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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-istimi tal-Kummissjoni li huma 
dderivati minn data fil-livell tad-ditti 
jissuġġerixxu li l-eżiġenzi ta' tiswija tal-
ekwità b'riżultat tal-pandemija tal-COVID-
19 jistgħu jkunu madwar EUR 720 biljun 
fl-2020. Din iċ-ċifra tista' tkun ogħla jekk 
il-miżuri ta' konfinament jibqgħu fis-seħħ 
għal żmien itwal minn dak li qed jiġi 
preżunt bħalissa, jew jekk jerġgħu jiġu 
imposti minħabba li jerġgħu jiżdiedu l-
kontaminazzjonijiet. Jekk jibqgħu ma jiġux 
indirizzati, dawn id-defiċits ta' kapital 
jistgħu jwasslu għal perjodu twil 
b'investiment imnaqqas u rata ta' qgħad 
ogħla. L-impatt ta' dawn id-defiċits ta' 
kapital se jkun inugwali bejn is-setturi u l-
Istati Membri, u b'hekk iwassal għal 
diverġenzi fis-suq uniku. Dan huwa 
aggravat mill-fatt li l-kapaċità tal-Istati 
Membri li jipprovdu għajnuna mill-Istat 
tvarja ferm.

(1) L-istimi tal-Kummissjoni li huma 
dderivati minn data fil-livell tad-ditti 
jissuġġerixxu li l-eżiġenzi ta' tiswija tal-
ekwità b'riżultat tal-pandemija tal-COVID-
19 jistgħu jkunu madwar EUR 720 biljun 
fl-2020. Din iċ-ċifra tista' tkun ogħla jekk 
il-miżuri ta' konfinament jibqgħu fis-seħħ 
għal żmien itwal minn dak li qed jiġi 
preżunt bħalissa, jew jekk jerġgħu jiġu 
imposti minħabba li jerġgħu jiżdiedu l-
kontaminazzjonijiet. Jekk jibqgħu ma jiġux 
indirizzati, dawn id-defiċits ta' kapital 
jistgħu jwasslu għal perjodu twil 
b'investiment imnaqqas u rata ta' qgħad 
ogħla li jirriżultaw f'impatti sinifikanti fuq 
il-kompetittività tal-Unjoni. Dan jista' 
jaffettwa l-kapaċità tal-industrija tal-
Unjoni b'mod partikolarment negattiv, 
b'effetti negattivi fuq l-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) fil-qalba tal-
industrija Ewropea, u tnaqqis fl-
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni li 
jistgħu jwasslu għal rigressjoni 
teknoloġika u telf tal-vantaġġ teknoloġiku 
fil-kompetizzjoni globali. Barra minn 
hekk, hemm rappreżentanza ogħla mill-
medja ta' SMEs, inklużi l-mikrointrapriżi, 
f'setturi partikolarment milquta mill-kriżi, 
li jista' jnaqqas b'mod sinifikanti l-
kapaċità tagħhom li jagħmlu t-
trasformazzjoni ekoloġika u diġitali 
meħtieġa. L-impatt ta' dawn id-defiċits ta' 
kapital se jkun inugwali bejn is-setturi u l-
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Istati Membri, u b'hekk se jwassal għal 
diverġenzi u inugwaljanzi fost ir-reġjuni u 
fis-suq intern. Dan huwa aggravat mill-fatt 
li l-kapaċità tal-Istati Membri li jipprovdu 
għajnuna mill-Istat tvarja ferm. Ir-
ridistribuzzjoni tar-riżorsi skont l-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
(Solvency Support Instrument - SSI) 
għandha tirrifletti dawk il-kwistjonijiet 
b'mod ġust, tipprovdi appoġġ finanzjarju 
adegwat u tevita li jkun hemm impatt 
soċjoekonomiku negattiv fuq l-industriji u 
l-ħaddiema, kif ukoll kwalunkwe impatt 
negattiv fuq is-suq intern.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-pandemija tal-COVID-19 kellha 
impatt sinifikanti, għall-għarrieda u 
mhux mistenni fuq l-ekonomija tal-
Unjoni, li minħabba f'hekk xekkel b'mod 
sinifikanti l-kapaċità tal-Unjoni li 
tagħmel progress fuq prijoritajiet ta' 
politika, b'mod partikolari l-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u objettivi relatati 
bħalma huma l-miri tal-klima, l-iżvilupp 
tal-infrastruttura tal-enerġija, l-istrateġija 
dwar l-idroġenu, l-Istrateġija dwar it-
tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa, l-
Istrateġija tal-SMEs għal Ewropa 
sostenibbli u diġitali, l-Istrateġija 
Industrijali l-ġdida għal Ewropa 
ekoloġika u diġitali, u t-twettiq ta' 
awtonomija strateġika miftuħa għal 
ekonomija tal-Unjoni kompetittiva, 
dinamika u sostenibbli. L-Istrument ta' 
Appoġġ għas-Solvenza huwa maħsub biex 
iservi bħala għodda importanti biex jiġi 
żgurat li l-progress lejn dawk l-għanijiet 
ta' politika jkun jista' jinżamm jew 
jitħaffef.
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Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-effetti ekonomiċi u soċjali ta' 
tfixkil b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-19 
fuq is-suq intern, fuq il-kapaċità ta' 
investiment tas-settur privat u fuq l-
impjiegi jistgħu jpoġġu f'riskju l-isforz 
kollettiv tal-Unjoni u dak nazzjonali biex 
jintlaħqu l-miri tal-enerġija, tal-klima u 
tal-ambjent sal-2030 u tan-newtralità 
klimatika sa mhux aktar tard mill-2050. 
L-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
jenħtieġ li jgħin biex jiġi evitat li jirriżulta 
riskju bħal dan u biex jiġi żgurat progress 
lejn il-kisba ta' dawk il-miri.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) L-għan ewlieni tal-Istrument ta' 
Appoġġ għas-Solvenza jenħtieġ li 
jippreserva kemm jista' jkun l-impjiegi 
Ewropej billi jipprovdi appoġġ immexxi 
mill-politika lil kumpaniji fl-Istati Membri 
kollha li altrimenti jkunu vijabbli fuq 
perjodu twil ta' żmien, u jippermettilhom 
jerġgħu lura għall-kapaċità, isaħħu l-
produttività u l-innovazzjoni u jixprunaw 
l-impjiegi madwar l-Unjoni. Jenħtieġ li 
ma jingħata l-ebda appoġġ fil-qafas tal-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza għal 
attivitajiet li jkunu inkonsistenti mal-
politiki tal-Unjoni.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, il-miżuri 
tal-irkupru u tar-reżiljenza fil-qafas tat-
tieqa ta' appoġġ għas-solvenza tal-Fond 
Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 
jenħtieġ li jittieħdu biex jindirizzaw l-
impatt bla preċedent tal-kriżi tal-COVID-
19. Jenħtieġ li  tali riżorsi addizzjonali 
jintużaw b'tali mod li jiżguraw il-
konformità mal-limiti ta' żmien stipulati 
fir-Regolament [EURI].

(2) F'konformità mar-Regolament [l-
Istrument ta' Rkupru tal-Unjoni Ewropea] u 
fil-limiti tar-riżorsi allokati fih, jenħtieġ li 
jittieħdu miżuri ta' rkupru u reżiljenza fil-
qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza tal-
Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi biex jindirizzaw l-impatt 
ekonomiku bla preċedent tal-kriżi tal-
COVID-19 fuq il-kumpaniji. Jenħtieġ li 
jkun hemm enfasi partikolari fuq il-
preservazzjoni tal-impjiegi u l-għajxien, 
billi jingħata appoġġ lill-SMEs, li 
jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi fl-
Unjoni, kif ukoll lill-industriji u lin-nies 
biex jiġi żgurat li ħadd ma jibqa' lura. 
Jenħtieġ li tali riżorsi oħra jintużaw b'tali 
mod li jiżguraw il-konformità mal-limiti ta' 
żmien stipulati fir-Regolament [EURI], 
filwaqt li jinżammu u jitkabbru l-
opportunitajiet ta' impjiegi biex tiġi 
evitata l-esklużjoni soċjali filwaqt li 
jingħata appoġġ lill-progress teknoloġiku 
u jinħolqu opportunitajiet tas-suq għall-
kumpaniji, biex b'hekk jinħolqu l-impjiegi 
u jiġi evitat il-qgħad.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-FEIS kien partikolarment ta' 
suċċess fil-mobilizzazzjoni ta' investimenti 
kemm privati kif ukoll pubbliċi li 
f'Ġunju 2020 kellhom valur ta' aktar 
minn EUR 500 biljun, li bbenefikaw 
minnhom madwar 1,4 miljun SME. Il-
parteċipazzjoni tas-settur privat biex jiġi 
mobilizzat l-investiment wara l-pandemija 
tal-COVID-19 hija partikolarment 
importanti biex jiġu miġġielda l-impatti 
negattivi tal-pandemija fuq l-ekonomija 
tal-Unjoni, u għaldaqstant jenħtieġ li l-
fokus ewlieni tal-Istrument ta' Appoġġ 
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għas-Solvenza jkun li jattira l-investiment 
privat.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jikkumbattu l-konsegwenzi 
ekonomiċi severi tal-pandemija tal-
COVID-19 fl-Unjoni, il-kumpaniji li qed 
jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba l-kriżi 
ekonomika kkawżata bil-pandemija u li ma 
jistgħux jiksbu appoġġ suffiċjenti permezz 
ta' finanzjament mis-suq, jew miżuri 
meħuda mill-Istati Membri, jenħtieġ li 
jingħataw faċilità ta' appoġġ għas-solvenza 
b'mod urġenti fil-qafas tal-Istrument ta' 
Appoġġ għas-Solvenza li jenħtieġ jiżdied 
bħala t-tielet tieqa fil-qafas tal-FEIS.

(3) Biex jikkumbattu l-konsegwenzi 
ekonomiċi u soċjali severi tal-pandemija 
tal-COVID-19 fl-Unjoni, il-kumpaniji, 
b'mod partikolari l-SMEs u speċjalment l-
entitajiet tan-negozju mikro u n-negozji 
tal-familja innovattivi u bbażati fuq it-
teknoloġija, li qed jiffaċċjaw diffikultajiet 
minħabba l-kriżi ekonomika u soċjali 
kkawżata mill-pandemija u li ma jistgħux 
jiksbu appoġġ suffiċjenti permezz ta' 
finanzjament mis-suq, jew miżuri meħuda 
mill-Istati Membri, jenħtieġ li jingħataw 
faċilità ta' appoġġ għas-solvenza b'mod 
urġenti fil-qafas ta' Strument ta' Appoġġ 
għas-Solvenza li jenħtieġ li jiżdied bħala t-
tielet tieqa fil-qafas tal-FEIS.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istrument ta' Appoġġ għas-
Solvenza huwa mfassal biex jegħleb l-
impatt ekonomiku tal-pandemija tal-
COVID-19. Huwa strument biex jgħin 
kumpaniji vijabbli milli jfallu u għalhekk 
strument biex jgħin liċ-ċittadini tal-
Unjoni milli jispiċċaw qiegħda. L-
istrument mhuwiex imfassal biex 
jidderieġi l-ekonomiji tal-Istati Membri 
f'direzzjoni partikolari. L-għan ta' kull 
azzjoni li tittieħed fid-dawl tal-Istrument 
ta' Appoġġ għas-Solvenza jenħtieġ li jkun 
li jiġu evitati rati ta' qgħad ogħla.
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Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jenħtieġ li l-kumpaniji li jingħataw 
appoġġ fil-qafas tal-Istrument ta' Appoġġ 
għas-Solvenza joperaw u jkunu stabbiliti 
fl-Unjoni, jiġifieri jenħtieġ li l-uffiċċju 
rreġistrat tagħhom ikun fi Stat Membru u 
jenħtieġ li jkunu attivi fl-Unjoni fis-sens li 
jkollhom attivitajiet sostanzjali fir-rigward 
ta' persunal, manifattura, riċerka u żvilupp 
jew attivitajiet kummerċjali oħra fl-Unjoni. 
Jenħtieġ li jwettqu attivitajiet insostenn 
tal-objettivi koperti b'dan ir-Regolament. 
Jenħtieġ li jkollhom mudell ta' negozju 
vijabbli kif ukoll li ma kinux f'diffikultà 
f'termini tal-qafas tal-għajnuna mill-Istat 
diġà fl-aħħar tal-2019. Jenħtieġ li l-appoġġ 
jiġi mmirat lejn il-kumpaniji eliġibbli li 
joperaw f'dawk l-Istati Membri u s-setturi 
li ntlaqtu l-iktar mill-kriżi tal-COVID-19 u 
/ jew jekk id-disponibbiltà tal-appoġġ għas-
solvenza mill-Istat tkun iktar limitata.

(4) Jenħtieġ li l-kumpaniji li jingħataw 
appoġġ fil-qafas tal-Istrument ta' Appoġġ 
għas-Solvenza, li l-parti l-kbira tagħhom 
jenħtieġ li jkunu SMEs, ikunu stabbiliti u 
joperaw fl-Unjoni, jiġifieri jenħtieġ li l-
uffiċċju rreġistrat u r-residenza fiskali 
tagħhom ikunu fi Stat Membru u jenħtieġ 
li jkunu attivi fl-Unjoni fis-sens li jkunu 
b'mod predominanti attivi fir-rigward ta' 
persunal, manifattura, riċerka u żvilupp jew 
attivitajiet kummerċjali oħra fl-Unjoni u 
ma jkunux ikkontrollati minn pajjiż terz. 
Jenħtieġ li ma jkunux parti minn grupp li 
jkollu sussidjarji mingħajr attività 
ekonomika reali f'pajjiż inkluż fil-lista tal-
Unjoni għall-ġurisdizzjonijiet li ma 
jikkooperawx6a. Jenħtieġ li jwettqu 
attivitajiet b'appoġġ għall-objettivi koperti 
b'dan ir-Regolament. Jenħtieġ li jkollhom 
mudell ta' negozju vijabbli, inkluż 
proprjetà intellettwali jew kapaċitajiet 
kbar teknoloġiċi ta' riċerka u żvilupp, u li 
ma kinux diġà f'diffikultà f'termini tal-
qafas tal-għajnuna mill-Istat7 fl-aħħar tal-
2019 u jenħtieġ li lanqas ma kienu 
involuti jew impenjati f'ħasil tal-flus, 
finanzjament tat-terroriżmu, evitar tat-
taxxa, frodi fiskali jew evażjoni tat-taxxa. 
F'każ ta' intrapriżi mikro jew żgħar, dawn 
setgħu kienu diġà f'diffikultà f'termini 
tal-qafas tal-għajnuna mill-Istat fil-
31 ta' Diċembru 2019, sakemm ma kinux 
soġġetti għal proċedura ta' insolvenza 
kollettiva skont il-liġi nazzjonali, u 
sakemm ma kinux irċevew għajnuna 
għas-salvataġġ jew għajnuna għar-
ristrutturar. L-appoġġ għal kumpaniji 
eliġibbli jenħtieġ li jkun bil-kundizzjoni li 
huma joperaw f'dawk l-Istati Membri u s-
setturi li ntlaqtu l-aktar mill-kriżi tal-
COVID-19 jew minn rati tal-qgħad li 
għolew, jew fejn id-disponibbiltà tal-
appoġġ għas-solvenza mill-Istat tkunaktar 
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limitata, filwaqt li għandu jiġi żgurat li l-
firxa ġeografika tkun ibbilanċjata 
madwar l-Ewropa. Jenħtieġ li l-kumpaniji 
jimpenjaw ruħhom li jkomplu joperaw u 
jżommu l-forza tax-xogħol tagħhom fl-
Unjoni, u li jintroduċu limiti fir-rigward 
tal-pagamenti ta' dividendi, fejn 
applikabbli, il-paga eżekuttiva, u l-
programmi ta' xiri lura ta' ishma, u 
jenħtieġ ukoll li jikkonformaw mal-
istandards u l-liġijiet soċjali u ambjentali 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, sabiex jiġu 
promossi l-benessri u l-irkupru 
ekonomiku fit-territorji rispettivi tagħhom 
u biex jiġi evitat aktar tfixkil fis-suq 
intern, il-kumpaniji li jirċievu l-appoġġ 
jenħtieġ li jimpenjaw ruħhom li jkomplu 
joperaw fl-istess Stat Membru u ma 
jipprevedux rilokazzjoni lejn Stat Membru 
ieħor jew lejn pajjiż terz għall-inqas għat-
tul tal-appoġġ mogħti.

__________________ __________________

6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/mt/TXT/?uri=CELEX:52020XG0
227(01)

7 Kif definit fl-Artikolu 2(18) tar-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

7 Kif definit fl-Artikolu 2(18) tar-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-kriterji tal-fond tal-Istrument ta' 
Appoġġ għas-Solvenza jenħtieġ li jqisu 
b'mod prominenti l-impatt ekonomiku, 
aktar milli l-kriżi tas-saħħa, iġġenerat 
mill-pandemija tal-COVID-19 fl-Istati 
Membri u s-setturi differenti. Jenħtieġ li 
dan jiġi rifless fid-distribuzzjoni tar-
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riżorsi lill-Istati Membri affettwati.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-SMEs huma s-sinsla tal-
ekonomija Ewropea u huma ċentrali 
għall-irkupru ekonomiku mmexxi mill-
impjiegi. Madankollu, l-SMEs intlaqtu 
b'mod partikolari mill-kriżi tal-COVID-
19, li allegatament laqtet ekonomikament 
sa 90 % tal-SMEs tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fis-settur tas-servizzi, kif ukoll 
fis-setturi tal-manifattura, il-kostruzzjoni, 
it-turiżmu, u s-setturi kulturali u kreattivi. 
L-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
jagħmel parti minn politika strateġika ta' 
rkupru tal-Unjoni li tiffoka fuq li n-nies 
imorru lura għax-xogħol malajr kemm 
jista' jkun, b'mod partikolari billi jingħata 
appoġġ adegwat lill-SMEs.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 4c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) L-appoġġ ipprovdut taħt l-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jippreserva l-
effiċjenza u l-kompetittività tas-swieq tal-
Unjoni. Jenħtieġ li jiġi evitat li l-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
jippermetti li l-kumpaniji f'pożizzjonijiet 
aktar b'saħħithom fis-suq jikkonsolidaw 
id-dominanza tagħhom fis-suq fuq il-
kompetituri tagħhom. Għaldaqstant 
jenħtieġ li l-Bord ta' Tmexxija jiżgura li l-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza jevita 
li jikkontribwixxi għall-konċentrazzjoni 
tas-suq.
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Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-garanzija tal-UE 
mogħtija lill-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) tiżdied 
b'EUR 66 436 320 000 sabiex tinħoloq it-
tielet tieqa tal-FEIS – it-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza – li fil-qafas tagħha jenħtieġ 
li jingħata l-appoġġ għas-solvenza.

(5) Jenħtieġ li l-garanzija tal-UE 
mogħtija lill-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI) tiżdied 
b'EUR 66 436 320 000 sabiex tinħoloq it-
tielet tieqa tal-FEIS – it-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza – li fil-qafas tagħha jenħtieġ 
li jingħata l-appoġġ għas-solvenza. Abbażi 
tal-istrument ta' rkupru "Next Generation 
EU", l-Unjoni tista' tiffinanzja 
direttament il-BEI biex toħloq fondi 
disponibbli ħalli tilħaq l-għan tal-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza fl-
iqsar żmien possibbli, mingħajr il-bżonn li 
tikseb dawk ir-riżorsi permezz tas-swieq 
finanzjarji.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-ammont tal-garanzija tal-UE 
disponibbli fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza mistenni jimmobilizza sa 
EUR 300 000 000 000 ta' investiment fl-
ekonomija reali.

(7) L-ammont tal-garanzija tal-UE 
disponibbli fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza mistenni jimmobilizza sa 
EUR 300 000 000 000 ta' investiment fl-
ekonomija reali. L-Istrument ta' Appoġġ 
għas-Solvenza jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għall-investimenti fl-ekonomija reali. 
Jenħtieġ li t-tieqa ta' appoġġ għas-
solvenza speċifikament ma 
tikkontribwixxix għar-rifinanzjament ta' 
dejn eżistenti fi kwalunkwe forma jew 
mod ieħor.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jenħtieġ li l-mudelli tal-
implimentazzjoni tal-appoġġ ikunu 
flessibbli minħabba soluzzjonijiet differenti 
fl-Istati Membri. Jenħtieġ li jkunu 
jinkludu, fost l-oħrajn, il-finanzjament, jew 
il-garanzija jew l-investiment tal-Grupp 
tal-BEI f'fondi eżistenti ġestiti b'mod 
indipendenti jew f'veikoli b'għanijiet 
speċjali li min-naħa tagħhom jinvestu 
f'kumpaniji eliġibbli. Barra minn hekk, l-
appoġġ jista' jiġi indirizzat permezz ta' 
fondi ġestiti b'mod indipendenti li ġew 
stabbiliti reċentement, inkluż permezz ta' 
timijiet għall-ewwel darba, jew permezz ta' 
veikoli b'għanijiet speċjali stabbiliti 
apposta fil-livell Ewropew jew reġjonali 
jew nazzjonali bil-għan li jibbenefikaw 
mill-garanzija tal-UE biex jinvestu 
f'kumpaniji eliġibbli. Il-garanzija tal-UE 
tista' tintuża wkoll biex tiggarantixxi jew 
tiffinanzja intervent minn bank jew 
istituzzjoni promozzjonali nazzjonali skont 
ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, 
flimkien ma' investituri privati insostenn 
ta' kumpaniji eliġibbli. Jenħtieġ li tiġi 
evitata distorsjoni bla bżonn tal-
kompetizzjoni fis-suq intern.

(8) Il-BEI u l-Kummissjoni 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri 
jenħtieġ li jwettqu attivitajiet ta' 
komunikazzjoni u assistenza teknika 
mmirati lejn benefiċjarji potenzjali tal-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza, bħal 
kumpaniji rilevanti, SMEs u atturi 
eliġibbli oħra, biex jappoġġaw b'mod 
wiesa' d-distribuzzjoni u l-assorbiment 
tal-finanzjament tal-Istrument ta' Appoġġ 
għas-Solvenza. Iċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza għall-Investimenti (EIAH) 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll fil-
proċess li tingħata l-informazzjoni 
meħtieġa. Jenħtieġ li l-mudelli tal-
implimentazzjoni tal-appoġġ ikunu 
flessibbli minħabba l-bżonn ta' 
soluzzjonijiet differenti fi Stati Membri 
differenti. Il-mudelli tal-implimentazzjoni 
jenħtieġ li jeskludu wkoll l-ispejjeż jew 
tal-anqas jimminimizzaw l-impatt tal-
ispejjeż għall-benefiċjarji potenzjali tal-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza, 
speċjalment għall-entitajiet tan-negozju 
mikro u żgħar u l-SMEs b'mod ġenerali, 
li jiskoraġġuhom jew iwaqqfuhom milli 
jużaw l-Istrument ta' Appoġġ għas-
Solvenza. Jenħtieġ li jkunu jinkludu, fost l-
oħrajn, il-finanzjament, jew il-garanzija 
jew l-investiment tal-Grupp tal-BEI f'fondi 
eżistenti ġestiti b'mod indipendenti jew 
f'veikoli bi skop speċjali li min-naħa 
tagħhom jinvestu f'kumpaniji eliġibbli. 
Barra minn hekk, l-appoġġ jista' jiġi 
indirizzat permezz ta' fondi ġestiti b'mod 
indipendenti li ġew stabbiliti reċentement, 
inkluż permezz ta' timijiet għall-ewwel 
darba, jew permezz ta' veikoli bi skop 
speċjali stabbiliti apposta fil-livell 
Ewropew jew reġjonali jew nazzjonali bil-
għan li jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE 
biex jinvestu f'kumpaniji eliġibbli. Il-
garanzija tal-UE tista' tintuża wkoll biex 
tiggarantixxi jew tiffinanzja intervent minn 
bank jew istituzzjoni promozzjonali 
nazzjonali skont ir-regoli dwar l-għajnuna 



AD\1211936MT.docx 13/30 PE654.115v02-00

MT

mill-Istat, flimkien ma' investituri privati 
b'appoġġ għall-kumpaniji eliġibbli. 
Jenħtieġ li tiġi evitata distorsjoni bla bżonn 
tal-kompetizzjoni fis-suq intern. Jenħtieġ li 
l-Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza ma 
jaggravax l-inugwaljanzi eżistenti fost l-
Istati Membri u lanqas idgħajjef is-suq 
intern. Sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tevalwa jekk l-istruttura ġenerali tal-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza 
hijiex adattata biex jitwassal l-għan 
primarju tagħha, jiġifieri, l-appoġġ 
f'waqtu għas-solvenza lill-kumpaniji 
eliġibbli.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li l-fondi tal-ekwità, il-
veikoli b'għanijiet speċjali, il-pjattaformi 
ta' investiment u l-banek u l-istituzzjoni 
promozzjonali nazzjonali jipprovdu ekwità 
jew kważi ekwità (bħal dejn ibridu, 
azzjonijiet privileġġjata jew ekwità 
konvertibbli) lill-kumpaniji eliġibbli, bl-
esklużjoni ta' entitajiet li jimmiraw għal 
akkwiżizzjoni (jew kapital ta' sostituzzjoni) 
maħsuba għal "asset stripping".

(9) Jenħtieġ li l-fondi tal-ekwità, il-
veikoli bi skop speċjali, il-pjattaformi ta' 
investiment u l-banek u l-istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali jipprovdu ekwità 
jew kważi ekwità (bħal dejn ibridu, 
azzjonijiet privileġġati jew ekwità 
konvertibbli, self subordinat, self bil-
quddiem li jitħallas lura, parteċipazzjoni 
passiva, u strumenti oħra li huma 
partikolarment adatti biex jipprovdu 
appoġġ għas-solvenza lill-SMEs) lill-
kumpaniji eliġibbli, bl-esklużjoni ta' 
entitajiet li jkunu qed jimmiraw lejn 
akkwiżizzjoni (jew kapital ta' sostituzzjoni) 
maħsuba għal "asset stripping". Il-
Kummissjoni jenħtieġ li teżerċita 
sorveljanza u kontroll regolari tal-użu tal-
fondi u tieħu l-passi meħtieġa biex 
tissanzjona l-użu ħażin tal-fondi mill-
atturi parteċipanti.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Jenħtieġ li l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment ikunu allinjati 
mal-prijoritajiet ta' politika attwali tal-
Unjoni, bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-
Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur diġitali 
tal-Ewropa. Jenħtieġ li jkun fil-mira wkoll 
l-appoġġ għall-attivitajiet transfruntiera.

(10) L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
ta' investiment jenħtieġ li jikkonformaw 
mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament 
(UE) 2020/852 [ir-Regolament dwar it-
Tassonomija] inkluż il-prinċipju 
"tagħmilx ħsara sinifikanti", ikunu 
allinjati mal-prijoritajiet ta' politika attwali 
tal-Unjoni bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew, 
l-Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur diġitali 
tal-Ewropa, l-Istrateġija Industrijali Ġdida 
għall-Ewropa, l-Istrateġija għall-SMEs 
għal Ewropa sostenibbli u diġitali, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-
Karta Soċjali Ewropea (Riveduta), il-
liġijiet tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-
klima, u mal-politika dwar is-self tal-BEI, 
kif ukoll jikkontribwixxu lejn il-miri tal-
enerġija u l-klima tal-2030 u l-2050. 
Dawk l-operazzjonijiet jenħtieġ li 
jappoġġaw il-ħolqien jew il-preservazzjoni 
ta' impjiegi ta' kwalità u sostenibbli u 
attivitajiet transfruntiera fl-Unjoni kif 
ukoll jegħlbu l-isfidi tat-trasformazzjoni 
ekoloġika u diġitali tal-SMEs. Jenħtieġ li 
dan ikollu rwol importanti fil-mitigazzjoni 
tal-impatti negattivi tal-kriżi tal-COVID-
19 billi jinħolqu opportunitajiet għall-
kumpaniji u l-SMEs.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-Kumitat tal-
Investiment skont ir-Regolament InvestEU 
jkun responsabbli għall-għoti tal-garanzija 
tal-UE anki fil-qafas ta' dan ir-Regolament 
ladarba jiġi stabbilit.

(14) Jenħtieġ li l-Kumitat tal-
Investiment skont ir-Regolament InvestEU 
jsir responsabbli għall-għoti tal-garanzija 
tal-UE anki fil-qafas ta' dan ir-Regolament 
ladarba jiġi stabbilit. Il-Kumitat tal-
Investiment jenħtieġ li jistabbilixxi dawn 
il-miżuri f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Istati Membri, bil-parteċipazzjoni attiva 
tat-trade unions, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u partijiet ikkonċernati 
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rilevanti, li kollha għandhom rwol 
kruċjali fil-pjanijiet ta' rkupru ta' wara l-
kriżi. Il-Kumitat tal-Investiment jenħtieġ 
li jerġa' jqassam ir-riżorsi tal-Istrument 
ta' Appoġġ għas-Solvenza b'mod li jiżgura 
bilanċ ġeografiku fost l-Istati Membri.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kumitat tal-Investiment jenħtieġ 
li jistabbilixxi miżuri b'mod li 
jippromwovi l-attrattività tal-Istrument ta' 
Appoġġ għas-Solvenza ta' benefiċjarji 
potenzjali billi jevita l-burokrazija, spejjeż 
eċċessivi u piżijiet amministrattivi minn 
naħa waħda filwaqt li min-naħa l-oħra 
jiżgura t-trasparenza u l-obbligu ta' 
rendikont fil-kisba tal-għanijiet tal-
Istrument ta' Appoġġ għas-Solvenza.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) ‘kumpaniji' tfisser kumpaniji, 
kumpaniji li jwettqu proġett, sħubijiet 
pubbliċi-privati u strutturi legali oħra 
għall-finijiet tat-tieqa ta' appoġġ għas-
solvenza.

(9) "kumpaniji" tfisser, għall-finijiet 
tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza, 
kumpaniji, intrapriżi mikro u SMEs, 
kumpaniji li jwettqu proġett, sħubijiet 
pubbliċi-privati u strutturi legali oħra."

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-solvenza ta' kumpaniji stabbiliti 
fi Stat Membru u li joperaw fl-Unjoni.

(c) is-solvenza ta' kumpaniji stabbiliti 
fi Stat Membru, li mhumiex kontrollati 
minn pajjiż terz, li joperaw u jħaddmu 
personal fl-Unjoni, b'attenzjoni 
partikolari fuq l-SMEs.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– appoġġ għal fondi, veikoli b'għanijiet 
speċjali, pjattaformi ta' investiment jew 
arranġamenti oħra fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza.

– appoġġ għal fondi, veikoli bi skop 
speċjali, pjattaformi ta' investiment jew 
arranġamenti oħra fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza, b'mod partikolari 
għal proġetti li jinvolvu l-SMEs jew li 
jikkontribwixxu direttament biex 
jintlaħqu l-miri tal-enerġija u l-klima 
għall-2030 u l-2050 jew f'konformità mar-
Regolament dwar it-Tassonomija, 
għandhom jingħataw arranġamenti oħra 
aktar favorevoli finanzjarjament.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-appoġġ fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza għandu jingħata biss 
jekk jibbenefika lil kumpaniji li ma kinux 
f'diffikultà f'termini ta' għajnuna mill-Istat 
diġà fl-aħħar tal-2019, iżda qed jiffaċċjaw 
riskji sinifikanti ta' solvenza minħabba l-
kriżi kkawżata mill-pandemija tal-COVID-
19;

Madankollu, l-appoġġ fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza għandu jingħata biss 
jekk minnu jibbenefikaw kumpaniji li fl-
aħħar tal-2019 ma kinux diġà f'diffikultà 
f'termini ta' għajnuna mill-Istat8, jew lil 
intrapriżi mikro jew żgħar li diġà kienu 
f'diffikultà fil-31 ta' Diċemrbu 2019 
sakemm dawn ma kinux suġġett ta' 
proċedura ta' insolvenza kollettiva skont 



AD\1211936MT.docx 17/30 PE654.115v02-00

MT

il-liġi nazzjonali, u ma kinux irċevew 
għajnuna ta' salvataġġ jew għajnuna ta' 
ristrutturar, jew inkella huma meqjusa li 
huma ekonomikament vijabbli fuq 
terminu twil ta' żmien, iżda qed jiffaċċjaw 
riskji sinifikanti ta' solvenza minħabba l-
kriżi kkawżata mill-pandemija tal-COVID-
19; Kull impriża maħluqa ġdida 
m'għandhiex taqa' taħt it-tifsira ta' 
"f'diffikultà" għall-ewwel tliet snin wara 
l-bidu tal-operat fil-qasam ta' attività 
rilevanti. Kumpaniji li jkunu qed jirċievu 
appoġġ għandhom jimpenjaw ruħhom li 
jkomplu joperaw u jżommu l-forza tax-
xogħol tagħhom kif ukoll li ma 
jirrilokawx l-impjiegi, il-kapital u l-
proċessi tal-produzzjoni lejn pajjiż terz, li 
jimplimentaw  paga ugwali bejn l-irġiel u 
n-nisa għal xogħol ta' valur ugwali u li 
jintroduċu limiti fir-rigward tad-dividendi, 
fejn applikabbli, il-paga eżekuttiva, u 
programmi ta' xiri lura ta' ishma għall-
perjodu tal-appoġġ u għal sitt xhur wara. 
L-appoġġ m'għandux jingħata lil 
kumpaniji li fl-għaxar snin ta' qabel 
ikunu ġew ikkundannati minħabba ħasil 
tal-flus, finanzjament tat-terroriżmu, frodi 
tat-taxxa jew evażjoni tat-taxxa, jew li 
jkunu parti minn grupp li jkollu 
sussidjarji mingħajr attività ekonomika 
reali f'pajjiż inkluż fil-lista tal-Unjoni 
għal ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx;

__________________ __________________
8 Kif definit fl-Artikolu 2(18) tar-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

8 Kif definit fl-Artikolu 2(18) tar-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li 
jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna 
huma kompatibbli mas-suq intern skont l-
Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 
26.6.2014, p. 1).

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b
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Test fis-seħħ Emenda

(5a) Fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 6, il-
punt (b) huwa emendat kif ġej:

(b) ikunu konsistenti mal-politiki tal-
Unjoni, inkluż l-objettiv ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità,u l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;

"(b) ikunu konsistenti mal-liġijiet dwar l-
enerġija u l-klima u mal-miri tal-enerġija 
u tal-klima għall-2030 u l-2050, mal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
mal-objettivi ambjentali tal-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, 
mal-objettivi tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi 
u diġitali, mal-awtonomija teknoloġika, 
mat-tkabbir sostenibbli u inklużiv, mal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
mal-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u l-
innovazzjoni."

Ġustifikazzjoni

(Din l-emenda għandha l-għan li temenda dispożizzjoni fi ħdan l-att eżistenti – l-
Artikolu 6(1)(b) – li ma saritx referenza għalih fil-proposta tal-Kummissjoni.)

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 6, 
jiddaħħal il-punt li ġej:
"(da) jimmassimizzaw l-impjieg fl-
Unjoni"

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-ewwel paragrafu, huma biss il- Minkejja l-ewwel paragrafu, huma biss il-
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kumpaniji stabbiliti fi Stat Membru u li 
joperaw fl-Unjoni li jistgħu jiġu appoġġati 
mill-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza.

kumpaniji stabbiliti fi Stat Membru u li 
joperaw u jimpjegaw persunal fl-Unjoni li 
jistgħu jiġu appoġġati mill-operazzjonijiet 
ta' finanzjament u ta' investiment fil-qafas 
tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet ikkonċernati għandhom 
ikunu konsistenti mal-politiki tal-Unjoni, 
inkluż mal-Patt Ekoloġiku Ewropew9 u 
mal-Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur 
diġitali tal-Ewropa10, kif ukoll  jappoġġaw 
irkupru inklużiv u simetriku wara l-
pandemija tal-COVID-19, u  jappoġġaw 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi ġenerali 
li ġejjin:

"L-operazzjonijiet ikkonċernati għandhom 
ikunu konsistenti mal-politiki tal-Unjoni, 
b'mod partikolari mal-miri tal-enerġija u 
l-klima għall-2030 kif ukoll mal-objettivi 
tal-klima stabbiliti [fir-Regolament 
(UE) 2020/XXX li jistabbilixxi l-qafas 
biex tinkiseb in-newtralità klimatika ("il-
Liġi Ewropea dwar il-Klima"), mal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
mal-Patt Ekoloġiku Ewropew9, mal-
Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur diġitali 
tal-Ewropa10, mal-Istrateġija Industrijali 
Ġdida għall-Ewropa u l-Istrateġija għall-
SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali, 
u mal-ambizzjonijiet ta' Orizzont Ewropa, 
kif ukoll għandhom jappoġġaw irkupru 
inklużiv u simetriku wara l-pandemija tal-
COVID-19 madwar l-Istati Membri 
kollha, filwaqt li jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità għolja u sostenibbli u lill-
investimenti produttivi fl-SMEs, inklużi n-
negozji ġodda, u jappoġġaw kwalunkwe 
wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin:"

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
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Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2a – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżgura li l-maġġoranza tal-
finanzjament tal-FEIS fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza tintuża biex 
tappoġġa kumpaniji eliġibbli fi Stati 
Membri u setturi li huma ekonomikament 
l-iktar milquta mill-pandemija tal-COVID-
19;

(b) jiżgura li l-maġġoranza tal-
finanzjament tal-FEIS fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza tintuża biex 
tappoġġa kumpaniji eliġibbli, b'mod 
partikolari mikrointrapriżi u SMEs li 
ntlaqtu l-iktar ekonomikament u 
soċjalment mill-pandemija tal-COVID-19 
u li għandhom l-għan li jżommu l-għadd 
ta' impjegati li diġà għandhom fl-Unjoni 
jew possibilment iżiduh, filwaqt li tkun 
żgurata firxa ġeografikament bilanċjata 
fost l-Istati Membri u tiġi evitata l-
konċentrazzjoni tas-suq;

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2a – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżgura li l-maġġoranza tal-
finanzjament tal-FEIS fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza tintuża biex 
tappoġġa kumpaniji eliġibbli fi Stati 
Membri jekk id-disponibbiltà tal-appoġġ 
mill-Istat għas-solvenza hija iktar limitata.

(c) jiżgura li l-maġġoranza tal-
finanzjament tal-FEIS fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza tintuża biex 
tappoġġa kumpaniji eliġibbli, b'mod 
partikolari mikrointrapriżi u SMEs, fi 
Stati Membri u reġjuni fejn id-
disponibbiltà tal-appoġġ mill-Istat għas-
solvenza hija iktar limitata.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2a – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiżgura li l-assistenza teknika 
tingħata lill-Istati Membri u lill-
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kumpaniji b'mod partikolari lill-SMEs. L-
Istrument ta' Appoġġ għas-Sovenza 
għandu jiġi promoss lill-kumpaniji u l-
SMEs eliġibbli billi jintużaw strumenti 
eżistenti taħt il-FEIS bħalma huwa ċ-
Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-
Investimenti (EIAH), speċjalment fir-
rigward ta' SMEs li jistgħu jiffaċċjaw 
piżijiet amministrattivi eċċessivi.

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2a – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jiżgura li l-finanzjament tal-FEIS 
fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ għas-
solvenza jintuża biex jappoġġa kumpaniji 
eliġibbli li għandhom l-għan li 
jikkontribwixxu għall-miri tal-klima u tal-
enerġija fl-Istati Membri li japprovaw il-
kisba tal-objettiv tan-newtralità klimatika 
sal-2050 u kumpaniji eliġibbli fl-Istati 
Membri li jimpenjaw ruħhom li jżommu 
jew joħolqu impjiegi sostenibbli u ta' 
kwalità fi ħdan l-attivitajiet tagħhom 
ibbażati fl-Unjoni.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2a – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) Il-kumpaniji rreġistrati f'pajjiżi 
inklużi fil-lista tal-Unjoni ta' 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 
finijiet ta' taxxa m'għandhomx ikunu 
eliġibbli għal appoġġ finanzjarju.
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Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 9 – paragrafu 2a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk meħtieġ, il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jipprovdi gwida dettaljata dwar il-punti 
minn (a) sa (c).

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jipprovdi 
gwida dettaljata dwar il-metodoloġija u s-
setturi u l-Istati Membri msemmija 
rispettivament fil-punti minn (a) sa (cb) 
qabel ma l-Istrument ta' Appoġġ għas-
Solvenza jibda jopera. L-operazzjonijiet 
ta' finanzjament u investiment li huma 
konsistenti mal-objettivi klimatiċi tal-
Unjoni biss għandhom ikunu eliġibbli 
għall-appoġġ skont dan ir-Regolament.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 16
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti eliġibbli taħt it-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza għandhom 
jirriżultaw fl-għoti ta' ekwità jew kważi 
ekwità lill-kumpaniji msemmija fl-
Artikolu 3(c). Strumenti ibridi jistgħu 
jintużaw f'konformità mal-Anness II jekk 
tali strumenti jissodisfaw l-iskop tat-tieqa.

L-istrumenti eliġibbli fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza għandhom 
jirriżultaw fl-għoti ta' ekwità jew kważi 
ekwità lill-kumpaniji msemmija fl-
Artikolu 3(c). Strumenti ibridi jistgħu 
jintużaw f'konformità mal-Anness II jekk 
tali strumenti jissodisfaw l-iskop tat-tieqa u 
jekk jissodisfaw ir-regoli maqbula fl-
applikazzjoni fl-Istati Membri 
kkonċernati. Fil-każ ta' finanzjament jew 
garanziji pprovduti lil istituzzjonijiet, 
pjattaformi ta' investiment, SPVs jew 
fondi li huma proprjetà maġġoritarja ta' 
Stat Membru jew ikkontrollati minn Stat 
Membru, it-tieqa ta' appoġġ għas-
solvenza għandha tkunu eliġibbli biss 
għal strumenti kapitali ibridi, bħal 
azzjonijiet privileġġati, drittijiet ta' 
parteċipazzjoni bi profitt, jew 
parteċipazzjonijiet passivi, li jiżguraw rwol 
passiv tal-Istat Membru. Il-Bord ta' 
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Tmexxija għandu jipprovdi gwida 
dettaljata dwar dan il-punt.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
L-Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji taħt it-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza għandhom ikunu stabbiliti fi 
Stat Membru u joperaw fl-Unjoni. Il-Bord 
ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi 
kwalunkwe rekwiżiti meħtieġa b'rabta mal-
kontroll tal-intermedjarji (fondi, veikoli 
b'għanijiet speċjali u oħrajn) fid-dawl ta' 
kwalunkwe kunsiderazzjonijiet ta' ordni 
pubbliku jew sigurtà applikabbli.

L-intermedjarji fil-qafas tat-tieqa ta' 
appoġġ għas-solvenza għandhom ikunu 
stabbiliti fi Stat Membru, m'għandhomx 
ikunu kkontrollati minn pajjiż terz, u 
għandhom joperaw fl-Unjoni. Il-Bord ta' 
Tmexxija għandu jistabbilixxi kull rekwiżit 
meħtieġ b'rabta mal-kontroll tal-
intermedjarji (fondi, veikoli bi skop 
speċjali u oħrajn) fid-dawl tal-interess 
ekonomiku tal-Unjoni, tal-ordni pubbliku 
jew konsiderazzjonijiet ta' sigurtà.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Artikolu 14a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ammont ta' mhux aktar minn 
EUR 100 000 000 għandu jkun disponibbli 
biex ikopri l-ispejjeż, is-servizzi 
konsultattivi u l-assistenza teknika u 
amministrattiva biex jiġu stabbiliti u ġestiti 
fondi, veikoli bi skop speċjali, pjattaformi 
ta' investiment u vetturi oħrajn għall-finijiet 
tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza inkluż 
għall-appoġġ imsemmi fil-punt (i) tal-
Artikolu 14(2) u b'fokus speċjali fuq l-
Istati Membri bi swieq ta' ekwità inqas 
żviluppati. L-assistenza teknika għandha 
tkun disponibbli wkoll biex tappoġġa t-
trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-
kumpaniji ffinanzjati taħt din it-tieqa.

Ammont ta' mhux aktar minn 
EUR 100 000 000 għandu jkun disponibbli 
biex ikopri l-ispejjeż, is-servizzi 
konsultattivi u l-assistenza teknika u 
amministrattiva biex jiġu stabbiliti u ġestiti 
fondi, veikoli bi skop speċjali, pjattaformi 
ta' investiment u vetturi oħrajn għall-finijiet 
tat-tieqa ta' appoġġ għas-solvenza inkluż 
għall-appoġġ imsemmi fil-punt (i) tal-
Artikolu 14(2). Għandha ssir enfasi 
partikolari fuq l-għoti ta' assistenza 
teknika lill-SMEs. L-assistenza teknika 
għandha tiffoka wkoll fuq l-appoġġ tat-
trasformazzjoni ekoloġika u diġitali tal-
kumpaniji,b'mod partikolari l-SMEs u l-
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mikrointrapriżi, iffinanzjati fil-qafas ta' 
din it-tieqa. Is-servizzi ta' konsulenza u l-
assistenza teknika għandhom jipprovdu 
proċeduri li jissimplifikaw u jnaqqsu l-piż 
amministrattiv lill-kumpaniji u lill-SMEs 
eliġibbli. Iċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza għall-Investimenti (EIAH) 
għandu wkoll jimmira lejn dawk il-
kwistjonijiet.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 2 – punt a
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – taqsima 2 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-garanzija tal-UE għandha 
tingħata biex jiġi sostnut, direttament jew 
indirettament, il-finanzjament ta' 
operazzjonijiet ġodda. Fil-qasam tal-
infrastruttura, għandhom jiġu mħeġġa l-
investimenti f'żoni ġodda (ħolqien ta' assi). 
Jista' jingħata sostenn ukoll lil investimenti 
f'żoni abbandunati (estensjoni u 
modernizzazzjoni ta' assi eżistenti). Taħt 
it-Tieqa ta' Appoġġ għas-Solvenza, il-
finanzjament għandu jimmira li jtejjeb il-
bażi ta' ekwità tal-kumpaniji u s-solvenza 
tagħhom. It-termini tal-finanzjament 
għandhom jevitaw li jfixklu l-
kompetizzjoni bejn il-kumpaniji. Bħala 
regola, il-garanzija tal-UE ma għandhiex 
tingħata għas-sostenn ta' operazzjonijiet ta' 
rifinanzjament (bħalma huma s-
sostituzzjoni ta' ftehimiet ta' self eżistenti 
jew forom oħra ta' sostenn finanzjarju għal 
proġetti li diġà mmaterjalizzaw 
parzjalment jew totalment), ħlief 
f'ċirkustanzi eċċezzjonali u ġġustifikati 
b'mod sodisfaċenti u fejn jingħata prova li 
tali tranżazzjoni tippermetti investiment 
ġdid ta' ammont li, tal-inqas, ikun 
ekwivalenti għall-ammont tat-tranżazzjoni 
u li jissodisfa l-kriterji ta' eliġibbiltà u l-
objettivi ġenerali tal-FEIS stipulati fl-
Artikolu 6 u l-Artikolu 9(2) 

(b) Il-garanzija tal-UE għandha 
tingħata biex jiġi sostnut, direttament jew 
indirettament, il-finanzjament ta' 
operazzjonijiet ġodda. Fil-qasam tal-
infrastruttura, għandhom jiġu mħeġġa l-
investimenti f'żoni ġodda (ħolqien ta' assi). 
Jista' jingħata sostenn ukoll lil investimenti 
f'żoni abbandunati (estensjoni u 
modernizzazzjoni ta' assi eżistenti). Fil-
qafas tat-Tieqa ta' Appoġġ għas-Solvenza, 
il-finanzjament għandu jimmira li jtejjeb il-
bażi ta' ekwità tal-kumpaniji b'attenzjoni 
partikolari fuq l-SMEs u s-solvenza 
tagħhom. It-termini tal-finanzjament 
għandhom jevitaw li jfixklu l-
kompetizzjoni bejn il-kumpaniji. Bħala 
regola, il-garanzija tal-UE ma għandhiex 
tingħata għas-sostenn ta' operazzjonijiet ta' 
rifinanzjament (bħalma huma s-
sostituzzjoni ta' ftehimiet ta' self eżistenti 
jew forom oħra ta' sostenn finanzjarju għal 
proġetti li diġà mmaterjalizzaw 
parzjalment jew totalment), ħlief 
f'ċirkustanzi eċċezzjonali u ġġustifikati 
b'mod sodisfaċenti u fejn jingħata prova li 
tali tranżazzjoni tippermetti investiment 
ġdid ta' ammont li, tal-inqas, ikun 
ekwivalenti għall-ammont tat-tranżazzjoni 
u li jissodisfa l-kriterji ta' eliġibbiltà u l-
objettivi ġenerali tal-FEIS stipulati fl-
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rispettivament.” Artikolu 6 u l-Artikolu 9(2), 
rispettivament.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 3
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 6 – punt d – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Il-garanzija tal-UE tista' tintuża 
biex tappoġġa l-finanzjament tal-BEI jew 
tal-FEI, jew garanziji għal, jew 
investimenti f'fondi, veikoli bi skop 
speċjali jew pjattaformi ta' investiment 
oħra, inkluż permezz ta' banek jew 
istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 
jew arranġamenti rilevanti oħra, li 
jipprovdu ekwità u investimenti tat-tip ta' 
ekwità fil-kumpaniji.

— Il-garanzija tal-UE tista' tintuża 
biex tappoġġa l-finanzjament tal-BEI jew 
tal-FEI, jew il-garanziji għalih, jew l-
investimenti tagħhom, f'fondi, veikoli bi 
skop speċjali jew pjattaformi ta' 
investiment oħra, inkluż permezz ta' banek 
jew istituzzjonijiet promozzjonali 
nazzjonali jew permezz ta' investimenti 
diretti jew arranġamenti rilevanti oħra, li 
jipprovdu ekwità u investimenti tat-tip ta' 
ekwità fil-kumpaniji. L-użu tal-garanzija 
tal-UE ma jaffettwax l-indipendenza u l-
awtonomija tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
benefiċjarji.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 3
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 6 – punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Fondi, veikoli bi skop speċjali jew 
pjattaformi ta' investiment li jkollhom fil-
mira kumpaniji involuti f'attivitajiet 
transfruntiera fl-Unjoni u / jew kumpaniji li 
għandhom potenzjal għoli ta' 
trasformazzjoni ekoloġika jew diġitali 
għandhom ikunu mmirati b'mod partikolari 
taħt it-Tieqa ta' Appoġġ għas-Solvenza.

— Fondi, veikoli bi skop speċjali jew 
pjattaformi ta' investiment li jkollhom fil-
mira kumpaniji involuti f'attivitajiet 
transfruntiera fl-Unjoni, SMEs u/jew 
kumpaniji li għandhom potenzjal għoli ta' 
trasformazzjoni ekoloġika jew diġitali, 
jeħtieġu din it-trasformazzjoni jew jinsabu 
għaddejjin minnha, u l-appoġġ u l-
ħolqien ta' impjiegi sostenibbli u ta' 
kwalità, għandhom ikunu mmirati b'mod 
partikolari fil-qafas tat-Tieqa ta' Appoġġ 
għas-Solvenza.
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Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 3
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 6 – punt d – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Il-kumpaniji fil-mira ta' fondi, 
veikoli bi skop speċjali jew pjattaformi ta' 
investiment għandhom jiġu mħeġġa 
jikkonformaw, sa fejn ikun possibbli, ma' 
salvagwardji soċjali u ambjentali minimi 
ta' livell għoli f'konformità mal-gwida 
pprovduta mill-Bord ta' Tmexxija. Din il-
gwida għandha tinkludi dispożizzjonijiet 
adegwati biex jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi żejda, filwaqt li jitqies id-
daqs tal-kumpaniji u l-inklużjoni ta' 
dispożizzjonijiet eħfef għall-SMEs. 
Kumpaniji b'ċertu livell ta' esponiment 
għal lista predefinita ta' attivitajiet li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent, b'mod 
partikolari s-setturi koperti mis-Sistema 
tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet 
(EU Emissions Trading System, EU ETS), 
għandhom jiġu mħeġġa jistabbilixxu, fil-
futur, pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika. 
Il-kumpaniji għandhom jiġu mħeġġa wkoll 
biex javvanzaw fit-trasformazzjoni diġitali 
tagħhom. L-assistenza teknika għandha 
tkun disponibbli biex tassisti lill-kumpaniji 
għall-fini ta' dawn it-transizzjonijiet.

— Il-kumpaniji fil-mira ta' fondi, 
veikoli bi skop speċjali jew pjattaformi ta' 
investiment jew permezz ta' investimenti 
diretti jew arranġamenti oħra rilevanti, 
għandhom jikkonformaw ma' 
salvagwardji soċjali u ambjentali ta' livell 
għoli abbażi tal-Artikoli 17 u 18 tar-
Regolament (UE) 2020/852 f'konformità 
mal-gwida pprovduta mill-Bord ta' 
Tmexxija u f'konformità mal-liġijiet dwar 
l-enerġija u l-klima. Din il-gwida għandha 
tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex 
jinżammu impjiegi ta' kwalità u jkun 
żgurat li jiġu evitati piżijiet amministrattivi 
żejda, b'mod speċjali għall-SMEs, filwaqt 
li jitqies id-daqs tal-kumpaniji u l-
inklużjoni ta' dispożizzjonijiet eħfef għall-
SMEs. Il-kumpaniji soġġetti għal obbligu 
li jippubblikaw informazzjoni mhux 
finanzjarja skont l-Artikoli 19a jew 29a 
tad-Direttiva 2013/34/UE għandhom 
idaħħlu fis-seħħ pjanijiet ta' tranżizzjoni 
ekoloġiċi u ġusti. Il-kumpaniji għandhom 
ukoll javvanzaw fit-trasformazzjoni diġitali 
tagħhom filwaqt li jżommu u joħolqu 
kemm jista' jkun impjiegi sostenibbli u ta' 
kwalità fl-attivitajiet tagħhom ibbażati fl-
Unjoni. Għandha tkun offruta assistenza 
teknika biex tassisti lill-kumpaniji għall-
fini ta' dawn it-transizzjonijiet. L-SMEs 
għandhom jibbenefikaw minn mudelli 
simplifikati, li għandhom jiġu żviluppati 
mill-Kummissjoni, kif ukoll jibbenefikaw 
minn assistenza finanzjarja u teknika 
mmirata meta jistabbilixxu l-pjanijiet ta' 
tranżizzjoni tagħhom.

Emenda 41
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 3
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 6 – punt d – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Fil-qafas tat-tieqa ta' appoġġ 
għas-solvenza, il-prodotti eliġibbli 
għandhom jikkonsistu f'dawk li 
jirriżultaw fl-għoti ta' investimenti diretti 
jew arranġamenti oħra rilevanti jew 
ekwità jew kważi ekwità intermedjata lil 
kumpaniji u proġetti.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 4
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 8 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Konċentrazzjoni ġeografika (b) Il-konċentrazzjoni ġeografika u d-
diversifikazzjoni

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 4
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 8 – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi 
limiti ta' diversifikazzjoni u 
konċentrazzjoni speċifiċi taħt it-Tieqa ta' 
Appoġġ tas-Solvenza biex jiżgura li r-
rekwiżiti rispettivi tal-Artikolu 9(2a) (b) u 
(c) jiġu ssodisfati, filwaqt li tiġi evitata 
konċentrazzjoni eċċessiva f'għadd limitat 
ta' Stati Membri. Il-Bord ta' Tmexxija 
għandu regolarment jevalwa l-impatt 
ekonomiku tal-pandemija COVID-19 fuq l-
Istati Membri u fuq is-setturi. Fuq din il-
bażi, il-Bord ta' Tmexxija jista' jiddeċiedi li 

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi 
limiti ta' diversifikazzjoni u 
konċentrazzjoni speċifiċi fil-qafas tat-
Tieqa ta' Appoġġ tas-Solvenzagħas-
Solvenza biex jiżgura li r-rekwiżiti 
rispettivi tal-Artikolu 9(2a)(b) u (c) jiġu 
ssodisfati, sabiex tiġi evitata 
konċentrazzjoni eċċessiva f'għadd limitat 
ta' Stati Membri jew swieq. Il-Bord ta' 
Tmexxija għandu jevalwa regolarment l-
impatt ekonomiku tal-pandemija tal-
COVID-19 fuq kumpaniji madwar l-
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jimmodifika dawn il-limiti, wara li 
jikkonsulta mal-Kumitat tal-Investiment.

Unjoni. Fuq din il-bażi, il-Bord ta' 
Tmexxija jista' jiddeċiedi li jimmodifika 
dawn il-limiti, wara li jikkonsulta mal-
Kumitat tal-Investiment.

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 4
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 8 – punt b – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord ta' Tmexxija għandu, bil-miktub, 
jispjega lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill id-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-
limiti speċifiċi indikattivi tat-Tieqa ta' 
Appoġġ għas-Solvenza. Il-FEIS għandu 
jimmira li jkopri l-Istati Membri kollha.”

Il-Bord ta' Tmexxija għandu, mingħajr 
dewmien, jagħmel din l-analiżi 
disponibbli u jispjega bil-miktub lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill id-
deċiżjonijiet tiegħu dwar il-limiti speċifiċi 
indikattivi tat-Tieqa ta' Appoġġ għas-
Solvenza. Il-FEIS għandu jkopri b'mod 
ġust u adegwat lill-Istati Membri kollha u 
jappoġġa l-iżvilupp ugwali u sostenibbli 
tar-reġjuni kollha tal-Unjoni.

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31 – punt 4
Ir-Regolament (UE) 2015/1017
Anness II – Taqsima 8 – punt b – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jirrapporta 
f'intervalli regolari mill-... [Sena wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
benefiċjarji tal-Istrument ta' Appoġġ 
għas-Solvenza u dwar l-attivitajiet 
appoġġati sabiex tiġi żgurata trasparenza 
sħiħa, korretta u f'waqtha tal-programm.
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