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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) 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-
bidla teknoloġika u l-kompetittività globali, 
inkluż l-innovazzjoni, il-ħiliet, l-

(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 8,3 %, ferm 
aktar profonda milli matul il-kriżi 
finanzjarja fl-2009. Madankollu, l-
intensità tax-xokk makroekonomiku 
għadha ma tistax tiġi determinata b'mod 
preċiż. Barra minn hekk, l-impatt tal-
pandemija tal-COVID-19 mhuwiex 
uniformi fl-Ewropa, b'ċerti reġjuni 
affettwati b'mod aktar gravi, u b'hekk dan 
iżid l-aspettattivi ta' fallimenti tas-suq 
f'dawn l-oqsma kif ukoll f'setturi 
industrijali speċifiċi b'impatt enormi fuq 
it-tkabbir u l-impjiegi. 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. Barra minn 
hekk, il-pandemija tal-COVID-19 
għamlitha ċara li l-ħolqien ta' valur 
tradizzjonali u l-funzjonijiet tat-twassil 
tal-valur tal-mudelli kummerċjali huma 
dgħajfa ħafna u li l-ħtieġa ta' tranżizzjoni 
lejn paradigma ta' produzzjoni sostenibbli 
u diġitalizzata hija prijorità strateġika 
għal tmexxija globali futura tal-Unjoni. 
Dawn il-vulnerabbiltajiet jeħtieġ li jiġu 
indirizzati, b'mod partikolari għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 



PE655.653v02-00 4/42 AD\1214550MT.docx

MT

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.

ekosistemi ta' negozji ġodda u negozji fuq 
skala mikro, biex jitjieb ir-rispons ta' 
emerġenza tal-Unjoni kif ukoll ir-reżiljenza 
tal-ekonomija sħiħa, inkluż permezz tad-
diġitalizzazzjoni tal-ekonomija, tal-
koeżjoni u tas-sostenibbiltà, 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-bidla 
teknoloġika u l-kompetittività globali, 
inkluż l-innovazzjoni, il-ħiliet, l-
infrastruttura, l-SMEs, in-negozji l-ġodda 
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, sostenibbli u b'saħħtu, 
għall-finanzjament ta' proġetti li jkunu 
diffiċli biex jiġu ffinanzjati li jipprovdu 
liċ-ċittadin Ewropew b'benefiċċji 
ambjentali u soċjetali fit-tul bħal impjiegi 
fit-tul ta' kwalità għolja u infrastruttura 
pubblika, kif ukoll b'soluzzjonijiet 
sostenibbli biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-
COVID-19. Għalhekk huwa ta' 
importanza kruċjali li jiġu identifikati u 
appoġġati proġetti li jipprovdu 
addizzjonalità u kwalità ġenwina, biex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni u l-esklużjoni ta' 
sorsi oħrajn, kif ukoll biex jiġu indirizzati 
l-fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali u biex titnaqqas id-
diskrepanza fl-investiment f'setturi fil-mira 
madwar l-Unjoni, u għaldaqstant biex 
jiġu pprevenuti l-konsolidazzjoni jew l-
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approfondiment ta' żbilanċi eżistenti bejn 
l-ekonomiji tal-Istati Membri.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 
strateġiji ambizzjużi biex tlesti s-Suq 
Uniku u biex tistimula tkabbir u impjiegi 
sostenibbli u inklużivi, bħall-
"Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" tat-
3 ta' Marzu 2010, "Pjan ta' Azzjoni għall-
Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali" tat-
30 ta' Settembru 2015, "Strateġija Ewropea 
ġdida għall-Kultura" tat-22 ta' Mejju 2018, 
"Enerġija nadifa għall-Ewropej kollha" tat-
30 ta' Novembru 2016, "L-għeluq taċ-ċirku 
– Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija 
ċirkolari" tat-2 ta' Diċembru 2015, 
"Strateġija Ewropea għal Mobilità 
b'Emissjonijiet Baxxi" tal-
20 ta' Lulju 2016, "Pjan ta' Azzjoni 
Ewropew għad-Difiża" tat-
30 ta' Novembru 2016, "Tnedija tal-Fond 
Ewropew għad-Difiża" tas-
7 ta' Ġunju 2017, "Strateġija Spazjali għall-
Ewropa" tas-26 ta' Ottubru 2016, Il-
Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tat-
13 ta' Diċembru 2017, il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2019, il-
"Pjan ta' Investiment għall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew" tal-14 ta' Jannar 2020, l-
"Ewropa soċjali b'saħħitha għal 
tranżizzjonijiet ġusti" tal-
14 ta' Jannar 2020, l-"Istrateġija biex 
insawru l-futur diġitali tal-Ewropa", l-
"Istrateġija dwar id-Data" u l-
"Komunikazzjoni dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali" tad-19 ta' Frar 2020, "Strateġija 
Industrijali Ġdida għall-Ewropa" tal-
10 ta' Marzu 2020, u l-"Istrateġija għall-
SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" 
tal-10 ta' Marzu 2020. Il-Fond InvestEU 

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 
strateġiji ambizzjużi biex tlesti s-Suq 
Uniku u biex tistimula tkabbir u impjiegi 
sostenibbli u inklużivi, bħall-
"Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv" tat-
3 ta' Marzu 2010, "Pjan ta' Azzjoni għall-
Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali" tat-
30 ta' Settembru 2015, "Strateġija Ewropea 
ġdida għall-Kultura" tat-22 ta' Mejju 2018, 
"Enerġija nadifa għall-Ewropej kollha" tat-
30 ta' Novembru 2016, "L-għeluq taċ-ċirku 
– Pjan ta' azzjoni tal-UE għal ekonomija 
ċirkolari" tat-2 ta' Diċembru 2015, 
"Strateġija Ewropea għal Mobilità 
b'Emissjonijiet Baxxi" tal-
20 ta' Lulju 2016, "Pjan ta' Azzjoni 
Ewropew għad-Difiża" tat-
30 ta' Novembru 2016, "Tnedija tal-Fond 
Ewropew għad-Difiża" tas-
7 ta' Ġunju 2017, "Strateġija Spazjali għall-
Ewropa" tas-26 ta' Ottubru 2016, Il-
Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tat-
13 ta' Diċembru 2017, il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2019, il-
"Pjan ta' Investiment għall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew" tal-14 ta' Jannar 2020, l-
"Ewropa soċjali b'saħħitha għal 
tranżizzjonijiet ġusti" tal-
14 ta' Jannar 2020, l-"Istrateġija biex 
insawru l-futur diġitali tal-Ewropa", l-
"Istrateġija dwar id-Data" u l-
"Komunikazzjoni dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali" tad-19 ta' Frar 2020, "Strateġija 
Industrijali Ġdida għall-Ewropa" tal-
10 ta' Marzu 2020, u l-"Istrateġija għall-
SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" 
tal-10 ta' Marzu 2020 u l-"Istrateġija tal-
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jenħtieġ li jisfrutta u jsaħħaħ is-sinerġiji 
bejn dawn l-istrateġiji li jsaħħu lil xulxin 
permezz tal-għoti ta' appoġġ għall-
investiment u l-aċċess għall-finanzjament.

UE għall-Bijodiversità għall-2030" tal-
20 ta' Mejju 2020, kif ukoll il-Proposta 
tal-Kummissjoni għal Regolament li 
jistabbilixxi l-qafas għall-kisba tan-
newtralità klimatika tal-4 ta' Marzu 2020. 
Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jisfrutta u 
jsaħħaħ is-sinerġiji bejn dawn l-istrateġiji li 
jsaħħu lil xulxin permezz tal-għoti ta' 
appoġġ għall-investiment u l-aċċess għall-
finanzjament.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex tittejjeb il-
kompetittività u l-konverġenza 
soċjoekonomika u l-koeżjoni tal-Unjoni, 
inkluż fl-oqsma tal-innovazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni, l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
fil-kuntest ta' ekonomija ċirkolari, is-
sostenibbiltà u l-inklużività tat-tkabbir 
ekonomiku tal-Unjoni u r-reżiljenza u l-
integrazzjoni tas-swieq kapitali tal-Unjoni, 
inkluż permezz ta' soluzzjonijiet li 
jindirizzaw il-frammentazzjoni tas-swieq 
kapitali tal-Unjoni u d-diversifikazzjoni 
tas-sorsi ta' finanzjament għall-intrapriżi 
tal-Unjoni. Għal dan il-għan, il-Fond 
InvestEU jenħtieġ li jappoġġa proġetti 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
billi jipprovdi qafas għall-użu ta' strumenti 
ta' dejn, ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' 
ekwità appoġġjata minn garanzija mill-
baġit tal-Unjoni u minn kontribuzzjonijiet 
finanzjarji minn sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni skont kif rilevanti. Il-
Fond InvestEU jenħtieġ li jkun immexxi 
mid-domanda, filwaqt li fl-istess ħin 
jiffoka fuq il-forniment ta' benefiċċji 
strateġiċi fit-tul fir-rigward ta' oqsma 
ewlenin tal-politika tal-Unjoni li altrimenti 
ma jiġux iffinanzjati jew ma jkunux 
iffinanzjati biżżejjed, u b'hekk 
jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi 

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex tittejjeb id-dinamika 
tal-investiment kemm fis-self għat-tkabbir 
kif ukoll fl-investimenti ta' ekwità privata. 
Jenħtieġ li jsaħħu wkoll il-kompetittività u 
l-konverġenza soċjoekonomika, il-
koeżjoni, ir-reżiljenza u t-tkabbir 
ekonomiku fit-tul tal-Unjoni, inkluż fl-
oqsma tal-innovazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni, l-użu effiċjenti tar-riżorsi 
fil-kuntest ta' ekonomija ċirkolari, is-
sostenibbiltà u l-inklużività tat-tkabbir 
ekonomiku tal-Unjoni u r-reżiljenza u l-
integrazzjoni tas-swieq kapitali tal-Unjoni, 
inkluż permezz ta' soluzzjonijiet li 
jindirizzaw il-frammentazzjoni tas-swieq 
kapitali tal-Unjoni u d-diversifikazzjoni 
tas-sorsi ta' finanzjament għall-intrapriżi 
tal-Unjoni. Għal dan il-għan, il-Fond 
InvestEU jenħtieġ li jappoġġa proġetti 
teknikament u ekonomikament vijabbli 
billi jipprovdi qafas għall-użu ta' strumenti 
ta' dejn, ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' 
ekwità appoġġjata minn garanzija mill-
baġit tal-Unjoni u minn kontribuzzjonijiet 
finanzjarji minn sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni skont kif rilevanti. Il-
Fond InvestEU jenħtieġ li jkun immexxi 
mid-domanda, filwaqt li fl-istess ħin 
jiffoka fuq il-forniment ta' benefiċċji 
strateġiċi fit-tul fir-rigward ta' oqsma 
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tal-politika tal-Unjoni. L-appoġġ bil-Fond 
InvestEU jenħtieġ li jkopri firxa wiesgħa 
ta' setturi u reġjuni, iżda jenħtieġ li jevita 
konċentrazzjoni settorjali jew ġeografika 
eċċessiva u jenħtieġ li jiffaċilita l-aċċess ta' 
proġetti magħmula minn entitajiet sħab 
f'diversi reġjuni madwar l-UE.

ewlenin tal-politika tal-Unjoni li altrimenti 
ma jiġux iffinanzjati jew ma jkunux 
iffinanzjati biżżejjed, u b'hekk 
jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-politika tal-Unjoni. L-appoġġ bil-Fond 
InvestEU jenħtieġ li jkopri firxa wiesgħa 
ta' setturi u reġjuni, iżda jenħtieġ li jevita 
konċentrazzjoni settorjali jew ġeografika 
eċċessiva u jenħtieġ li jiffaċilita l-aċċess ta' 
proġetti magħmula minn entitajiet sħab 
b'potenzjal ta' tkabbir għoli u f'setturi 
strateġiċi ewlenin, u proġetti li jrawmu l-
iżvilupp ta' networks, raggruppamenti u 
ċentri ta' innovazzjoni diġitali fir-reġjuni 
kollha madwar l-UE, kif ukoll proġetti 
transfruntiera.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-setturi kulturali u kreattivi huma 
setturi ewlenin u li qed jikbru malajr fl-
Unjoni, u jiġġeneraw valur ekonomiku u 
kulturali mill-proprjetà intellettwali u mill-
kreattività individwali. Madankollu, ir-
restrizzjonijiet fuq il-kuntatti soċjali 
stabbiliti matul il-kriżi tal-Covid-19 
kellhom impatt ekonomiku negattiv 
sinifikanti fuq dawn is-setturi. Barra minn 
hekk, in-natura intanġibbli tal-assi f'dawk 
is-setturi tillimita l-aċċess tal-SMEs u l-
organizzazzjonijiet minn dawk is-setturi 
għal finanzjament privat li huwa essenzjali 
biex wieħed ikun jista' jinvesti, jespandi u 
jikkompeti f'livell internazzjonali. Il-
programm InvestEU jenħtieġ li jkompli 
jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs 
u l-organizzazzjonijiet mis-setturi kulturali 
u kreattivi. Is-setturi kulturali u kreattivi, 
awdjoviżivi u tal-midja huma essenzjali 
għad-diversità kulturali u d-demokrazija 
tagħna fl-era diġitali, u parti intrinsika tas-
sovranità u l-awtonomija tagħna, u l-
investimenti strateġiċi fil-kontenut u fit-
teknoloġija awdjoviżivi u tal-midja se 

(6) Is-setturi kulturali u kreattivi huma 
setturi ewlenin u li qed jikbru malajr fl-
Unjoni, u jiġġeneraw valur ekonomiku u 
kulturali mill-proprjetà intellettwali u mill-
kreattività individwali. Madankollu, ir-
restrizzjonijiet fuq il-kuntatti soċjali 
stabbiliti matul il-kriżi tal-Covid-19 
kellhom impatt ekonomiku negattiv 
sinifikanti fuq dawn is-setturi. Barra minn 
hekk, in-natura intanġibbli tal-assi f'dawk 
is-setturi tillimita l-aċċess tal-SMEs u l-
organizzazzjonijiet minn dawk is-setturi 
għal finanzjament privat li huwa essenzjali 
biex wieħed ikun jista' jinvesti, jespandi u 
jikkompeti f'livell internazzjonali. Il-
programm InvestEU jenħtieġ li jkompli 
jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs 
u l-organizzazzjonijiet mis-setturi kulturali 
u kreattivi u jkun ta' benefiċċju għal 
sinerġiji mas-setturi tat-turiżmu u tal-ikel. 
Is-setturi kulturali u kreattivi, awdjoviżivi 
u tal-midja, kif ukoll l-industriji kreattivi 
huma essenzjali għad-diversità kulturali u 
d-demokrazija tagħna fl-era diġitali u l-
investimenti strateġiċi fil-kontenut u fit-
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jiddeterminaw il-kapaċità fit-tul li 
jipproduċu u jqassmu kontenut lil udjenzi 
kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

teknoloġija awdjoviżivi u tal-midja se 
jiddeterminaw il-kapaċità fit-tul li 
jipproduċu u jqassmu kontenut lil udjenzi 
kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-
indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni rigward l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar 
it-Tibdil fil-Klima u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, il-Programm InvestEU se 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta' 
azzjonijiet klimatiċi ewlenin u għall-kisba 
ta' mira ġenerali fejn 25 % tal-infiq tal-
baġit tal-UE jappoġġa għanijiet relatati 
mal-klima. Azzjonijiet fil-qafas tal-
Programm InvestEU huma mistennija 
jikkontribwixxu 30 % tal-pakkett 
finanzjarju ġenerali tal-Programm 
InvestEU għall-għanijiet tal-klima. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u 
tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

(10) Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-
indirizzar tat-tibdil fil-klima b'konformità 
mal-impenji tal-Unjoni rigward l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar 
it-Tibdil fil-Klima u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, il-Programm InvestEU se 
jikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta' 
azzjonijiet klimatiċi ewlenin u għall-kisba 
ta' mira ġenerali fejn mill-inqas 30 % tal-
infiq tal-baġit tal-UE jappoġġa għanijiet 
relatati mal-klima. Azzjonijiet fil-qafas tal-
Programm InvestEU huma mistennija 
jikkontribwixxu mill-inqas 30 % tal-
pakkett finanzjarju ġenerali tal-Programm 
InvestEU għall-għanijiet tal-klima. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u 
tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-rati baxxi ta' investiment fl-
infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 
finanzjarja u għal darba oħra matul il-kriżi 
tal-Covid-19 dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni 
li tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, lill-
kompetittività u lill-konverġenza. Dan 
joħloq ukoll ir-riskju li l-iżbilanċi u l-
iżvilupp tar-reġjuni jiġu kkonsolidati fit-
tul. L-investimenti kbar fl-infrastruttura tal-

(14) Ir-rati baxxi ta' investiment fl-
infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 
finanzjarja u għal darba oħra matul il-kriżi 
tal-Covid-19 dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni 
li tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, 
ekonomiku u okkupazzjonali, lill-
kompetittività u lill-konverġenza u dgħajfu 
l-ġenerazzjoni ta' impjiegi. Dan joħloq 
ukoll ir-riskju li l-iżbilanċi u l-iżvilupp tar-
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Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-
interkonnessjoni u l-effiċjenza enerġetika u 
l-ħolqien ta' Żona Unika Ewropea tat-
Trasport, huma essenzjali biex jintlaħqu l-
miri tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, inklużi l-
impenji tal-Unjoni lejn l-SDGs, u l-miri 
għall-enerġija u għall-klima tal-2030. 
Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 
InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 
investimenti fit-trasport, fl-enerġija, inkluż 
fl-effiċjenza enerġetika u fis-sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli u f'sorsi tal-enerġija 
oħra sikuri u sostenibbli b'emissjonijiet 
baxxi, fl-infrastruttura ambjentali, fl-
infrastruttura marbuta mal-azzjoni 
klimatika, fl-infrastruttura marittima u fl-
infrastruttura diġitali. Jenħtieġ li l-
Programm InvestEU jagħti prijorità lil 
oqsma li ma jsirx biżżejjed investiment 
fihom, u li huwa meħtieġ li jsir 
investiment addizzjonali fihom. Biex jiġi 
mmassimizzat l-impatt u l-valur miżjud tal-
appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, huwa xieraq 
li jiġi promoss proċess tal-investiment 
irrazzjonalizzat li jippermetti l-viżibbiltà 
tar-riżerva tal-proġetti u jimmassimizza s-
sinerġiji bejn il-programmi rilevanti tal-
Unjoni bħal fit-trasport, l-enerġija u d-
diġitalizzazzjoni. B'kont meħud tat-theddid 
għas-sikurezza u s-sigurtà, proġetti ta' 
investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni 
jenħtieġ li jinkludu miżuri għar-reżiljenza 
tal-infrastruttura, inklużi l-manutenzjoni u 
s-sikurezza tal-infrastruttura, u jenħtieġ li 
jqisu l-prinċipji għall-ħarsien taċ-ċittadini 
fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ li jkun 
komplementari għall-isforzi magħmula 
minn fondi oħra tal-Unjoni li jipprovdu 
appoġġ għal komponenti ta' sigurtà ta' 
investimenti fl-ispazji pubbliċi, it-trasport, 
l-enerġija u infrastruttura kritika oħra, 
bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali.

reġjuni jiġu kkonsolidati fit-tul, u jaffettwa 
l-konverġenza u l-koeżjoni tal-Unjoni, li 
huwa viżibbli b'mod partikolari fir-
rigward tal-infrastruttura diġitali. Huwa 
kruċjali li tiġi appoġġjata l-konnettività 
tal-broadband veloċi u ultra veloċi fir-
reġjuni rurali u urbani kollha tal-Unjoni, 
jiġi pprovdut appoġġ lin-negozji ġodda 
diġitali u lill-SMEs innovattivi biex dawn 
ikunu jistgħu jikkompetu u jespandu 
aħjar, u tiġi aċċelerata t-trasformazzjoni 
diġitali tal-ekonomija kollha sabiex 
jiżdiedu kemm il-kompetittività fit-tul kif 
ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija tal-
Unjoni. L-investimenti kbar fl-ekosistemi 
tal-innovazzjoni li jrawmu l-
imprenditorija teknoloġika u l-iżvilupp 
tan-negozji ġodda, kif ukoll l-investimenti 
fl-infrastruttura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-interkonnessjoni 
u l-effiċjenza enerġetika u l-ħolqien ta' 
Żona Unika Ewropea tat-Trasport, huma 
essenzjali biex jintlaħqu l-miri tas-
sostenibbiltà tal-Unjoni, inklużi l-impenji 
tal-Unjoni lejn l-SDGs, u l-miri għall-
enerġija u għall-klima tal-2030, inklużi 
investimenti kruċjali fir-rinnovazzjoni u l-
integrazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi 
fis-settur tal-bini, sabiex jinkiseb l-objettiv 
tan-newtralità tal-karbonju u settur tal-
bini b'effiċjenza enerġetika għolja u 
newtrali għall-klima. Għaldaqstant, l-
appoġġ mill-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jkollu fil-mira tiegħu investimenti fit-
trasport, fl-enerġija, inkluż fl-effiċjenza 
enerġetika u fis-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u f'sorsi tal-enerġija oħra sikuri 
u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi, fl-
infrastruttura ambjentali, fl-infrastruttura 
marbuta mal-azzjoni klimatika, fl-
infrastruttura marittima, fl-infrastruttura 
spazjali u fl-infrastruttura diġitali. Jenħtieġ 
li l-Programm InvestEU jagħti prijorità lil 
oqsma li ma jsirx biżżejjed investiment 
fihom madwar l-Unjoni kollha. Biex jiġi 
mmassimizzat l-impatt u l-valur miżjud tal-
appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, huwa xieraq 
li jiġi promoss proċess tal-investiment 
irrazzjonalizzat li jippermetti l-viżibbiltà 
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tar-riżerva tal-proġetti u jimmassimizza s-
sinerġiji bejn il-programmi rilevanti tal-
Unjoni bħal fit-trasport, l-enerġija u d-
diġitalizzazzjoni. B'kont meħud tat-theddid 
għas-sikurezza u s-sigurtà, proġetti ta' 
investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni 
jenħtieġ li jinkludu miżuri għar-reżiljenza 
tal-infrastruttura, inklużi l-manutenzjoni u 
s-sikurezza tal-infrastruttura, u jenħtieġ li 
jqisu l-prinċipji għall-ħarsien taċ-ċittadini 
fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ li jkun 
komplementari għall-isforzi magħmula 
minn fondi oħra tal-Unjoni li jipprovdu 
appoġġ għal komponenti ta' sigurtà ta' 
investimenti fl-ispazji pubbliċi, it-trasport, 
l-enerġija, l-ispazju, kemm fl-orbita kif 
ukoll fuq l-art, u infrastruttura kritika oħra, 
bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali.

Emenda 7
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-
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, 

(18) Għalkemm il-livell ta' investiment 
globali fl-Unjoni kien qed jiżdied qabel il-
kriżi Covid-19, l-investiment ma kienx 
uniformi għal kull reġjun, xejra li hija 
mistennija li taċċellera fir-reġjuni l-aktar 
milquta mill-pandemija. Barra minn 
hekk, l-investimenti 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. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jkollhom rwol importanti biex tingħeleb 
il-kriżi, tiġi kkonsolidata r-reżiljenza tal-
Unjoni, jiġu trattati sfidi futuri u biex 
jinħolqu t-teknoloġiji meħtieġa sabiex 
jinkisbu l-politiki u l-għanijiet tal-Unjoni. 
Bħala parti mill-Istrateġija Ewropa 2020, 
l-Istati Membri qablu li sal-2020, mill-
inqas 3 % tal-PDG se jiġi investit fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Madankollu, dan 
għadu ma nkisibx s'issa. Għalhekk, il-
Fond InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi 
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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.

b'mod sostanzjali biex jiżdied l-
investiment pubbliku u privat fir-riċerka u 
l-innovazzjoni fl-Istati Membri, u b'hekk 
jgħin biex jinkiseb investiment globali ta' 
mill-anqas 3 % tal-PDG tal-Unjoni fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Il-kisba ta' dik il-
mira tirrikjedi li l-Istati Membri u s-settur 
privat jikkomplementaw il-Fond InvestEU 
bl-azzjonijiet ta' investiment imsaħħa 
tagħhom stess fir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni, biex jiġi evitat in-nuqqas ta' 
investiment fir-riċerka u fl-innovazzjoni, li 
huwa ta' ħsara għall-kompetittività 
industrijali u ekonomika tal-Unjoni u 
għall-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħha. 
Il-Fond InvestEU jenħtieġ ukoll 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.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni u għas-settur, 
li esperjenza kontrazzjoni partikolarment 
gravi bħala riżultat tal-pandemija tas-
COVID-19. Il-Programm InvestEU 

(19) It-turiżmu, u b'mod partikolari l-
industrija tal-ospitalità, huwa qasam 
importanti għall-ekonomija tal-Unjoni, 
peress li, flimkien mas-settur tal-
ivvjaġġar, jikkontribwixxi direttament 
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jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

għal 3,9 % tal-PDG tal-Unjoni u 
jammonta għal 5,1 % tal-forza tax-xogħol 
totali tal-Unjoni, ħafna f'kumpaniji 
mikro, żgħar u ta' daqs medju u negozji 
tal-familja, bi proporzjon għoli ta' nisa, 
żgħażagħ, ħaddiema staġjonali u dawk 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli. Is-settur tat-
turiżmu esperjenza kontrazzjoni 
partikolarment gravi bħala riżultat tal-
pandemija tal-COVID-19 b'telf ta' dħul 
kbir ħafna għal-lukandi, ir-ristoranti, l-
operaturi turistiċi, l-aġenziji tal-ivvjaġġar 
u s-servizzi ferrovjarji fuq distanzi twal, il-
kruċieri u l-linji tal-ajru. Il-Programm 
InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi biex 
isaħħaħ il-kompetittività fit-tul tiegħu u 
jiżviluppa settur tat-turiżmu sostenibbli 
billi jappoġġa operazzjonijiet li 
jippromwovu rkupru sostenibbli, sikur, 
ekwitabbli, innovattiv u diġitali f'dak is-
settur.

Emenda 9
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' 

(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' 
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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 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.

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, biex jimplimenta l-
Garanzija għaż-Żgħażagħ u jilħaq l-
għanijiet tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet 
għall-Ewropa għal kompetittività 
sostenibbli, ġustizzja u reżiljenza soċjali 
,inklużi t-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-
ħiliet, u t-taħriġ għal impjieg ieħor 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, b'livell baxx ta' ħiliet u bla 
xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni fir-
rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-
opportunitajiet indaqs, in-
nondiskriminazzjoni, inklużi forom ta' 
impjieg li jappoġġjaw il-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata u distribuzzjoni 
aħjar ta' responsabbiltajiet ta' kura, l-
aċċessibbiltà, 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 10
Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex jiġu kkumpensati l-effetti (23) Biex jiġu kkumpensati l-effetti 
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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' 
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.

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' 
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, mal-iżvilupp tal-ħiliet, 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.

Emenda 11
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 

(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 
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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 
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.

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, 
b'mod partikolari l-SMEs u n-negozji fuq 
skala mikro, u fl-istess ħin jiżgura fokus 
qawwi tal-investituri fuq il-prijoritajiet ta' 
politika fuq terminu medju u twil tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bħall-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-Pjan ta' 
Investiment għall-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, ir-Regolament (UE) 2020/852 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, il-
Liġi Ewropea dwar il-Klima, l-Istrateġija 
dwar it-tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa, 
l-Istrateġija Ewropea għad-Data, il-White 
Paper dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, l-
Istrateġija Industrijali Ġdida għall-
Ewropa inkluż l-approċċ tal-ekosistema, l-
Istrateġija għall-SMEs, l-ambizzjonijiet 
Orizzont Ewropa, il-Mewġa ta' 
Rinnovazzjoni, il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, 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.

_________________
1a Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' 
qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment 
sostenibbli, u li jemenda r-Regolament 
(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, 
p. 13).
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Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-pandemija Covid-19 hija xokk 
ewlieni għall-ekonomija dinjija u tal-
Unjoni. It-tnaqqis fil-PDG tal-UE huwa 
mistenni li jkun ferm aktar profond minn 
matul il-kriżi finanzjarja fl-2009 u l-effetti 
soċjali negattivi se jkunu inevitabbli. It-
tifqigħa tal-pandemija wriet il-ħtieġa li jiġu 
indirizzati l-vulnerabbiltajiet strateġiċi 
sabiex jitjieb ir-rispons ta' emerġenza tal-
Unjoni kif ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija 
kollha. Ekonomija Ewropea reżiljenti, 
inklużiva u integrata biss tista' tippreserva 
s-Suq Uniku u l-kundizzjonijiet ekwi ta' 
kompetizzjoni għall-benefiċċju wkoll tal-
Istati Membri l-aktar milquta.

(25) Il-pandemija Covid-19 hija xokk 
ewlieni għall-ekonomija dinjija u tal-
Unjoni. It-tnaqqis fil-PDG tal-UE huwa 
mistenni li jkun ferm aktar profond minn 
matul il-kriżi finanzjarja fl-2009 u l-effetti 
soċjali negattivi se jkunu inevitabbli. It-
tifqigħa tal-pandemija wriet il-ħtieġa li jiġu 
indirizzati l-vulnerabbiltajiet strateġiċi 
sabiex jitjieb ir-rispons ta' emerġenza tal-
Unjoni kif ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija 
kollha. Ekonomija tal-Unjoni reżiljenti 
biss, tfisser waħda li hi diġitalizzata, 
innovattiva u ambjentalment sostenibbli, 
u li għandha l-kapaċità li tiffaċċja 
xokkijiet soċjetali u ekonomiċi u li 
tippreserva l-benesseri tas-soċjetà u tal-
ġenerazzjonijiet futuri, u wkoll ekonomija 
Ewropea li hija inklużiva u integrata tista' 
tippreserva s-Suq Uniku u l-kundizzjonijiet 
ekwi ta' kompetizzjoni għall-benefiċċju 
wkoll tal-Istati Membri l-aktar milquta.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-fokus primarju tas-sezzjoni ta' 
investiment Ewropew strateġiku jenħtieġ li 
jkun fuq appoġġ għal dawk ir-riċevituri 
finali stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw 
fl-Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' 
importanza strateġika għall-Unjoni b'mod 
partikolari fid-dawl tat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali u ta' reżiljenza msaħħa 
f'oqsma ta' (i) forniment tal-kura tas-saħħa 
kritika, il-manifattura u l-ħżin ta' 
farmaċewtiċi, tagħmir mediku u provvisti 

(28) Il-fokus primarju tat-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew jenħtieġ li 
jkun fuq appoġġ għal dawk ir-riċevituri 
finali stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw 
fl-Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' 
importanza strateġika għall-Unjoni, 
f'konformità mal-prijoritajiet deskritti fl-
Istrateġija Industrijali l-Ġdida għal 
Ewropa ekoloġika u diġitali, u l-mudell ta' 
żvilupp ibbażat fuq ekosistemi industrijali. 
Jenħtieġ li t-tieqa ttejjeb ukoll il-
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mediċi, it-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons 
għall-kriżijiet tas-saħħa u tas-sistema tal-
protezzjoni ċivili, (ii) infrastruttura kritika, 
kemm fiżika kif ukoll virtwali; (iii) l-għoti 
ta' oġġetti u servizzi li huma strumentali 
għat-tħaddim u l-manutenzjoni ta' tali 
infrastruttura, (iv) teknoloġiji abilitanti 
essenzjali, trasformattivi, ekoloġiċi u 
diġitali u innovazzjonijiet li jbiddlu l-
qagħda attwali fejn l-investiment huwa 
importanti b'mod strateġiku għall-futur 
industrijali tal-Unjoni, inklużi l-
intelliġenza artifiċjali, il-blockchain, is-
software, ir-robotika, is-semikondutturi, il-
mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-cloud 
computing, it-teknoloġiji ta' prestazzjoni 
għolja, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji tal-
kwantum, il-fotonika, il-bijoteknoloġija 
industrijali, it-teknoloġiji tal-enerġija 
rinnovabbli, it-teknoloġiji tal-ħżin tal-
enerġija inklużi l-batteriji, it-teknoloġiji 
tat-trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet 
tal-idroġenu u taċ-ċelloli tal-fjuwil, il-
bijomediċina, in-nanoteknoloġiji, il-
farmaċewtiċi u l-materjali avvanzati; (v) il-
faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u tagħmir ta' 
Komunikazzjoni u Teknoloġija tal-
Informazzjoni fl-UE; (vi) il-provvista u l-
ħażna ta' inputs kritiċi għall-atturi pubbliċi, 
in-negozji jew il-konsumaturi fl-Unjoni; 
(vii) it-teknoloġiji u l-inputs kritiċi għas-
sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha, bħas-setturi tad-difiża u tal-ispazju 
u ċ-ċibersigurtà, u oġġetti b'użu doppju kif 
definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 428/2009; Ir-riċevituri finali jenħtieġ li 
jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom fi 
Stat Membru u jenħtieġ li jkunu attivi fl-
Unjoni fis-sens li għandhom attivitajiet 
sostanzjali f'termini ta' persunal, 
manifattura, riċerka u żvilupp jew 
attivitajiet kummerċjali oħra fl-Unjoni. 
Proġetti li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista 
strateġiċi fis-Suq Uniku permezz ta' 
operazzjonijiet f'diversi postijiet madwar l-

kompetittività tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri, inkluż il-ħtieġa li tinbena mill-
ġdid il-kapaċità produttiva tal-Istati 
Membri u li jinħolqu investimenti 
orjentati lejn il-futur li jippromwovu l-
intraprenditorija, u l-ħolqien tal-impjiegi, 
u ta' reżiljenza msaħħa, inkluż billi 
titnaqqas id-dipendenza fuq il-ktajjen tal-
provvista vulnerabbli. Jenħtieġ li l-
proġetti jġibu valur miżjud tal-Unjoni u 
jenħtieġ li jkunu transfruntiera jew 
jiġġeneraw valur miżjud reali f'aktar 
minn Stat Membru jew reġjun wieħed 
permezz ta' effetti kollaterali. Jenħtieġ li l-
ebda appoġġ ma jgħaddi direttament fil-
baġits nazzjonali jew jissostitwixxi n-
nefqa baġitarja nazzjonali, bħall-
benefiċċji soċjali. Oqsma ta' importanza 
strateġika jinkludu (i) forniment tal-kura 
tas-saħħa kritika,il-produzzjoni sostenibbli 
u etika, il-manifattura u l-ħżin ta' 
farmaċewtiċi, tagħmir mediku, provvisti 
mediċi, u tagħmir protettiv u t-tisħiħ tal-
kapaċità ta' rispons għall-kriżijiet tas-saħħa 
u tas-sistema tal-protezzjoni ċivili abbażi 
tal-prinċipji ta' disponibbiltà mifruxa u 
affordabbiltà ta' prodotti vitali 
f'emerġenzi tas-saħħa, (ii) infrastruttura 
kritika, kemm fiżika kif ukoll virtwali; (iii) 
il-provvista ta' għarfien, ta' oġġetti, 
teknoloġiji u servizzi li huma strumentali 
għat-tħaddim u l-manutenzjoni ta' tali 
infrastruttura, (iv) teknoloġiji abilitanti 
essenzjali, trasformattivi, ekoloġiċi u 
diġitali u innovazzjonijiet li jbiddlu l-
qagħda attwali fejn l-investiment huwa 
importanti b'mod strateġiku għall-
ekonomija tal-Unjoni, u għall-futur 
industrijali sostenibbli u innovattiv, inklużi 
l-konnettività gigabit, l-intelliġenza 
artifiċjali, il-blockchain, it-teknoloġiji ta' 
reġistru distribwit, is-software, ir-robotika, 
is-semikondutturi, il-mikroproċessuri, it-
teknoloġiji tal-edge u tal-cloud computing, 
il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-
ċibersigurtà, it-teknoloġiji tal-kwantum, il-
fotonika, il-bijoteknoloġija industrijali, it-
teknoloġiji tal-enerġiji rinnovabbli u 
oħrajn li jikkontribwixxu għall-kisba tan-
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UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw. newtralità klimatika sal-2050, it-
teknoloġiji tal-ħżin tal-enerġija inklużi l-
batteriji sostenibbli, it-teknoloġiji tat-
trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet tal-
idroġenu nadif u taċ-ċelloli tal-fjuwil, it-
teknoloġiji tad-dekarbonizzazzjoni għall-
industrija, bħall-produzzjoni ta' azzar 
ħieles minn CO2 u l-infrastruttura għall-
qbid u l-ħżin tal-karbonju fi proċessi 
industrijali, impjanti ta' bijoenerġija u 
faċilitajiet ta' manifattura lejn it-
tranżizzjoni tal-enerġija, it-teknoloġiji tal-
ekonomija ċirkolari, il-bijomediċina, in-
nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati, is-sistemi u t-
teknoloġiji tal-ispazju inklużi l-
komponenti kritiċi tal-ispazju, kif ukoll is-
servizzi u l-applikazzjonijiet bbażati fuq l-
ispazju; (v) il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ u ta' 
manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' 
komponenti u tagħmir ta' Komunikazzjoni 
u Teknoloġija tal-Informazzjoni fl-Unjoni; 
(vi) il-provvista u l-ħażna ta' inputs kritiċi 
għall-atturi pubbliċi, in-negozji jew il-
konsumaturi fl-Unjoni; (vii) il-ktajjen tal-
provvista u r-reżiljenza għal xokkijiet ta' 
provvista; (viii) it-teknoloġiji u l-inputs u l-
applikazzjonijiet kritiċi għas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, bħas-
setturi tas-sigurtà u tad-difiża u tal-ispazju 
u ċ-ċibersigurtà, inkluża s-sigurtà tan-
networks 5G, u oġġetti b'użu doppju kif 
definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 
u r-reviżjonijiet sussegwenti tiegħu. Ir-
riċevituri finali jenħtieġ li jkollhom l-
uffiċċju reġistrat tagħhom fi Stat Membru, 
li ma jkollux sussidjarji mingħajr 
attivitajiet ekonomiċi reali f'pajjiż elenkat 
fil-lista tal-Unjoni ta' ġurisdizzjonijiet 
mhux kooperattivi u jenħtieġ li jkunu attivi 
fl-Unjoni fis-sens li għandhom attivitajiet 
sostanzjali f'termini ta' persunal, 
manifattura, riċerka u żvilupp jew 
attivitajiet kummerċjali oħra fl-Unjoni. 
Proġetti li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista 
strateġiċi fis-Suq Uniku permezz ta' 
operazzjonijiet f'diversi postijiet madwar l-
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Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu 
jibbenefikaw.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Is-sezzjoni ta' investiment 
Ewropew strateġika jenħtieġ li timmira 
wkoll fornituri stabbiliti u li joperaw fl-
Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' 
importanza strateġika għall-Unjoni u li 
jkunu jeħtieġu investiment fit-tul jew ikunu 
koperti mill-mekkaniżmu tal-Iskrinjar tal-
Investiment Dirett Barrani. Barra minn 
hekk, proġetti importanti ta' interess 
Ewropew komuni jenħtieġ li b'mod 
partikolari jkunu jistgħu jibbenefikaw mis-
sezzjoni ta' investiment Ewropew 
strateġika.

(29) It-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew jenħtieġ li timmira 
wkoll fornituri stabbiliti u li joperaw fl-
Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' 
importanza strateġika għall-Unjoni, ma 
jirrappreżentawx theddida għall-interessi 
tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u li jkunu 
jeħtieġu investiment fit-tul jew ikunu 
koperti mill-mekkaniżmu tal-Iskrinjar tal-
Investiment Dirett Barrani. Barra minn 
hekk, proġetti importanti ta' interess 
Ewropew komuni li jikkonformaw mal-
għanijiet klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni jenħtieġ li b'mod partikolari jkunu 
jistgħu jibbenefikaw mit-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew. 
Madankollu, jenħtieġ li ma jingħatax 
appoġġ finanzjarju meta proġett ma jkunx 
konformi mal-interessi strateġiċi u 
ekonomiċi tal-Unjoni, pereżempju għal 
proġetti li jżidu d-dipendenza fuq il-
ktajjen tal-provvista vulnerabbli jew mhux 
iddiversifikati. It-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew jenħtieġ li tappoġġa 
wkoll kollaborazzjoni strateġika bejn l-
isħab industrijali u l-atturi ta' riċerka. 
Tali appoġġ se jsaħħaħ is-sinerġiji bejn 
InvestEU u Orizzont Ewropa.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Iż-żieda tat-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew hija meħtieġa bħala 
riżultat tat-tifqigħa globali tal-COVID-19, 
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u l-impatt tagħha fuq il-ħajja tan-nies, l-
impatt tagħha fuq il-ktajjen ta' provvista u 
l-iżvilupp ta' ċerti vulnerabbiltajiet. 
Jenħtieġ li trawwem l-irkupru ekonomiku 
sostenibbli u żżid ir-reżiljenza, inkluża l-
possibbiltà li tipprijoritizza l-allokazzjoni 
tal-appoġġ tekniku u l-assistenza tagħha 
lir-reġjuni sottożviluppati, filwaqt li tiġi 
żgurata addizzjonalità stretta tal-
investimenti kollha appoġġati permezz tal-
Fond InvestEU. Għal dik ir-raġuni, huwa 
importanti li l-viżibbiltà tal-finanzjament 
tal-Unjoni mill-Fond InvestEU, u b'mod 
partikolari t-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew u l-prijoritajiet 
strateġiċi identifikati tagħha, tiġi żgurata 
permezz ta' komunikazzjoni effikaċi, 
filwaqt li jiġu enfasizzati l-azzjonijiet u r-
riżultati ffinanzjati mill-Unjoni sabiex jiġi 
promoss kif xieraq il-valur miżjud tal-
Unjoni tal-Programm InvestEU bħala 
parti mill-irkupru ekonomiku.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-InvestEU jenħtieġ li jipprovdi 
wkoll appoġġ għall-finanzjament biex jiġi 
ġġenerat investiment għall-benefiċċju ta' 
reġjuni ta' tranżizzjoni ġusta.

(30) L-InvestEU jenħtieġ li jipprovdi 
wkoll appoġġ għall-finanzjament biex jiġi 
ġġenerat investiment sostenibbli għall-
benefiċċju ta' reġjuni ta' tranżizzjoni ġusta, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-effiċjenza 
enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli, kif 
ukoll il-possibbiltà li r-reġjuni rispettivi 
jibbenefikaw minn assistenza teknika 
ddedikata permezz tal-Fond InvestEU.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond 
InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata 

(40) Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond 
InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata 
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indirettament mill-Kummissjoni fejn din 
tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni li jkollhom aċċess għall-
intermedjarji finanzjarji, fejn applikabbli, u 
għad-destinatarji finali. L-għażla tas-sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni jenħtieġ li 
tkun trasparenti u ħielsa minn kwalunkwe 
kunflitt ta' interess. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tikkonkludi ftehim ta' garanzija 
li jalloka kapaċità ta' garanzija mill-Fond 
InvestEU ma' kull sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni li jappoġġa l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment tiegħu li jissodisfaw il-kriterji 
ta' eliġibbiltà tal-Fond InvestEU u 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
tiegħu. Il-ġestjoni tar-riskju relatat mal-
garanzija tal-UE jenħtieġ li ma tfixkilx l-
aċċess dirett għall-garanzija tal-UE mis-
sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. 
Ladarba tingħata l-garanzija tal-UE taħt il-
kompartiment tal-UE lis-sħab inkarigati 
mill-implimentazzjoni, dawn jenħtieġ li 
jkunu kompletament responsabbli għall-
proċess ta' investiment kollu u għad-
diliġenza dovuta relatata mal-
operazzjonijiet ta' finanzjament jew 
investiment. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jappoġġa proġetti li tipikament ikollhom 
profil ta' riskju ogħla mill-proġetti 
appoġġati minn operazzjonijiet normali 
tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u 
li ma setgħux jitwettqu matul il-perjodu li 
fih tista' tintuża l-garanzija tal-UE, jew li 
ma setgħux jitwettqu fl-istess livell, minn 
sorsi pubbliċi jew privati oħra mingħajr l-
appoġġ tal-Fond InvestEU. Madankollu, 
kundizzjonijiet speċifiċi jistgħu japplikaw 
għall-kriterju tal-addizzjonalità b'rabta 
mal-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment taħt is-sezzjoni strateġika ta' 
investiment Ewropew li tirriżulta mill-
objettiv tiegħu.

indirettament mill-Kummissjoni fejn din 
tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni li jkollhom aċċess għall-
intermedjarji finanzjarji, fejn applikabbli, u 
għad-destinatarji finali. L-għażla tas-sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni jenħtieġ li 
tkun trasparenti u ħielsa minn kwalunkwe 
kunflitt ta' interess. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tikkonkludi ftehim ta' garanzija 
li jalloka kapaċità ta' garanzija mill-Fond 
InvestEU ma' kull sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni li jappoġġa l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment tiegħu li jissodisfaw il-kriterji 
ta' eliġibbiltà tal-Fond InvestEU u 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 
tiegħu. Il-ġestjoni tar-riskju relatat mal-
garanzija tal-UE jenħtieġ li ma tfixkilx l-
aċċess dirett għall-garanzija tal-UE mis-
sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. 
Ladarba tingħata l-garanzija tal-UE taħt il-
kompartiment tal-UE lis-sħab inkarigati 
mill-implimentazzjoni, dawn jenħtieġ li 
jkunu kompletament responsabbli għall-
proċess ta' investiment kollu u għad-
diliġenza dovuta relatata mal-
operazzjonijiet ta' finanzjament jew 
investiment. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jappoġġa proġetti li tipikament ikollhom 
profil ta' riskju ogħla mill-proġetti 
appoġġati minn operazzjonijiet normali 
tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni u 
li ma setgħux jitwettqu matul il-perjodu li 
fih tista' tintuża l-garanzija tal-UE, jew li 
ma setgħux jitwettqu fl-istess livell, minn 
sorsi pubbliċi jew privati oħra mingħajr l-
appoġġ tal-Fond InvestEU.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Premessa 59
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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, u 
sabiex jiġu rimedjati l-fallimenti tas-suq 
fuq in-naħa tad-domanda tal-istrument, 
hemm il-ħtieġa li tiġi estiża l-assistenza 
teknika u jinbena appoġġ għall-iżvilupp 
tal-proġetti u l-ġenerazzjoni ta' proposti 
għal investimenti, b'mod partikolari fl-
Istati Membri u r-reġjuni mingħajr Banek 
Promozzjonali Nazzjonali disponibbli jew 
għarfien espert tekniku biex jiġu 
żviluppati proposti u ffurmati pjattaformi 
ta' investiment, 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 
lill-SMEs u lil atturi oħrajn, inkluż l-
aċċess tal-komunitajiet u l-awtoritajiet 
lokali għal finanzjament u biex jilħqu l-
potenzjal sħiħ tagħhom, u jenħtieġ li 
jinkludi assistenza teknika, b'mod 
partikolari għall-Istati Membri 
b'ekosistemi finanzjarji dgħajfa. Jenħtieġ 
li tingħata enfasi partikolari fuq it-tnaqqis 
tal-piż amministrattiv, b'mod partikolari 
għall-SMEs. 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.
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Skont ir-Regolament [Strument tal-
Unjoni Ewropea għall-Irkupru] u fil-limiti 
tar-riżorsi allokati fih, jenħtieġ li jitwettqu 
miżuri ta' rkupru u reżiljenza taħt InvestEU 
sabiex jiġi indirizzat l-impatt mingħajr 
preċedent tal-kriżi tal-COVID-19. Tali 
riżorsi addizzjonali jenħtieġ li jintużaw 
b'tali mod li tkun żgurata l-konformità mal-
limiti ta' żmien stipulati fir-Regolament 
[EURI].

(61) Skont ir-Regolament [Strument tal-
Unjoni Ewropea għall-Irkupru] u fil-limiti 
tar-riżorsi allokati fih, jenħtieġ li jitwettqu 
miżuri ta' rkupru u reżiljenza taħt InvestEU 
sabiex jiġi indirizzat l-impatt mingħajr 
preċedent tal-kriżi tal-COVID-19 u sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jiġu pprovduti 
b'benefiċċji ambjentali u soċjetali fit-tul 
bħal impjiegi ta' kwalità għolja fit-tul u 
infrastruttura pubblika, inkluż permezz 
tal-appoġġ tat-tranżizzjonijiet sostenibbli 
u diġitali tal-kumpaniji, f'konformità mal-
objettivi tat-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew, l-appoġġ għal 
tkabbir fuq perjodu twil, impjiegi ta' 
kwalità u kompetittività. Tali riżorsi 
addizzjonali jenħtieġ li jintużaw b'tali mod 
li tkun żgurata l-konformità mal-limiti ta' 
żmien stipulati fir-Regolament [EURI].

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-irkupru sostenibbli u inklużiv tal-
ekonomija tal-Unjoni wara l-kriżi 
kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19, 
iż-żamma u t-tisħiħ tal-ktajjen tal-valur 
strateġiċi tagħha u ż-żamma u t-tisħiħ tal-
attivitajiet ta' importanza strateġika għall-
Unjoni fir-rigward ta' infrastruttura kritika, 
teknoloġiji trasformattivi, innovazzjonijiet 
u inputs li jbiddlu l-qagħda attwali għan-
negozji u għall-konsumaturi.

(g) l-irkupru sostenibbli u inklużiv tal-
ekonomija tal-Unjoni wara l-kriżi 
kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19, 
b'mod partikolari tal-SMEs, bi qbil mal-
għanijiet klimatiċi fit-tul tal-Unjoni u 
b'mod partikolari l-Liġi dwar il-Klima, u 
l-prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti", l-awtonomija strateġika tal-
Unjoni, iż-żamma u t-tisħiħ tal-ekosistemi 
industrijali, tal-ktajjen tal-valur strateġiċi 
tagħha u l-klima u t-tranżizzjonijiet diġitali 
u l-ħolqien, iż-żamma u t-tisħiħ tal-
attivitajiet ta' importanza strateġika għall-
Unjoni fir-rigward ta' infrastruttura kritika, 
teknoloġiji trasformattivi, tal-materja 
prima u t-tħaffif tat-trasferiment 
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teknoloġiku, ir-riċerka u l-innovazzjoni li 
jbiddlu l-qagħda attwali inklużi l-
ekosistemi għall-iżvilupp ta' 
imprenditorija teknoloġika u l-inputs 
għan-negozji u għall-konsumaturi.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jappoġġa operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment fis-setturi 
msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1) 
sabiex tinżamm u tissaħħaħ l-awtonomija 
strateġika tal-Unjoni u tal-ekonomija 
tagħha.

(e) jappoġġa operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment, inklużi 
ekwità privata u finanzjament tal-kapital 
ta' riskju, fis-setturi msemmija fil-punt (e) 
tal-Artikolu 7(1) sabiex jinżammu u 
jissaħħu r-reżiljenza, il-kompetittività u s-
sostenibbiltà globali tal-ekonomija tal-
Unjoni u b'hekk jingħata kontribut lill-
awtonomija strateġika tal-Unjoni;

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) kumpaniji rreġistrati f'pajjiżi 
inklużi fil-lista tal-Unjoni ta' 
ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi għal 
finijiet ta' taxxa ma għandhomx ikunu 
eliġibbli għal appoġġ finanzjarju.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ammont ta' EUR 31 153 850 000 
(prezzijiet kurrenti) tal-ammont imsemmi 
fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
għandu jiġi allokat għall-operazzjonijiet ta' 
miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2 tar-Regolament [EURI] għall-

Ammont ta' EUR 31 153 850 000 
(prezzijiet kurrenti) tal-ammont imsemmi 
fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
għandu jiġi allokat għall-operazzjonijiet ta' 
miżuri ta' implimentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2 tar-Regolament [EURI] għall-
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objettivi msemmija fil-punt (e) tal-
Artikolu 3(2).

objettivi msemmija fil-punt (e) tal-
Artikolu 3(2). L-inizjattivi li 
jikkontribwixxu għar-reżiljenza, is-sigurtà 
u l-kompetittività tal-ekonomija tal-
Unjoni għandhom jingħataw prijorità, 
b'enfasi partikolari fuq l-iżgurar ta' 
appoġġ adegwat għat-tranżizzjonijiet 
klimatiċi u diġitali, u inizjattivi relatati 
bħall-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
innovazzjonijiet diġitali, l-introduzzjoni 
tal-5G, l-intelliġenza artifiċjali, in-
netwerks tal-komunikazzjoni elettronika 
b'veloċità għolja ħafna, id-data, l-użu tal-
enerġija rinnovabbli u l-investimenti fl-
effiċjenza enerġetika.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tieqa ta' politika għall-investiment 
Ewropew strateġiku li tinkludi investiment 
strateġiku biex jiġu appoġġati r-riċevituri 
finali li huma stabbiliti fi Stat Membru u li 
joperaw fl-Unjoni, u li l-attivitajiet 
tagħhom huma ta' importanza strateġika 
għall-Unjoni, b'mod partikolari fid-dawl 
tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u 
tar-reżiljenza msaħħa, f'wieħed mill-oqsma 
li ġejjin:

(e) tieqa ta' politika għall-investiment 
strateġiku Ewropew li tinkludi investiment 
strateġiku u orjentat lejn il-futur biex jiġu 
appoġġati r-riċevituri finali, inklużi SMEs 
u negozji ġodda li huma stabbiliti fi Stat 
Membru u li joperaw fl-Unjoni, u li l-
attivitajiet tagħhom huma ta' importanza 
strateġika għall-Unjoni, b'mod partikolari 
fid-dawl tat-tranżizzjonijiet tal-klima u 
diġitali, bi qbil mal-prijoritajiet deskritti 
fl-Istrateġija Industrijali Ġdida għall-
Ewropa għal Ewropa ekoloġika u diġitali, 
inkluż l-iżvilupp ta' mudell ibbażat fuq 
ekosistemi industrijali u l-għan ta' 
newtralità klimatika tal-Unjoni, kif 
minqux fil-liġi dwar il-klima Ewropea u l-
mira għall-2030. Dik it-tieqa għandha 
tappoġġa proġetti li jsaħħu l-
kompetittività tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri, tibni mill-ġdid il-kapaċità 
produttiva tagħhom, tnaqqas id-
dipendenza minn ktajjen tal-provvista 
vulnerabbli u tippromwovi l-
imprenditorija, il-ħolqien tal-impjiegi u r-
reżiljenza msaħħa, f'wieħed mill-oqsma li 
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ġejjin:

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) il-provvista tal-kura tas-saħħa 
kritika, il-manifattura u l-ħżin tal-
farmaċewtiċi, it-tagħmir mediku u l-
provvisti mediċi, it-tisħiħ tal-kapaċità ta' 
rispons għall-kriżijiet tas-saħħa u tas-
sistema tal-protezzjoni ċivili;

(i) il-provvista tal-kura tas-saħħa 
kritika, il-manifattura u l-ħżin tal-
farmaċewtiċi, it-tagħmir mediku u l-
provvisti mediċi, it-tisħiħ tal-kapaċità ta' 
rispons għall-kriżijiet tas-saħħa u tas-
sistema tal-protezzjoni ċivili, abbażi tal-
prinċipji ta' disponibbiltà vasta u 
affordabbiltà ta' prodotti essenzjali 
f'emerġenzi tas-saħħa;

Emenda 26
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, 
analogu jew diġitali, kif ukoll virtwali, 
inklużi elementi ta' infrastruttura 
identifikati bħala kritiċi fl-oqsma tal-
enerġija, it-trasport, inkluż it-trasport 
pubbliku u l-mobilità attiva, l-ambjent, l-
ilma, is-saħħa, il-komunikazzjoni diġitali 
sikura u n-networks, il-5G u networks ta' 
komunikazzjoni elettronika ta' veloċità 
għolja ħafna, l-internet tal-oġġetti, il-
pjattaformi tas-servizzi online, l-edge u l-
cloud computing siguri, l-ipproċessar jew 
il-ħżin tad-data, il-pagamenti u l-
infrastruttura finanzjarja, l-ajruspazju, is-
sigurtà u d-difiża, il-komunikazzjoni, il-
midja, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
infrastruttura elettorali u l-faċilitajiet 
sensittivi, l-amministrazzjoni pubblika, is-
sigurtà, l-akkomodazzjoni, kif ukoll l-art u 
l-proprjetà immobbli kruċjali għall-użu ta' 
tali infrastruttura kritika;
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Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-forniment ta' prodotti u servizzi li 
huma strumentali għat-tħaddim u l-
manutenzjoni tal-infrastruttura kritika taħt 
il-punt ii);

(iii) il-forniment ta' għarfien, prodotti, 
teknoloġiji u servizzi li huma strumentali 
għat-tħaddim u l-manutenzjoni tal-
infrastruttura kritika taħt il-punt ii);

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iv – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) teknoloġiji ewlenin permissivi, 
trasformattivi, ekoloġiċi u diġitali u 
innovazzjonijiet li jbiddlu l-qagħda attwali 
fejn l-investiment huwa strateġikament 
importanti għall-futur industrijali tal-
Unjoni, inkluż

(iv) teknoloġiji ewlenin permissivi, 
trasformattivi, ekoloġiċi u diġitali u 
innovazzjonijiet li jbiddlu l-qagħda attwali 
fejn l-investiment huwa strateġikament 
importanti għall-ekonomija tal-Unjoni, u 
għall-futur industrijali sostenibbli u 
innovattiv, inkluża r-
riindustrijalizzazzjoni, b'kunsiderazzjoni 
tal-prinċipju ta' tranżizzjoni ġusta u 
benefiċċji kbar għas-soċjetà, inkluż

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1 – punt e – punt iv – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intelliġenza artifiċjali, il-
blockchain, is-software, ir-robotika, is-
semikondutturi, il-mikroproċessuri, it-
teknoloġiji tal-cloud bi prestazzjoni għolja, 
il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-
ċibersigurtà, it-teknoloġiji tal-kwantum, il-
fotonika, il-bijoteknoloġija industrijali,

(a) l-intelliġenza artifiċjali, il-
blockchain u t-teknoloġiji ta' reġistru 
distribwit, is-software, ir-robotika, is-
semikondutturi, il-mikroproċessuri, it-
teknoloġiji tal-cloud bi prestazzjoni għolja, 
il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-
ċibersigurtà, it-teknoloġiji tal-kwantum, il-
fotonika, il-bijoteknoloġija industrijali,

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1 – punt e – punt iv – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-teknoloġiji tal-enerġija 
rinnovabbli, it-teknoloġiji ta' ħżin tal-
enerġija inklużi batteriji, it-teknoloġiji tat-
trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet taċ-
ċelloli tal-fjuwil u tal-idroġenu nadif, it-
teknoloġiji ta' dekarbonizzazzjoni għall-
industrija, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-
teknoloġiji tal-ekonomija ċirkolari,

(b) it-teknoloġiji tal-enerġija 
rinnovabbli u oħrajn li jikkontribwixxu 
għall-kisba tan-newtralità klimatika sal-
2050, it-teknoloġiji ta' ħżin tal-enerġija 
inklużi batteriji sostenibbli, it-teknoloġiji 
tat-trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet 
taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-idroġenu nadif, 
it-teknoloġiji ta' dekarbonizzazzjoni għall-
industrija, l-infrastruttura għall-qbid u l-
ħżin tal-karbonju fi proċessi industrijali, 
impjanti ta' bijoenerġija u faċilitajiet ta' 
manifattura lejn it-tranżizzjoni tal-
enerġija, it-teknoloġiji tal-ekonomija 
ċirkolari u l-ktajjen ta' provvista,

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iv – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sistemi u teknoloġiji spazjali 
inklużi komponenti spazjali kritiċi, kif 
ukoll servizzi u applikazzjonijiet bbażati 
fuq l-ispazju;

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) il-faċilitajiet ta' manifattura għall-
produzzjoni tal-massa ta' komponenti u 
tagħmir ta' Komunikazzjoni u Teknoloġija 
tal-Informazzjoni fl-UE;

(v) il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ u ta' 
manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' 
komponenti u tagħmir ta' Komunikazzjoni 
u Teknoloġija tal-Informazzjoni fl-Unjoni;

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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vi) il-provvista u l-ħżin ta' inputs kritiċi 
għall-atturi pubbliċi, in-negozji jew il-
konsumaturi fl-UE, inkluża l-enerġija jew 
il-materja prima jew is-sigurtà tal-ikel, 
b'kont meħud tal-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u ċ-ċirkolarità fi ktajjen ta' valur 
strateġiku;

(vi) il-provvista u l-ħżin ta' inputs kritiċi 
għall-atturi pubbliċi, in-negozji jew il-
konsumaturi fl-Unjoni, inkluża l-enerġija 
jew il-materja prima, ħlief jekk diġà 
koperti minn rekwiżiti leġiżlattivi, jew is-
sigurtà tal-ikel, b'kont meħud tal-effiċjenza 
fl-użu tar-riżorsi u ċ-ċirkolarità fi ktajjen ta' 
valur strateġiku u ekosistemi strateġiċi;

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vii) it-teknoloġiji u l-inputs kritiċi għas-
sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha, bħas-setturi tad-difiża u tal-ispazju 
u ċ-ċibersigurtà, u oġġetti b'użu doppju kif 
definit fil-punt 1 tal-Artikolu 2 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 428/2009;

(vii) it-teknoloġiji, l-inputs u l-
applikazzjonijiet kritiċi għas-sigurtà tal-
Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, bħas-
setturi tas-sigurtà u tad-difiża u tal-ispazju 
u ċ-ċibersigurtà, u komponenti ċivili ta' 
oġġetti b'użu doppju kif definit fil-punt 1 
tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 428/2009 jew kwalunkwe 
reviżjoni u leġiżlazzjoni relatata 
sussegwenti. Barra minn hekk, ir-
riċevituri finali ma għandhomx jesportaw 
teknoloġija relatata mad-difiża lil partijiet 
terzi li jheddu l-integrità territorjali tal-
Istati Membri jew jiksru b'mod 
sistematiku l-istat tad-dritt internazzjonali 
jew jimpedixxu s-sigurtà u l-istabbiltà 
reġjonali jew globali.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) l-investiment u l-assistenza teknika 
lill-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, 
in-negozji ġodda, in-negozji tal-familja u 
l-komunitajiet biex tiżdied ir-reżiljenza 
tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli tan-
negozju tagħhom, biex jitrawmu l-ħiliet 
imprenditorjali kif ukoll jiġu appoġġati l-
kundizzjonijiet biex tingħata spinta lill-
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imprenditorija, inkluż billi jiġu żviluppati 
networks ta' raggruppamenti u ċentri tal-
innovazzjoni diġitali, u l-iżvilupp settorjali 
teknoloġiku u sostenibbli;

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt viib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viib) kapaċitajiet ta' identifikazzjoni 
bikrija kritika u ta' rispons istituzzjonali u 
ekonomiku kkoordinat bil-għan li jkun 
hemm reazzjoni f'każ ta' riskji ta' kriżijiet, 
kif ukoll biex jiġu promossi soluzzjonijiet 
ta' kontinwità tan-negozju u tas-servizz 
għall-istituzzjonijiet u s-setturi pubbliċi u 
privati essenzjali;

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt viic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viic) investiment f'attivitajiet Spazjali 
Ġodda, kemm upstream kif ukoll 
downstream, sabiex jinġiebu l-aktar 
teknoloġiji u applikazzjonijiet promettenti 
fis-suq, u għaldaqstant tiġi żgurata l-
kompetittività tal-industrija Spazjali 
Ewropea;

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt viid (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viid) investiment strateġiku fi proġetti 
tal-enerġija rinnovabbli u tal-effiċjenza fl-
enerġija, inkluża r-rinnovazzjoni tal-bini, 
b'potenzjal kbir li jikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti biex jintlaħqu l-miri stabbiliti 
fid-Direttivi (UE) 2018/2001, 
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(UE) 2018/2002 u (UE) 2018/844 u li 
jikkontribwixxi għall-kisba ta' settur tal-
bini newtrali għall-klima u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija bħala parti mill-Patt 
Ekoloġiku Ewropew kif stabbilit fl-
[istrateġija tal-mewġa ta' rinnovazzjoni], 
jew azzjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta' 
finanzjament tal-Enerġija Rinnovabbli 
tal-Unjoni, eliġibbli taħt il-programm 
InvestEU.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – subparagrafu 2

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, ir-riċevituri finali kollha 
li jirċievu finanzjament fi ħdan it-tieqa 
b'mod partikolari dawk li jirċievu 
finanzjament fl-oqsma tal-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. M'għandux jingħata appoġġ 
finanzjarju meta proġett ma jkunx 
konformi mal-interessi strateġiċi u 
ekonomiċi tal-Unjoni, pereżempju għal 
proġetti li jżidu d-dipendenza mill-ktajjen 
tal-provvista vulnerabbli jew mhux 
iddiversifikati.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament u l-investiment fi ħdan 
din it-tieqa għandhom jiżguraw appoġġ 
adegwat għall-isfidi paralleli tal-klima u 
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tat-tranżizzjonijiet diġitali.

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Għall-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment taħt it-tieqa 
ta' investiment Ewropew strateġiku fis-
setturi tad-difiża u tal-ispazju u fiċ-
ċibersigurtà, il-linji gwida għall-
investiment jistgħu jistabbilixxu 
limitazzjonijiet fir-rigward tat-trasferiment 
u l-liċenzjar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali għal teknoloġiji u teknoloġiji 
kritiċi li huma strumentali biex tiġi 
salvagwardjata s-sigurtà tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha.

8. Għall-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment taħt it-tieqa 
għall-investiment strateġiku Ewropew fis-
setturi tas-sigurtà u tad-difiża u tal-ispazju 
u fiċ-ċibersigurtà, il-linji gwida għall-
investiment jistgħu jistabbilixxu 
limitazzjonijiet fir-rigward tat-trasferiment 
u l-liċenzjar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali għal teknoloġiji u teknoloġiji 
kritiċi li huma strumentali biex tiġi 
salvagwardjata s-sigurtà tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha, b'mod speċjali meta 
r-riċevituri finali jikkummerċjalizzaw 
prodotti relatati mad-difiża, l-ispazju u ċ-
ċibersigurtà ma' pajjiżi terzi li jheddu l-
integrità territorjali tal-Istati Membri, 
jiksru d-dritt internazzjonali u jfixklu 
b'mod sistematiku s-sigurtà u l-paċi 
reġjonali.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-tieqa ta' politika għal infrastruttura 
sostenibbli, iċ-Ċentru Konsultattiv 
InvestEU għandu jippromwovi u jipprovdi 
assistenza teknika lil kumpaniji eliġibbli 
kif ukoll proċeduri għas-simplifikazzjoni 
ta' piżijiet amministrattivi eċċessivi.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk adatt, jassisti lill-promoturi tal-
proġetti fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom 
sabiex jissodisfaw l-objettivi stabbiliti fl-
Artikoli 3 u 7 u l-kriterji ta' eliġibbiltà 
stabbiliti fl-Artikolu 13, u jiffaċilita l-
iżvilupp ta' Proġetti Importanti ta' Interess 
Ewropew Komuni u ta' aggregaturi għal 
proġetti ta' daqs żgħir, inkluż permezz ta' 
pjattaformi ta' investiment kif imsemmi fil-
punt (f) ta' dan il-paragrafu, dment li tali 
assistenza ma tippreġudikax il-
konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Investiment 
fir-rigward tal-kopertura tal-garanzija tal-
UE fir-rigward ta' tali proġetti;

(c) jekk adatt, jassisti lill-promoturi tal-
proġetti fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom 
sabiex jissodisfaw l-objettivi stabbiliti fl-
Artikoli 3 u 7 u l-kriterji ta' eliġibbiltà 
stabbiliti fl-Artikolu 13, u jiffaċilita l-
iżvilupp ta' Proġetti Importanti ta' Interess 
Ewropew Komuni f'konformità mal-
għanijiet klimatiċi globali tal-Unjoni, 
inkluża t-tranżizzjoni ġusta lejn 
ekonomija newtrali għall-klima, u 
aggregaturi għal proġetti ta' daqs żgħir, 
inkluż permezz ta' pjattaformi ta' 
investiment kif imsemmi fil-punt (f) ta' dan 
il-paragrafu, u alleanzi strateġiċi, li 
jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' 
ktajjen ta' valur strateġiku fl-approċċ tal-
ekosistema, dment li tali assistenza ma 
tippreġudikax il-konklużjonijiet tal-
Kumitat tal-Investiment fir-rigward tal-
kopertura tal-garanzija tal-UE fir-rigward 
ta' tali proġetti;

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti skont l-ewwel 
subpragrafu għall-proġetti tas-setturi tad-
difiża u l-ispazju għandha tkun soġġetta 
għar-rispett ta' kwalunkwe obbligu ta' 
kunfidenzjalità jew segretezza.

L-applikazzjoni tar-rekwiżiti skont l-ewwel 
subparagrafu għall-proġetti tas-setturi tad-
difiża u l-ispazju għandha tkun soġġetta 
għar-rispett ta' kwalunkwe obbligu ta' 
kunfidenzjalità jew segretezza, ħlief 
f'każijiet ta' allegazzjonijiet jew evidenza 
li l-proġetti jistgħu jkunu ta' benefiċċju 
għal pajjiżi terzi li jheddu l-integrità 
territorjali tal-Istati Membri, jiksru l-istat 
tad-Dritt Internazzjonali u jfixklu l-paċi u 
s-sigurtà reġjonali. Il-benefiċjarji 
potenzjali, il-benefiċjarji, parteċipanti, ir-
riċevituri finali ta' strumenti finanzjarji 
għandhom jiġu żvelati bi trasparenza 
sħiħa. Jeħtieġ li jiġu elenkati f'sistema ta' 
monitoraġġ diġitali għall-fondi tal-
Unjoni. Dik is-sistema ta' monitoraġġ 
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għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni.

Emenda 45
Proposta għal regolament
Anness II – punt 12 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-akkommodazzjoni soċjali 
affordabbli;58

(ii) l-akkomodazzjoni soċjali 
affordabbli, b'saħħitha u effiċjenti fl-
enerġija58;

_________________ _________________
58 Akkomodazzjoni soċjali affordabbli 
għandha tinftiehem li hi mmirata għal 
persuni żvantaġġati jew gruppi soċjalment 
inqas vantaġġati, li minħabba 
restrizzjonijiet ta' solvenza jgħixu fi 
privazzjoni ta' abitazzjoni severa jew ma 
jkunux jistgħu jiksbu akkomodazzjoni bil-
kundizzjonijiet tas-suq.

58 Akkomodazzjoni soċjali affordabbli 
għandha tinftiehem li hi mmirata għal 
persuni żvantaġġati jew gruppi soċjalment 
inqas vantaġġati, li minħabba 
restrizzjonijiet ta' solvenza jgħixu fi 
privazzjoni ta' abitazzjoni severa jew ma 
jkunux jistgħu jiksbu akkomodazzjoni bil-
kundizzjonijiet tas-suq.

Emenda 46
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.1 Għadd u volum ta' operazzjonijiet li 
jikkontribwixxu għall-provediment ta' 
infrastruttura kritika, imqsassma skont l-
infrastruttura fiżika u l-oġġetti u s-servizzi 
assoċjati magħha, meta jkun japplika

8.1 Għadd u volum ta' operazzjonijiet li 
jikkontribwixxu għall-provediment ta' 
infrastruttura kritika, imqassma skont l-
infrastruttura fiżika u virtwali u l-oġġetti u 
s-servizzi assoċjati magħha, meta jkun 
japplika

Emenda 47
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.3 Għadd u volum tal-operazzjonijiet 
li jikkontribwixxu għall-iżvilupptat-
teknoloġiji u fatturi produttivi kritiċi għar-
sigurtà tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 

8.3 Għadd u volum tal-operazzjonijiet 
li jikkontribwixxu għar-riċerka u l-
iżvilupp tat-teknoloġiji u fatturi produttivi 
kritiċi għar-sigurtà tal-Unjoni u l-Istati 
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u oġġetti ta' użu doppju Membri tagħha, u oġġetti ta' użu doppju

Emenda 48
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.4 a Għadd ta' raggruppamenti u 
Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali għall-
ħolqien ta' sinerġiji bejn negozji u 
kumpaniji reġjonali, nazzjonali, Ewropej 
u privati;

Emenda 49
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.5 Għadd u volum ta' operazzjonijiet li 
jikontribwixxu għall-provvista, il-
manifattura u l-ħżin ta' fatturi produttivi 
kritiċi, inklużi provvisti kritiċi tal-kura tas-
saħħa

8.5 Għadd u volum ta' operazzjonijiet li 
jikkontribwixxu għall-provvista, il-
manifattura u l-ħżin ta' fatturi produttivi 
kritiċi, sakemm fi ħdan il-limiti ta' 
rekwiżiti legali eżistenti, inklużi provvisti 
kritiċi tal-kura tas-saħħa

Emenda 50
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 a Għadd u volum ta' operazzjonijiet 
li jgħinu lill-kumpaniji u lill-komunitajiet, 
speċjalment lill-SMEs, biex jiddiġitalizzaw 
in-negozji tagħhom u jżidu r-reżiljenza 
tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli 
kummerċjali tagħhom

Emenda 51
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 b Għadd ta' negozji ġodda, ditti 
imprenditorjali teknoloġiċi u ekosistemi 
ta' innovazzjoni li ġew megħjuna u 
żviluppati minn dan l-istrument ta' 
investiment, kif ukoll l-għadd u l-volum 
ta' operazzjonijiet li jippromwovu l-
imprenditorija

Emenda 52
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 c Għadd u volum ta' operazzjonijiet 
li jikkontribwixxu għat-tnaqqis ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra għal 
ekonomija b'emissjonijiet żero netti skont 
il-miri klimatiċi Ewropej

Emenda 53
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 d Għadd ta' impenji taċ-Ċentri 
Ewropej ta' Konsulenza għall-
Investimenti f'reġjuni u Stati Membri 
b'rekord limitat sa issa ta' tnedija u 
żvilupp ta' proġetti u f'setturi industrijali 
b'investiment baxx li ma bbenefikawx 
mill-istrumenti ta' investiment tal-Unjoni 
fil-passat

Emenda 54
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 e Żieda fil-volum ta' ekwità privata 
u investimenti fil-kapital ta' riskju fi 
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proġetti relatati

Emenda 55
Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 f Wisa' reġjonali u nazzjonali li 
tindika li l-Istati Membri u r-reġjuni li 
jibbenefikaw huma mifruxa b'mod 
uniformi fit-territorju kollu tal-Unjoni u li 
ma hemmx konċentrazzjoni ta' benefiċċji 
għal numru limitat ta' Stati Membri jew 
reġjuni

Emenda 56
Proposta għal regolament
Anness V – parti A – paragrafu 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Fil-każ ta' appoġġ għal 
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment fl-ambitu tat-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew, l-
investiment ma kienx isir jew ma kienx isir 
fl-istess kobor permezz ta' finanzjament 
mis-suq minn entitajiet stabbiliti u li 
joperaw fl-Unjoni minħabba d-diffikultajiet 
fl-internalizzazzjoni tal-benefiċċji 
pprovduti għall-interess strateġiku 
Ewropew.

(f) Fil-każ ta' appoġġ għal 
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment fl-ambitu tat-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew, l-
investiment ma kienx isir jew ma kienx isir 
permezz ta' finanzjament mis-suq minn 
entitajiet stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni 
minħabba d-diffikultajiet fl-
internalizzazzjoni tal-benefiċċji pprovduti 
għall-interess strateġiku Ewropew u l-
kompetittività fit-tul tiegħu.

Emenda 57
Proposta għal regolament
Anness V – parti A – paragrafu 2 – punt 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
ta' investiment fl-ambitu tat-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew jistgħu 
jitqiesu bħala addizzjonali kull meta dawn 
l-operazzjonijiet ma kinux isiru, jew mhux 
fl-istess kobor, minn entitajiet privati u 

(3) L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
ta' investiment fl-ambitu tat-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew jistgħu 
jitqiesu bħala addizzjonali kull meta dawn 
l-operazzjonijiet ma kinux isiru minn 
entitajiet privati u pubbliċi oħra stabbiliti u 
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pubbliċi oħra stabbiliti u li joperaw fl-
Unjoni mingħar l-appoġġ tal-Fond 
InvestEU.

li joperaw fl-Unjoni mingħajr l-appoġġ tal-
Fond InvestEU.

Emenda 58
Proposta għal regolament
Anness V – parti B – paragrafu 1 – punt 12 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Investimenti relatati mal-attivitajiet 
tal-minjieri jew tal-estrazzjoni, proċessar, 
distribuzzjoni, ħżin jew kombustjoni ta' 
fjuwils fossili solidi u żejt, kif ukoll 
investimenti relatati mal-estrazzjoni tal-
gass. Din l-esklużjoni ma tapplikax għal:

(12) Investimenti relatati mal-attivitajiet 
tal-minjieri jew tal-estrazzjoni, proċessar, 
distribuzzjoni, ħżin jew kombustjoni ta' 
fjuwils fossili u żejt, kif ukoll investimenti 
relatati mal-estrazzjoni tal-gass. Din l-
esklużjoni ma tapplikax għal proġetti li 
huma eliġibbli taħt il-[Fond għal 
Tranżizzjoni Ġusta].

Emenda 59
Proposta għal regolament
Anness V – parti B – paragrafu 1 – punt 12 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti li għalihom m'hemmx 
teknoloġija alternattiva possibbli;

imħassar

Emenda 60
Proposta għal regolament
Anness V – parti B – paragrafu 1 – punt 12 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proġetti relatati mal-prevenzjoni u 
mal-kontroll tat-tniġġis;

imħassar

Emenda 61
Proposta għal regolament
Anness V – parti B – paragrafu 1 – punt 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proġetti mgħammra 
b'installazzjonijiet għall-qbid u l-ħżin tad-

imħassar
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diossidu tal-karbonju jew għall-qbid u l-
użu tad-diossidu tal-karbonju; proġetti 
industrijali jew ta' riċerka li jwasslu għal 
tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet ta' 
gass b'effett ta' serra meta mqabbla mal-
parametri referenzjarji tal-Iskema tal-UE 
għan-Negozjar ta' Emissjonijiet
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