-Programm InvestEU biex 
jintlaħqu l-objettivi ġenerali u speċifiċi 
stipulati fl-Artikolu 3 huma stipulati fl-
Anness III. Dawn għandhom jirriflettu 
data sensittiva għall-ġeneru u għandhom 
jitfasslu b'mod sensittiv għall-ġeneru, kull 
meta jkun possibbli, billi jikkontribwixxu 
għall-valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-
ġeneri. B'dan il-mod, il-monitoraġġ se 
jkopri wkoll il-lakuni f'setturi bi 
prevalenza femminili u jindirizza l-
opportunitajiet indaqs u t-trattament 
ugwali tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-
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xogħol.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness II – punt 12 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) is-saħħa u l-kura fit-tul, inklużi l-
kliniki, l-isptarijiet, il-kura tas-saħħa 
primarja, is-servizzi fid-djar u l-kura 
bbażata fil-komunità;

(iii) is-saħħa, il-kura tat-tfal u fit-tul, 
inklużi ċ-ċentri ta' kura ta' matul il-jum 
pubbliċi u privati, il-kliniki, l-isptarijiet, il-
kura tas-saħħa primarja, is-servizzi fid-djar 
u l-kura bbażata fil-komunità;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness II – punt 12 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-miżuri biex jippromwovu l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

(g) il-miżuri biex jippromwovu l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri inkluża l-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness II – punt 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-integrazzjoni tal-persuni 
vulnerabbli, inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi 
terzi.

(h) l-integrazzjoni tal-persuni 
vulnerabbli, inklużi l-persuni b'diżabilità, 
il-persuni LGBTI+ u ċ-ċittadini ta' pajjiżi 
terzi;
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