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Emenda 31
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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-
infrastruttura, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju ('SMEs') u l-ħtieġa li jiġu indirizzati 
sfidi soċjetali ewlenin bħas-sostenibbiltà 
jew it-tixjiħ demografiku. 

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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. L-intensità tax-xokk 
makroekonomiku għadha ma tistax tiġi 
determinata b'mod preċiż. Barra minn 
hekk, l-impatt tal-pandemija mhuwiex 
uniformi fl-Ewropa, b'ċerti reġjuni 
affettwati b'mod aktar sever, u b'hekk dan 
iżid l-aspettattivi ta' fallimenti tas-suq 
f'dawn l-oqsma kif ukoll f'setturi 
industrijali speċifiċi b'impatt kbir ħafna 
fuq it-tkabbir u l-impjiegi. It-tifqigħa tal-
pandemija wriet l-interkonnettività tal-
ktajjen tal-provvista globali u esponiet xi 
vulnerabbiltajiet bħad-dipendenza żejda 
tal-industriji strateġiċi fuq sorsi esterni tal-
provvista mhux diversifikati. Barra minn 
hekk, il-pandemija 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 affettwaw b'mod 
partikolari lill-SMEs u l-ekosistemi ta' 
negozji ġodda, u 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 
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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.

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. Dan huwa wkoll indikatur tal-
ħtieġa li l-fallimenti tas-suq tal-
investiment jiġu kkoreġuti mhux biss billi 
tingħata spinta lin-naħa tal-provvista bi 
strumenti ta' investiment b'saħħithom, 
iżda anke lin-naħa tad-domanda għal 
dawk l-istrumenti. 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-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju ('SMEs'), 
negozji 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, 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.

Or. en

Emenda 32
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija (1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
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xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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-
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.

xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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 
vulnerabbiltajiet 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-
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, b'mod 
speċjali skont il-Patt Ekoloġiku u biex jiġi 
appoġġat l-irkupru ekonomiku rapidu, 
inklużiv u b'saħħtu, l-għan primarju 
jenħtieġ li jkun li jiġu sostnuti proġetti li 
altrimenti jkunu diffiċli biex jiġu 
ffinanzjati li jipprovdu liċ-ċittadin 
Ewropew b'benefiċċji ambjentali u 
soċjetali fit-tul bħal impjiegi fit-tul ta' 
kwalità għolja fit-tul u infrastruttura 
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pubblika, kif ukoll soluzzjonijiet 
sostenibbli biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-
COVID. Huwa għalhekk ta' importanza 
kruċjali li jiġu identifikati u sostnuti 
proġetti li jipprovdu din l-addizzjonalità u 
l-kwalità ġenwina aktar milli jkunu 
xprunati l-iżjed minn aspetti tekniċi bħal 
fatturi ta' ingranaġġ jew il-veloċità u l-
volumi ta' proġetti, jiġu evitati d-
duplikazzjoni u l-esklużjoni ta' sorsi oħra, 
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..

Or. en

Emenda 33
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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 

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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. Għall-kuntrarju ta' dik 
il-kriżi, it-tifqigħa tal-pandemija tal-
COVID-19 laqtet lill-Istati Membri kollha 
b'mod simmetriku. Din uriet l-
interkonnettività tal-ktajjen tal-provvista 
dinjija u esponiet xi vulnerabbiltajiet, 
fosthom id-dipendenza żejda tal-industriji 
strateġiċi fuq sorsi ta' provvista esterna 
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-
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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-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.

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-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 madwar l-
Unjoni, u għaldaqstant biex jiġu 
pprevenuti l-konsolidazzjoni jew l-
approfondiment ta' żbilanċi eżistenti bejn 
l-ekonomiji tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 34
Pascal Arimont

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali u tal-
Unjoni. Minħabba l-miżuri ta' konteniment 

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali u tal-
Unjoni. Minħabba l-miżuri ta' konteniment 
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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-
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.

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 
vulnerabbiltajiet bħad-dipendenza żejda 
tal-industriji strateġiċi fuq sorsi esterni tal-
provvista mhux diversifikati. Dawn il-
vulnerabbiltajiet jenħtieġ li jiġu indirizzati, 
b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), biex jitjieb ir-
rispons ta' emerġenza tal-Unjoni kif ukoll 
ir-reżiljenza tal-ekonomija sħiħa, inkluż 
permezz tad-diġitalizzazzjoni u d-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija, 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-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.
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Or. en

Emenda 35
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pandemija tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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 tal-COVID-19 hija 
xokk ewlieni għall-ekonomija globali 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 
vulnerabbiltajiet bħad-dipendenza żejda 
tal-industriji strateġiċi fuq sorsi esterni tal-
provvista mhux diversifikati. Dawn il-
vulnerabbiltajiet jenħtieġ li jiġu indirizzati, 
b'mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) u n-negozji fuq 
skala mikro, biex jitjieb ir-rispons ta' 
emerġenza tal-Unjoni kif ukoll ir-
reżiljenza, il-koeżjoni, id-diġitalizzazzjoni 
u s-sostenibbiltà tal-ekonomija sħiħa, 
inkluż permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija, 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 
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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.

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 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.

Or. en

Emenda 36
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-evalwazzjonijiet enfasizzaw li l-
varjetà ta' strumenti finanzjarji mogħtija 
matul il-perjodu tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 wasslet għal xi 
duplikazzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħhom. Din il-varjetà pproduċiet ukoll 
kumplessità għall-intermedjarji u d-
destinatarji finali li ġew iffaċċjati b'regoli 
ta' eliġibbiltà u rapportar differenti. L-
assenza ta' regoli kompatibbli xekklet ukoll 
il-kombinazzjoni ta' bosta fondi tal-Unjoni, 
għalkemm kombinazzjonijiet bħal dawn 
kienu jkunu ta' benefiċċju sabiex isostnu 
proġetti li kienu jeħtieġu tipi differenti ta' 
finanzjament. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit fond uniku, il-Fond InvestEU, li 
jibni fuq l-esperjenza tal-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) 
stabbilit skont il-Pjan ta' Investiment għall-
Ewropa, sabiex jingħata sostenn li 

(2) L-evalwazzjonijiet enfasizzaw li l-
varjetà ta' strumenti finanzjarji mogħtija 
matul il-perjodu tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2014-2020 wasslet għal xi 
duplikazzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħhom. Din il-varjetà pproduċiet ukoll 
kumplessità għall-intermedjarji u d-
destinatarji finali li ġew iffaċċjati b'regoli 
ta' eliġibbiltà u rapportar differenti. L-
assenza ta' regoli kompatibbli xekklet ukoll 
il-kombinazzjoni ta' bosta fondi tal-Unjoni, 
għalkemm kombinazzjonijiet bħal dawn 
kienu jkunu ta' benefiċċju sabiex isostnu 
proġetti li kienu jeħtieġu tipi differenti ta' 
finanzjament. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit fond uniku, il-Fond InvestEU, li 
jfittex li jtejjeb l-esperjenza tal-Fond 
Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 
(FEIS) stabbilit skont il-Pjan ta' 
Investiment għall-Ewropa, sabiex jingħata 



AM\1212309MT.docx 11/164 PE657.168v01-00

MT

jiffunzjona b'mod aktar effiċjenti lir-
riċevituri finali billi jiġi integrat u 
ssimplifikat il-finanzjament offrut skont 
skema ta' garanzija baġitarja unika, u 
b'hekk jittejjeb l-impatt tas-sostenn tal-
Unjoni filwaqt li titnaqqas l-ispiża għall-
Unjoni pagabbli mill-baġit.

sostenn li jiffunzjona b'mod aktar effiċjenti 
lir-riċevituri finali billi jiġi integrat u 
ssimplifikat il-finanzjament offrut skont 
skema ta' garanzija baġitarja unika, u 
b'hekk jittejjeb l-impatt tas-sostenn tal-
Unjoni u jiġu megħluba n-nuqqasijiet tal-
FEIS kif identifikati mill-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri fir-rapport speċjali 
Nru 03/2019, filwaqt li titnaqqas l-ispiża 
għall-Unjoni pagabbli mill-baġit

Or. en

Emenda 37
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 
strateġiji u leġiżlazzjonijiet 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, l-istrateġija fit-tul 
għall-2050 "Pjaneta Nadifa għal 
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"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 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa 
sostenibbli u diġitali" tal-10 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.

kulħadd" tat-28 ta' Novembru 2018, 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, Regolament li jistabbilixxi l-qafas 
biex tinkiseb in-newtralità klimatika tal-
4 ta' Marzu 2020, "Strateġija Industrijali 
Ġdida għall-Ewropa" tal-10 ta' Marzu 
2020, "Strateġija għall-SMEs għal Ewropa 
sostenibbli u diġitali" tal-10 ta' Marzu 
2020, l-Istrateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2030 tal-
20 ta' Mejju 2020, ir-Regolament dwar it-
twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-
investiment sostenibbli ta' Ġunju 2020, l-
Istrateġija ta' Integrazzjoni tas-Sistema 
tal-Enerġija u l-Istrateġija tal-Idroġenu 
tat-8 ta' Lulju 2020 u se tipproponi 
Strateġija għal Mewġa ta' Rinnovazzjoni 
fit-tielet kwart tal-2020. Il-Fond InvestEU 
jenħtieġ li jisfrutta u jsaħħaħ is-sinerġiji 
bejn dawn l-istrateġiji li jsaħħu lil xulxin u 
jappoġġja l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni permezz tal-għoti ta' appoġġ 
għall-investiment u l-aċċess għall-
finanzjament.

Or. en

Emenda 38
Paolo Borchia

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 

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 
strateġiji ambizzjużi biex issaħħaħ is-Suq 
Intern u biex tistimula tkabbir u impjiegi 
sostenibbli u inklużivi, bħall-"Ewropa 



AM\1212309MT.docx 13/164 PE657.168v01-00

MT

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 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa 
sostenibbli u diġitali" tal-10 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.

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 
"Strateġija għall-SMEs għal Ewropa 
sostenibbli u diġitali" tal-10 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.

Or. en

Emenda 39
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika huwa l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet ta' riformi nazzjonali u li 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri, jekk xieraq 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess b'appoġġ għal dawk il-prijoritajiet 
ta' riforma. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ li 
jiġu ppreżentati flimkien mal-programmi 
nazzjonali ta' riforma annwali bħala mod 
kif jiġu deskritti u kkoordinati proġetti ta' 
investiment ta' prijorità li għandhom jiġu 
appoġġati minn finanzjament nazzjonali, 
finanzjament mill-Unjoni, jew it-tnejn li 
huma. Dawn l-istrateġiji jenħtieġ li jużaw 
ukoll il-finanzjament tal-Unjoni b'mod 
koerenti u jimmassimizzaw il-valur miżjud 
tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi 
riċevut, b'mod partikolari mill-fondi 
strutturali u ta' investiment Ewropej, mill-
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u mill-
Programm InvestEU.

(4) L-Istati Membri, jekk xieraq 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
investiment pluriennali nazzjonali tagħhom 
stess. Dawk l-istrateġiji jenħtieġ li jiġu 
ppreżentati bħala mod kif jiġu deskritti u 
kkoordinati proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li għandhom jiġu appoġġati minn 
finanzjament nazzjonali, finanzjament 
mill-Unjoni, jew it-tnejn li huma. Dawn l-
istrateġiji jenħtieġ li jużaw ukoll il-
finanzjament tal-Unjoni b'mod koerenti u 
jimmassimizzaw il-valur miżjud tal-appoġġ 
finanzjarju li għandu jiġi riċevut, b'mod 
partikolari mill-fondi strutturali u ta' 
investiment Ewropej, mill-Faċilità għall-
Irkupru u r-Reżiljenza u mill-Programm 
InvestEU.

Or. en

Emenda 40
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

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 

(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. 
L-InvestEU jenħtieġ li jsaħħaħ il-
kompetittività u l-konverġenza 
soċjoekonomika, b'mod speċjali fir-
reġjuni li ġew affettwati b'mod 
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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 
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.

sproporzjonat mill-pandemija, 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 addizzjonali 
kif ukoll 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 
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, kif ukoll 
proġetti transfruntiera.

Or. en

Emenda 41
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Premessa 5
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(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 
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.

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex tittejjeb il-
kompetittività u l-konverġenza 
soċjoekonomika, il-koeżjoni u r-reżiljenza 
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 
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 u 
proġetti li jrawmu l-iżvilupp ta' networks, 
raggruppamenti u ċentri ta' innovazzjoni 
diġitali fir-reġjuni kollha madwar l-UE.

Or. en
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Emenda 42
Ivo Hristov

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 
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.

(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 
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 u 
jenħtieġ li jiffaċilita l-aċċess ta' proġetti 
magħmula minn entitajiet sħab f'diversi 
reġjuni madwar l-UE.

Or. en
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Emenda 43
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

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 
jiddeterminaw il-kapaċità fit-tul li 
jipproduċu u jqassmu kontenut lil udjenzi 
kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

(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 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 jiddeterminaw 
il-kapaċità fit-tul li jipproduċu u jqassmu 
kontenut lil udjenzi kbar bejn il-fruntieri 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 44
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar
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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 
jiddeterminaw il-kapaċità fit-tul li 
jipproduċu u jqassmu kontenut lil udjenzi 
kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

(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 kif ukoll l-
industriji kreattivi, 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 
jiddeterminaw il-kapaċità fit-tul li 
jipproduċu u jqassmu kontenut lil udjenzi 
kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

Or. en

Emenda 45
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-setturi kulturali u kreattivi huma (6) Is-setturi kulturali u kreattivi qed 
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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 
jiddeterminaw il-kapaċità fit-tul li 
jipproduċu u jqassmu kontenut lil udjenzi 
kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

jikbru malajr u għandhom post sinifikanti 
fl-ekonomija tal-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 l-investimenti strateġiċi fil-
kontenut u fit-teknoloġija awdjoviżivi u 
tal-midja se jiddeterminaw il-kapaċità fit-
tul li jipproduċu u jqassmu kontenut lil 
udjenzi kbar bejn il-fruntieri nazzjonali.

Or. en

Emenda 46
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Unjoni approvat l-għanijiet 
stabbiliti fl-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet 
Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli (l-"Aġenda 
2030"), l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tagħha (SDGs) u l-Ftehim ta' Pariġi adottat 
taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima24 ("Ftehim ta' 
Pariġi dwar Tibdil fil-Klima") kif ukoll il-

(8) L-Unjoni approvat l-għanijiet 
stabbiliti fl-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet 
Uniti għall-Iżvilupp Sostenibbli (l-"Aġenda 
2030"), l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 
tagħha (SDGs) u l-Ftehim ta' Pariġi adottat 
taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima24 ("Ftehim ta' 
Pariġi dwar Tibdil fil-Klima") kif ukoll il-
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Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri 2015-2030. Biex jintlaħqu dawn l-
objettivi, kif ukoll dawk stabbiliti fil-
politiki ambjentali tal-Unjoni, l-azzjoni 
favur l-iżvilupp sostenibbli għandha tiżdied 
b'mod sinifikanti. Għalhekk, il-prinċipji 
tal-iżvilupp sostenibbli jenħtieġ li jkollhom 
rwol prominenti fit-tfassil tal-Fond 
InvestEU.

Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri 2015-2030. Biex jintlaħqu dawn l-
objettivi, kif ukoll dawk stabbiliti fil-
politiki ambjentali tal-Unjoni, bħall-
Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-
2030, l-azzjoni favur l-iżvilupp sostenibbli 
għandha tiżdied b'mod sinifikanti u 
sussidji ta' ħsara għall-ambjent iridu jiġu 
eliminati b'mod gradwali. Għalhekk, il-
prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli jenħtieġ li 
jkollhom rwol prominenti fit-tfassil tal-
Fond InvestEU.

_________________ _________________
24 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Emenda 47
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-bini ta' sistema ta' 
finanzjament sostenibbli fl-Unjoni li 
tappoġġa l-orjentazzjoni mill-ġdid ta' 
kapital privat lejn investimenti sostenibbli 
f'konformità mal-objettivi stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' 
Marzu 2018 "Pjan ta' Azzjoni: Il-
Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli" u l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' 
Jannar 2020 dwar il-Pjan ta' Investiment 
Ewropew għal Patt Ekoloġiku.

(9) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-bini ta' sistema ta' 
finanzjament sostenibbli fl-Unjoni li 
tappoġġa l-orjentazzjoni mill-ġdid ta' 
kapital privat lejn investimenti sostenibbli 
f'konformità mal-objettivi stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' 
Marzu 2018 "Pjan ta' Azzjoni: Il-
Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli" u l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' 
Jannar 2020 dwar il-Pjan ta' Investiment 
Ewropew għal Patt Ekoloġiku, kif ukoll 
f'konformità mal-kriterji stabbiliti fir-
Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a.

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

Or. en

Emenda 48
Paolo Borchia

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.

imħassar

Or. en

Emenda 49
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10
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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 50 % tal-
infiq tal-baġit tal-UE jappoġġa għanijiet 
relatati mal-klima. Azzjonijiet fil-qafas tal-
Programm InvestEU huma mistennija 
jikkontribwixxu mill-inqas 80 % tal-
pakkett finanzjarju ġenerali tal-Programm 
InvestEU għall-għanijiet tal-klima. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u 
tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

Or. en

Emenda 50
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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għall-implimentazzjoni ta' dimensjonijiet 
oħra tal-SDGs.
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Emenda 51
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Il-kontribut tal-Fond InvestEU 
għall-kisba tal-mira tal-klima se jiġi traċċat 
permezz ta' sistema tal-Unjoni tal-intraċċar 
tal-klima żviluppata mill-Kummissjoni u 
allinjata ma metodoloġija tal-bank għall-
iżvilupp multilaterali armonizzat dwar l-
identifikazzjoni tal-azzjoni klimatika 24a 
f'kooperazzjoni mas-sħab potenzjali 
inkarigati mill-implimentazzjoni, u bl-użu 
xieraq tal-kriterji stabbiliti bir-[Regolament 
dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-
iffaċilitar tal-investiment sostenibbli25] 
biex jiġi ddeterminat jekk attività 
ekonomika tkunx ambjentalment 
sostenibbli. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
implimentazzjoni ta' dimensjonijiet oħra 
tal-SDGs.

_________________ _________________
24a 2019, Joint report on multilateral 
development banks' climate finance 
(Rapport konġunt dwar il-finanzjament 
għall-klima mill-banek għall-iżvilupp 
multilaterali), Awwissu 2020, ERDB, 
BEI, ADB, AIIB, Grupp IDB, ISDB, 
Grupp WB

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



AM\1212309MT.docx 25/164 PE657.168v01-00

MT

Or. en

Emenda 52
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Skont ir-Rapport dwar ir-Riskji 
Globali tal-2018 maħruġ mill-Forum 
Ekonomiku Dinji, nofs l-aktar għaxar 
riskji kritiċi li jheddu l-ekonomija dinjija 
huma relatati mal-ambjent. Dawn ir-riskji 
jinkludu t-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u 
tal-kanali ilma interni u tal-oċeani, l-
avvenimenti klimatiċi estremi, it-telf tal-
bijodiversità u l-fallimenti fil-mitigazzjoni 
u fl-adattament għat-tibdil fil-klima. Il-
prinċipji ambjentali huma integrati bis-
sħiħ fit-Trattati u f'ħafna mill-politiki tal-
Unjoni. Għalhekk, l-integrazzjoni tal-
objettivi ambjentali jenħtieġ li tiġi 
promossa f'operazzjonijiet relatati mal-
Fond InvestEU. Il-protezzjoni ambjentali 
u l-prevenzjoni u l-ġestjoni ta' riskji 
relatati jenħtieġ li jiġu integrati fil-
preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
investimenti. L-Unjoni jenħtieġ ukoll li 
tintraċċa n-nefqiet tagħha relatati mal-
bijodiversità u t-tniġġis tal-arja sabiex 
tissodisfa l-obbligi tar-rappurtar skont il-
Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika26 u skont id-Direttiva (UE) 
2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill27. Investiment allokat għal 
għanijiet tas-sostenibbiltà ambjentali 
jenħtieġ għalhekk jiġi segwit permezz ta' 
metodoloġiji komuni li huma konsistenti 
ma' dik żviluppata fil-qafas ta' programmi 
oħra tal-Unjoni applikabbli għall-klima, 
il-bijodiversità u t-tniġġis tl-arja sabiex 
tkun possibbli l-valutazzjoni tal-impatt 
individwali u kkombinat tal-investimenti 
fuq komponenti ewlenin tal-kapital 
naturali, inklużi l-arja, l-ilma, l-art u l-

imħassar
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bijodiversità.
_________________
26 ĠU L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 
Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-
emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti 
inkwinanti atmosferiċi, li temenda d-
Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-
Direttiva 2001/81/KE (ĠU L 344, 
17.12.2016, p. 1).

Or. en

Emenda 53
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Jenħtieġ li l-proġetti ta' investiment 
ikunu soġġetti għall-verifika tas-
sostenibbiltà f'konformità mal-gwida li 
jenħtieġ li tiġi żviluppata mill-
Kummissjoni f'kooperazzjoni mill-qrib 
mas-sħab potenzjali inkarigati mill-
implimentazzjoni fil-qafas tal-Programm 
InvestEU. Din il-gwida jenħtieġ li tuża 
b'mod xieraq il-kriterji stabbiliti mir-
[Regolament dwar l-istabbiliment ta' qafas 
biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli] 
biex jiġi determinat jekk attività 
ekonomika tkunx sostenibbli u konsistenti 
mal-gwida żviluppata għal programmi oħra 
tal-Unjoni. B'konsistenza mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, tali gwida jenħtieġ li 
tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex 
jiġu evitati piżijiet amministrattivi mhux 
dovuti, u proġetti taħt ċertu daqs li 
għandhom jiġu definiti fil-gwida jenħtieġ li 
jiġu esklużi mill-verifika tas-sostenibbiltà . 
Jekk s-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni jikkonkludi li ma 
għandha titwettaq l-ebda verifika tas-
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proporzjonalità, tali gwida jenħtieġ li 
tinkludi dispożizzjonijiet adegwati biex 
jiġu evitati piżijiet amministrattivi mhux 
dovuti, u proġetti taħt ċertu daqs li 
għandhom jiġu definiti fil-gwida jenħtieġ li 
jiġu esklużi mill-verifika tas-sostenibbiltà . 
Jekk s-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni jikkonkludi li ma 
għandha titwettaq l-ebda verifika tas-
sostenibbiltà, jenħtieġ li jipprovdi 
ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment 
stabbilit għall-Fond InvestEU. 
Operazzjonijiet li ma jkunux konsistenti 
mal-kisba tal-għanijiet klimatiċi jenħtieġ 
li ma jkunux eliġibbli għall-appoġġ skont 
dan ir-Regolament.

sostenibbiltà, jenħtieġ li jipprovdi 
ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-Investiment 
stabbilit għall-Fond InvestEU.

Or. en

Emenda 54
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Filwaqt li jitqies id-deterjorament 
tas-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni 
kkawżat mill-miżuri ta' konteniment 
introdotti bħala rispons għall-pandemija 
tal-COVID-19, bil-kontrazzjoni 
mistennija, bħala konsegwenza, tal-PDG 
globali tal-Unjoni bi 8,3 % fl-2020 u, f'xi 
Stati Membri, b'aktar minn 10 %, il-
Programm, filwaqt li jiffaċilita t-
tranżizzjoni tal-industriji Ewropej għad-
diġitalizzazzjoni u n-newtralità klimatika, 
jenħtieġ li jipprijoritizza l-irkupru 
ekonomiku tal-Unjoni, u l-attivazzjoni 
mill-ġdid tal-produzzjoni industrijali u l-
impjiegi.

Or. en
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Emenda 55
Pascal Arimont

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-
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 

(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-
ħolqien tal-impjiegi, lill-kompetittività u 
lill-konverġenza. Dan joħloq ukoll ir-riskju 
li l-iżbilanċi u l-iżvilupp tar-reġjuni jiġu 
kkonsolidati fit-tul, 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, tiġi mħeġġa d-diġitalizzazzjoni 
tas-servizzi pubbliċi, jiġi pprovdut appoġġ 
lin-negozji ġodda diġitali u lill-SMEs 
innovattivi biex dawn ikunu jistgħu 
jikkompetu u jespandu aħjar, u tiġi 
aċċellerata 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-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. 
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 
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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.

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.

Or. en

Emenda 56
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

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-
Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward 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, lill-
kompetittività u lill-konverġenza. Dan 
joħloq ukoll ir-riskju li l-iżbilanċi u l-
iżvilupp tar-reġjuni jiġu kkonsolidati fit-
tul, li jaffettwa l-konverġenza u l-koeżjoni 
tal-Unjoni. L-investimenti kbar fl-
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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.

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 
tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra żero 
netti u settur tal-bini b'effiċjenza 
enerġetika għolja u newtrali għall-klima 
sal-2025. Huma meħtieġa wkoll 
investimenti fis-settur tal-kostruzzjoni, u 
dawn jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' 
mhux aktar minn 2 miljun impjieg u 
jwasslu għal ekonomija nadifa bħala parti 
mill-Patt Ekoloġiku Ewropew. 
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 
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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.

Or. en

Emenda 57
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-
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 

(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, filwaqt li 
rrispettaw il-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" u s-salvagwardji minimi kif 
imsemmi fir-Regolament 
(UE) 2020/8521a. Dan joħloq ukoll ir-
riskju li l-iżbilanċi u l-iżvilupp tar-reġjuni 
jiġu kkonsolidati fit-tul. L-investimenti 
kbar 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. 
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 
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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.

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.

_________________
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).

Or. en

Emenda 58
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 14



AM\1212309MT.docx 33/164 PE657.168v01-00

MT

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-
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 

(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 u anke l-
ġenerazzjoni ta' impjiegi. Dan joħloq ukoll 
ir-riskju li l-iżbilanċi u l-iżvilupp tar-
reġjuni jiġu kkonsolidati fit-tul. L-
investimenti kbar f'ekosistemi ta' 
innovazzjoni li jrawmu l-intraprenditorja 
teknoloġika u l-iżvilupp ta' 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. 
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 u t-trasformazzjoni 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 
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appoġġ għal komponenti ta' sigurtà ta' 
investimenti fl-ispazji pubbliċi, it-trasport, 
l-enerġija u infrastruttura kritika oħra, 
bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali.

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.

Or. en

Emenda 59
Paolo Borchia

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-
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 

(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 ekonomiku u 
okkupazzjonali 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-
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. 
Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 
InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 
investimenti fit-trasport, fl-enerġija, inkluż 
fl-effiċjenza enerġetika, fl-infrastruttura, 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-
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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.

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.

Or. en

Emenda 60
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

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-
Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward 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, 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-
Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-
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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.

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, fl-
infrastruttura spazjali 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, l-
ispazju, kemm fl-orbita kif ukoll fuq l-art, 
u infrastruttura kritika oħra, bħall-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Or. en

Emenda 61
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Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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-
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 

(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-
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, fl-
infrastruttura spazjali 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, 
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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.

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.

Or. en

Emenda 62
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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-
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 

(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-
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 
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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.

klimatika, fl-infrastruttura marittima 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 
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.

Or. en

Emenda 63
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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' 

(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. Ir-riċerka u l-
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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, 
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.

innovazzjoni se jkollhom rwol importanti 
biex tingħeleb il-kriżi u biex jinħolqu t-
teknoloġiji meħtieġa sabiex jinkisbu l-
politiki u jintlaħqu 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, l-
InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi 
b'mod sostanzjali biex jiżdied l-
investiment pubbliku u privat fir-R&I fl-
Istati Membri, u b'hekk jgħin biex 
jinkiseb investiment globali ta' mill-iqas 
3 % tal-PDG tal-Unjoni fir-riċerka u l-
iżvilupp. Il-kisba tal-mira tirrikjedi li l-
Istati Membri u s-settur privat 
jikkomplementaw il-Programm 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.

Or. en
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Emenda 64
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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, 
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.

(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. Ladarba r-
riċerka u l-innovazzjoni se jkollhom rwol 
kruċjali fil-konsolidazzjoni tar-reżiljenza 
tal-Unjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi 
futuri, il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jindirizza n-nuqqas ta' investiment attwali 
fir-riċerka u fl-innovazzjoni li 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, 
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.
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Or. en

Emenda 65
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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, 
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.

(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. In-nuqqas ta' investiment li rriżulta 
fir-riċerka u fl-innovazzjoni qiegħed iġib 
ħsara fuq il-kompetittività industrijali u 
ekonomika tal-Unjoni, fuq il-ħolqien tal-
impjiegi u l-kwalità u fuq il-kwalità tal-
ħajja taċ-ċittadini tagħha. Il-Fond InvestEU 
jenħtieġ li jipprovdi l-prodotti finanzjarji 
xierqa biex ikopru l-istadji differenti fiċ-
ċiklu tal-innovazzjoni u l-firxa wiesgħa ta' 
partijiet interessati, b'mod partikolari biex 
jippermetti t-tkabbir u l-użu ta' 
soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-
Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu 
kompetittivi fis-swieq dinjija u 
jippromwovi l-eċċellenza tal-Unjoni fit-
teknoloġiji sostenibbli fil-livell globali, 
f'sinerġija ma' Orizzont Ewropa, inkluż il-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. F'dan 
ir-rigward, l-esperjenza li nkisbet mill-
istrumenti finanzjarji bħalma huma 
InnovFin – Finanzi tal-UE għall-
Innovaturi, imniedi taħt Orizzont 2020 
sabiex jiġi ffaċilitat u jitħaffef l-aċċess għal 
finanzjament għal negozji innovattivi, 
jenħtieġ li sservi bħala bażi b'saħħitha biex 
jingħata dan l-appoġġ immirat.
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Emenda 66
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni ladarba, 
flimkien mas-settur tal-ivvjaġġar, 
jikkontribwixxi b'mod dirett għal 3,9 % 
tal-PDG tal-Unjoni u jammonta għal 
5,1 % tal-forza tax-xogħol totali tal-
Unjoni. Is-settur, li jinkludi l-lukandi, ir-
ristoranti, l-operaturi turistiċi, l-aġenziji 
tal-ivvjaġġar, il-kumpaniji tat-trasport tal-
passiġġieri u s-siti ta' attrazzjoni, huwa 
magħmul prinċipalment minn SMEs, 
inklużi negozji tal-familja, li esperjenzaw 
kontrazzjoni partikolarment gravi bħala 
riżultat tal-pandemija tal-COVID-19. Il-
Programm InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ l-irkupru u l-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali. Fejn 
meħtieġ, il-Programm jenħtieġ li jqis 
ukoll il-ħtieġa li titnaqqas id-dipendenza 
żejda tal-Istati Membri mit-turiżmu, li 
rriżulta il huwa wieħed mis-setturi l-aktar 
vulnerabbli tal-ekonomija tal-Unjoni għal 
ostakoli immedjati u imprevedibbli għall-
moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 67
Pascal Arimont

Proposta għal regolament
Premessa 19
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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 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni, u jimpjega 
aktar minn 22 miljun persuna, ħafna 
minnhom f'kumpaniji mikro, żgħar u ta' 
daqs medju, bi proporzjon għoli ta' nisa u 
żgħażagħ. Is-settur tat-turiżmu esperjenza 
kontrazzjoni partikolarment gravi bħala 
riżultat tal-pandemija tal-COVID-19, 
filwaqt li ġie stmat li, minn Mejju 2020, it-
telf ta' dħul laħaq il-85 % għal-lukandi, 
ir-ristoranti, l-operaturi turistiċi, l-
aġenziji tal-ivvjaġġar u s-servizzi 
ferrovjarji fuq distanzi twal, u 90 % għall-
kruċieri u l-linji tal-ajru. Il-Programm 
InvestEU jenħtieġ li jikkontribwixxi biex 
isaħħaħ il-kompetittività fit-tul tiegħu billi 
jappoġġa rkupru sostenibbli, sikur, 
ekwitabbli, innovattiv u diġitali fis-settur 
tat-turiżmu.

Or. en

Emenda 68
Paolo Borchia

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 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni u għas-settur, li 
esperjenza kontrazzjoni partikolarment 
gravi bħala riżultat tal-pandemija tal-
COVID-19, f'termini ta' falliment ta' 
negozji u telf ta' impjiegi fuq skala kbira. 
L-Istati Membri li fihom it-turiżmu 
jammonta għal perċentwal sostanzjali tal-
PDG x'aktarx jesperjenzaw konsegwenzi 
strutturali negattivi fit-tul bħala riżultat 
tal-impatt tal-pandemija fuq is-settur. Il-
Programm InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
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operazzjonijiet li jippromwovu s-settur tat-
turiżmu kif ukoll it-turiżmu innovattiv u 
diġitali.

Or. en

Emenda 69
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

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 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

(19) L-industrija tal-ospitalità hija 
qasam importanti għall-ekonomija tal-
Unjoni, u timpjega 5 % tal-forza tax-
xogħol tal-Unjoni. 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 tissaħħaħ 
il-kompetittività fit-tul tal-industrija tal-
ospitalità billi jappoġġa operazzjonijiet li 
jippromwovu t-turiżmu sostenibbli, 
innovattiv u diġitali.

Or. en

Emenda 70
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni u għas-settur, 

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni u s-settur 
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li esperjenza kontrazzjoni partikolarment 
gravi bħala riżultat tal-pandemija tas-
COVID-19. Il-Programm InvestEU 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

esperjenza kontrazzjoni partikolarment 
gravi bħala riżultat tal-pandemija tal-
COVID-19, b'qgħad fuq skala kbira li 
affettwa, b'mod partikolari, lill-ħaddiema 
staġjonali u dawk f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu u jiżviluppa 
settur tat-turiżmu sostenibbli billi 
jappoġġa rkupru sostenibbli, innovattiv u 
diġitali.

Or. en

Emenda 71
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni u għas-settur, li 
esperjenza kontrazzjoni partikolarment 
gravi bħala riżultat tal-pandemija tal-
COVID-19, b'konsegwenzi partikolari 
għal negozji tal-familja żgħar. Il-
Programm InvestEU jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex isaħħaħ il-
kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu rkupru 
sostenibbli, innovattiv u diġitali fis-settur 
tat-turiżmu.

Or. en

Emenda 72
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Morten Petersen

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' 
April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali 
b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, fost l-
oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq 
ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali 
għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 
Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa proġetti li 
jiġġeneraw impatt pożittiv soċjali u jtejbu 
l-inklużjoni soċjali billi jgħinu jżidu l-
impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod 
partikolari fost dawk bla sengħa u bla 
xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni 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 

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' 
April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali 
b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, filwaqt li 
jimplimenta l-Garanzija għaż-Żgħażagħ u 
jilħaq l-għanijiet tal-Aġenda Ġdida għall-
Ħiliet għall-Ewropa, 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, b'mod partikolari billi 
jinkoraġġixxu l-użu ta' bonds ta' impatt 
soċjali jew kuntratti ta' eżitu 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, in-
nondiskriminazzjoni, l-aċċessibbiltà, is-
solidarjetà interġenerazzjonali, is-settur 
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jenħtieġ li jappoġġja wkoll il-kultura u l-
kreattività Ewropea li għandha għan 
soċjali.

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.

Or. en

Emenda 73
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' 
April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali 
b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' 
April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali 
b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-
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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.

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, 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.

Or. en

Emenda 74
Ivo Hristov

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 

(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 
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b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, fost l-
oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq 
ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali 
għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 
Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa proġetti li 
jiġġeneraw impatt pożittiv soċjali u jtejbu 
l-inklużjoni soċjali billi jgħinu jżidu l-
impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod 
partikolari fost dawk bla sengħa u bla 
xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni 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.

b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid, it-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema u t-
taħriġ għal impjieg ieħor, 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, 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.

Or. en

Emenda 75
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Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' 
April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali 
b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, fost l-
oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq 
ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali 
għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 
Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa proġetti li 
jiġġeneraw impatt pożittiv soċjali u jtejbu 
l-inklużjoni soċjali billi jgħinu jżidu l-
impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod 
partikolari fost dawk bla sengħa u bla 
xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni 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, 

(22) Kif stabbilit fid-dokument ta' 
Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa tas-26 ta' 
April 2017 u l-Komunikazzjoni dwar il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
qafas tal-Unjoni għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u 
l-Komunikazzjoni "Ewropa soċjali 
b'saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti" tal-14 
ta' Jannar 2020, il-bini ta' Unjoni iktar 
inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 
ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-
inugwaljanza u trawwem politiki ta' 
inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-
inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 
b'mod partikolari l-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi, 
is-saħħa u s-servizzi soċjali. L-investiment 
fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet u tal-kapital 
uman relatat kif ukoll fl-integrazzjoni ta' 
popolazzjonijiet vulnerabbli fis-soċjetà 
jista' jtejjeb l-opportunitajiet ekonomiċi, 
speċjalment jekk ikkoordinat fil-livell tal-
Unjoni. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 
jintuża biex jappoġġa l-investiment fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, inklużi t-taħriġ mill-
ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, fost l-
oħrajn fir-reġjuni li jiddependu fuq 
ekonomija b'użu intensiv tal-karbonju u li 
huma affettwati mit-tranżizzjoni strutturali 
għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju. 
Jenħtieġ li jintuża biex jappoġġa proġetti li 
jiġġeneraw impatt pożittiv soċjali u jtejbu 
l-inklużjoni soċjali billi jgħinu jżidu l-
impjiegi fir-reġjuni kollha, b'mod 
partikolari fost dawk bla sengħa u bla 
xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni fir-
rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-
opportunitajiet indaqs, in-
nondiskriminazzjoni, l-aċċessibbiltà, is-
solidarjetà interġenerazzjonali, is-settur 
tas-saħħa u s-servizzi soċjali, l-
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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.

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. Il-Programm InvestEU 
jenħtieġ li jappoġġja wkoll il-kultura u l-
kreattività Ewropea li għandha għan 
soċjali.

Or. en

Emenda 76
Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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.

Or. en

Emenda 77
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Fil-kriżi ekonomika kkawżata mill-
pandemija tal-Covid-19, l-allokazzjoni tas-
suq tar-riżorsi mhijiex kompletament 
effiċjenti u r-riskju perċepit ifixkel il-fluss 
tal-investiment privat b'mod sinifikanti. 
F'ċirkostanzi bħal dawn, il-karatteristika 
ewlenija tal-Fond InvestEU ta' tneħħija tar-
riskji minn proġetti ekonomikament 
vijabbli biex jiġi attirat il-finanzjament 
privat hija partikolarment ta' valur u 
jenħtieġ li tiġi msaħħa, fost l-oħrajn sabiex 
jiġi miġġieled ir-riskju ta' rkupru 
asimmetriku. Il-programm InvestEU 
jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi appoġġ 
kruċjali lill-kumpaniji fil-fażi ta' rkupru u 
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 għal Ewropa 
Sostenibbli, ir-Regolament 
(UE) 2020/8521a, il-Liġi Ewropea dwar il-
Klima1b, l-Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur 
diġitali tal-Ewropa, l-ambizzjonijiet ta' 
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Investiment (BEI) u tal-banek u l-
istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali u 
sħab oħra inkarigati mill-implimentazzjoni 
b'appoġġ għall-irkupru ekonomiku.

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).
1b Ir-Regolament (UE) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika. 

Or. en

Emenda 78
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jiġi miġġieled ir-riskju ta' rkupru 
asimmetriku. Il-programm InvestEU 
jenħtieġ li jkun jista' jipprovdi appoġġ 
kruċjali lill-kumpaniji, b'mod partikolari l-
SMEs u l-kumpaniji fuq skala mikro, 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 għal Ewropa 
Sostenibbli, l-Istrateġija dwar it-tiswir tal-
futur diġitali tal-Ewropa, il-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ, il-Garanzija Ewropea 
għat-Tfal, l-Istrateġija Industrijali l-ġdida 
għall-Ewropa, l-Istrateġija Ewropea 
għall-SMEs, 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.

Or. en

Emenda 79
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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 għal Ewropa Sostenibbli, l-
Istrateġija dwar it-tiswir tal-futur diġitali 
tal-Ewropa, l-Istrateġija Ewropea għad-
Data, il-White Paper dwar l-Intelliġenza 
Artifiċjali u l-Futur Diġitali tal-Ewropa, 
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.

Or. en

Emenda 80
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

fl-istess ħin jiżgura fokus qawwi tal-
investituri fuq il-prijoritajiet ta' politika fuq 
terminu medju u twil tal-Unjoni bħall-
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.

Or. en

Emenda 81
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

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 tal-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, 
jiġifieri diġitalizzata u ambjentalment 
sostenibbli, inklużiva u integrata biss tista' 
tippreserva s-Suq Uniku u l-kundizzjonijiet 
ekwi ta' kompetizzjoni għall-benefiċċju 
wkoll tal-Istati Membri l-aktar milquta.

Or. en
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Emenda 82
Pascal Arimont

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 tal-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, 
diġitalizzata, favur il-klima, inklużiva u 
integrata biss tista' tippreserva s-Suq Uniku 
u l-kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni 
għall-benefiċċju wkoll tal-Istati Membri l-
aktar milquta.

Or. en

Emenda 83
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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 

(25) Il-pandemija tal-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 
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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.

kollha. Ekonomija Ewropea reżiljenti, 
diġitalizzata, innovattiva, inklużiva u 
integrata biss tista' tippreserva s-Suq Uniku 
u l-kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni 
għall-benefiċċju wkoll tal-Istati Membri l-
aktar milquta.

Or. en

Emenda 84
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Filwaqt li s-sezzjoni tal-politika 
tal-SME jenħtieġ li tiffoka primarjament 
fuq il-benefiċċju tal-SMEs, il-kumpaniji 
żgħar b'kapitalizzazzjoni medja jenħtieġ li 
jkunu eliġibbli wkoll fl-ambitu ta' din is-
sezzjoni ta' poltika. Il-kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja jenħtieġ li jkunu 
eliġibbli għall-appoġġ taħt l-erba' 
sezzjonijiet l-oħra ta' politika.

imħassar

Or. en

Emenda 85
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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 

(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, 
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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 
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) 
faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-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. 

f'konformità mal-prijoritajiet deskritti fl-
Istrateġija Industrijali l-Ġdida għal 
Ewropa ekoloġika u diġitali, u l-mudell ta' 
żvilupp ibbażat fuq ekosistemi industrijali. 
Is-sezzjoni jenħtieġ li tappoġġja proġetti li 
jsaħħu l-kompetittività tal-ekonomiji tall-
Istati Membri, irawmu l-intraprenditorja 
u jżidu d-dipendenza minn ktajjen tal-
provvista vulnerabbli. Oqsma ta' 
importanza strateġika jinkludu (i) 
forniment tal-kura tas-saħħa kritika, il-
manifattura u l-ħżin ta' farmaċewtiċi, 
tagħmir mediku u provvisti mediċi, it-
tisħiħtal-kapaċità ta' rispons għall-kriżijiet 
tas-saħħa u tas-sistema tal-protezzjoni 
ċivili, (ii) infrastruttura kritika, kemm 
fiżika kif ukoll virtwali; (iia) kapaċitajiet 
ta' identifikazzjoni bikrija kritika u ta' 
rispons istituzzjonali u ekonomiku 
kkoordinat biex ikun hemm reazzjoni 
f'każ ta' riskji ta' kriżi, kif ukoll biex jiġu 
promossi soluzzjonijiet ta' kontinwità tan-
negozju u tas-servizz għall-istituzzjonijiet 
u s-setturi pubbliċi u privati essenzjali; 
(iib) investimenti kruċjali fir-
rinnovazzjoni u l-integrazzjoni ta' 
soluzzjonijiet innovattivi fis-settur tal-bini, 
(iic) l-appoġġ tal-kundizzjonijiet għall-
għoti ta' spinta lill-intraprenditorja, il-
finanzjament tal-iżvilupp tas-settur privat, 
inklużi n-negozji l-ġodda u l-SMEs, il-
proċessi ta' privatizzazzjoni, l-adattament 
għall-iżvilupp teknoloġiku u l-iżvilupp 
settorjali sostenibbli; (iid) l-investiment u 
l-assistenza teknika għat-trawwim tal-
ħiliet intraprenditorjali, għall-ħolqien ta' 
negozji, SMEs u negozji tal-familja ġodda 
u għall-iżvilupp ta' networks ta' 
raggruppamenti u ċentri ta' innovazzjoni 
diġitali fil-kontinent kollu; (iii) l-għoti ta' 
oġġetti u servizzi li huma strumentali għat-
tħaddim u l-manutenzjoni ta' tali 
infrastruttura, (iv) il-promozzjoni ta' 
riindustrijalizzazzjoni innovattiva u 
sostenibbli tal-Ewropa, li ssegwi l-
prijoritajiet deskritti fl-Istrateġija 
Industrijali l-Ġdida għal Ewropa 
ekoloġika u diġitali u l-mudell ta' żvilupp 
ibbażat fuq ekosistemi industrijali 
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Proġetti li jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista 
strateġiċi fis-Suq Uniku permezz ta' 
operazzjonijiet f'diversi postijiet madwar l-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

permezz ta' 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-edge cloud computing, il-
computing 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 
nadif u taċ-ċelloli tal-fjuwil, it-teknoloġiji 
tad-dekarbonizzazzjoni għall-industrija, 
il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-teknoloġiji 
tal-ekonomija ċirkolari, il-bijomediċina, 
in-nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati; (v) faċilitajiet ta' 
manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' 
komponenti u apparati tal-Komunikazzjoni 
u t-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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

Or. en
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Emenda 86
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
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) 
faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-Teknoloġija tal-
Informazzjoni fl-UE; (vi) il-provvista u l-

(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 li jrawmu l-produzzjoni 
sostenibbli u etika, l-akkwist, il-ġestjoni u 
l-liċenzjar mhux esklussiv ta' prodotti 
rilevanti għall-kriżi filwaqt li tiġi żgurata 
l-affordabbiltà tagħhom b'mod 
komplementari ma' strumenti oħra tal-
Unjoni, tagħmir mediku, provvisti mediċi, 
tagħmir protettiv u t-tisħiħ tal-kapaċità ta' 
rispons għall-kriżijiet tas-saħħa u tas-
sistema tal-protezzjoni ċivili abbażi tal-
prinċipji ta' disponibbiltà wiesgħa u 
affordabbiltà ta' prodotti vitali 
f'emerġenzi tas-saħħa, (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 etika, it-teknoloġiji 
tar-reġistru distribwit, is-software, ir-
robotika, is-semikondutturi, il-
mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-edge 
cloud computing, il-computing ta' 
prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, il-
fotonika, il-bijoteknoloġija industrijali, it-
teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, b'mod 
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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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

partikolari biex jiġu implimentati l-
istrateġija għall-enerġija rinnovabbli 
offshore, l-istrateġija għal bjut solari u l-
istrateġija għall-mewġa ta' rinnovazzjoni, 
it-teknoloġiji tal-ħżin tal-enerġija inklużi l-
batteriji, it-teknoloġiji tat-trasport 
sostenibbli, l-applikazzjonijiet tal-idroġenu 
ekoloġiku u taċ-ċelloli tal-fjuwil, it-
teknoloġiji għall-industrija b'emissjonijiet 
żero, bħall-produzzjoni tal-azzar mingħajr 
CO2, it-teknoloġiji tal-ekonomija 
ċirkolari, il-bijomediċina, in-
nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati; (v) faċilitajiet ta' 
riċiklaġġ u manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-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 tas-sigurtà u tal-
ispazju u ċ-ċibersigurtà, u l-komponenti 
ċivili ta' oġġetti b'użu doppju kif definit fil-
punt 1 tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 428/2009 f'konformità 
ma' kwalunkwe reviżjoni u leġiżlazzjoni 
sussegwenti. 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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw. 
Id-distribuzzjoni tal-pakkett finanzjarju 
jenħtieġ li tiżgura b'mod partikolari 
appoġġ għall-proġetti li jsalvaw il-ħajjiet 
fuq terminu qasir, medju u fit-tul.
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Or. en

Emenda 87
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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 
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) 
faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 

(28) Il-fokus primarju tas-sezzjoni ta' 
investiment Ewropew strateġiku jenħtieġ li 
jkun fuq appoġġ għal dawk ir-riċevituri 
finali, inklużi l-SMEs, 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, tas-sigurtà tal-Unjoni, inklużi s-
setturi tad-difiża u l-ispazju, iċ-
ċibersigurtà u ta' oġġetti b'użu doppju u 
ta' reżiljenza msaħħa. Jenħtieġ li jiġu 
appoġġjati l-proġetti li jġibu l-valur 
miżjud tal-Unjoni u li jiġġeneraw effetti 
kollaterali pożittivi f'aktar minn Stat 
Membru jew reġjun wieħed. Oqsma ta' 
importanza strateġika jinkludu (i) 
forniment tal-kura tas-saħħa kritika, il-
manifattura u l-ħżin ta' farmaċewtiċi, 
tagħmir mediku u provvisti 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, diġitali 
u tal-ispazju 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-edge 
cloud computing, il-computing ta' 
prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, it-
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tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

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 nadif u taċ-
ċelloli tal-fjuwil, it-teknoloġiji tad-
dekarbonizzazzjoni għall-industrija, il-
qbid u l-ħżin tal-karbonju, 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) faċilitajiet ta' manifattura għall-
produzzjoni tal-massa ta' komponenti u 
apparati tal-Komunikazzjoni u t-
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, 
l-inputs u l-applikazzjonijiet 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. Id-
distribuzzjoni tal-pakkett finanzjarju 
jenħtieġ li tiżgura b'mod partikolari 
appoġġ biex jiġu xprunati t-
tranżizzjonijiet diġitali u klimatiċi 
paralleli, id-dimensjoni tas-sigurtà, u biex 
tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija tal-
Unjoni, filwaqt li tiġi żgurata l-
kompetittività tagħha. Proġetti li 
jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tal-
ktajjen tal-provvista strateġiċi fis-Suq 
Uniku permezz ta' operazzjonijiet f'diversi 
postijiet madwar l-UE jenħtieġ li jkunu 
jistgħu jibbenefikaw.
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Or. en

Emenda 88
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

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 
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) 

(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 
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-
konnettività tal-gigabits, l-intelliġenza 
artifiċjali, il-blockchain, is-software, ir-
robotika, is-semikondutturi, il-
mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-edge 
cloud computing, il-computing ta' 
prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, it-
teknoloġiji tal-kwantum, il-fotonika, il-
bijoteknoloġija industrijali, it-teknoloġiji 
tal-enerġiji b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju, it-teknoloġiji tal-enerġija 
rinnovabbli, it-teknoloġiji tal-ħżin tal-
enerġija inklużi l-batteriji, it-teknoloġiji 
tat-trasport sostenibbli, l-applikazzjonijiet 
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faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

tal-idroġenu nadif u taċ-ċelloli tal-fjuwil, 
it-teknoloġiji tad-dekarbonizzazzjoni 
għall-industrija, il-qbid u l-ħżin tal-
karbonju, 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) faċilitajiet ta' manifattura għall-
produzzjoni tal-massa ta' komponenti u 
apparati tal-Komunikazzjoni u t-
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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

Or. en

Emenda 89
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-fokus primarju tas-sezzjoni ta' (28) Il-fokus primarju tas-sezzjoni ta' 
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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 
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) 
faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-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 

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 
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-edge u 
tal-cloud computing, il-computing 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 nadif u taċ-
ċelloli tal-fjuwil, it-teknoloġiji tad-
dekarbonizzazzjoni għall-industrija, il-
qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-teknoloġiji 
tal-ekonomija ċirkolari, il-bijomediċina, 
in-nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati; (v) faċilitajiet ta' 
manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' 
komponenti u apparati tal-Komunikazzjoni 
u t-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) il-ktajjen tal-
provvista u r-reżiljenza għal xokkijiet ta' 
provvista; (viii) it-teknoloġiji u l-inputs 
kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha, bħas-setturi tad-difiża u 
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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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

Or. en

Emenda 90
Ivo Hristov

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 
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 

(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 
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 
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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) 
faċilitajiet ta' manifattura għall-produzzjoni 
tal-massa ta' komponenti u apparati tal-
Komunikazzjoni u t-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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

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-edge 
cloud computing, il-computing 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, it-teknoloġiji tad-
dekarbonizzazzjoni għall-industrija, il-
qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-teknoloġiji 
tal-ekonomija ċirkolari, il-bijomediċina, 
in-nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati; (v) 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, 
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. 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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

Or. en

Emenda 91
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Pascal Arimont

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 
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) 
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; 

(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 
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-
konnettività tal-gigabits, l-intelliġenza 
artifiċjali, il-blockchain, is-software, ir-
robotika, is-semikondutturi, il-
mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-edge 
cloud computing, il-computing 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 nadif u taċ-
ċelloli tal-fjuwil, it-teknoloġiji tad-
dekarbonizzazzjoni għall-industrija, il-
qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-teknoloġiji 
tal-ekonomija ċirkolari, il-bijomediċina, 
in-nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati; (v) faċilitajiet ta' 
manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' 
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(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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

Or. en

Emenda 92
Paolo Borchia

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 
mediċi, it-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons 
għall-kriżijiet tas-saħħa u tas-sistema tal-
protezzjoni ċivili, (ii) infrastruttura kritika, 

(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 
mediċi, it-tisħiħ tal-kapaċità ta' rispons 
għall-kriżijiet tas-saħħa u tas-sistema tal-
protezzjoni ċivili, (ii) infrastruttura kritika, 
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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-
UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

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-edge 
cloud computing, il-computing 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 blu u taċ-
ċelloli tal-fjuwil, it-teknoloġiji tad-
dekarbonizzazzjoni għall-industrija, il-
qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-teknoloġiji 
tal-ekonomija ċirkolari, il-bijomediċina, 
in-nanoteknoloġiji, il-farmaċewtiċi u l-
materjali avvanzati; (v) 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-
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UE jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw.

Or. en

Emenda 93
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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) 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 
f'konformità mal-għanijiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni, b'kunsiderazzjoni 
speċifika tar-Regolament (UE) 2020/8521a 
u t-trasparenza akbar fl-implimentazzjoni 
tagħhom, jenħtieġ li b'mod partikolari 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mis-sezzjoni ta' 
investiment Ewropew strateġika.

_________________
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).

Or. en

Emenda 94
Christian Ehler

Proposta għal regolament
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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) 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. Is-sezzjoni ta' 
investiment Ewropew strateġika jenħtieġ 
li tappoġġja wkoll kollaborazzjoni 
strateġika bejn l-isħab industrijali u l-
atturi ta' riċerka. Dan se jsaħħaħ is-
sinerġiji bejn InvestEU u Orizzont 
Ewropa.

Or. en

Emenda 95
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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) 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, 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 jenħtieġ li b'mod 
partikolari jkunu jistgħu jibbenefikaw mis-
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sezzjoni ta' investiment Ewropew 
strateġika.

Or. en

Emenda 96
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Iż-żieda tas-sezzjoni ta' investiment 
Ewropew strateġika hija neċessarja bħala 
riżultat tat-tifqigħa globali tal-COVID-19, 
u l-impatt tagħha fuq ħajjiet in-nies. 
Jenħtieġ li trawwem irkupru ekonomiku 
sostenibbli u żżid ir-reżiljenza, filwaqt li 
tiżgura addizzjonalità stretta tal-
investimenti kollha appoġġjati permezz ta' 
InvestEU.

Or. en

Emenda 97
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Proposal for a regulation
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 għall-benefiċċju ta' 
reġjuni ta' tranżizzjoni ġusta, kif ukoll il-
possibbiltà li r-reġjuni rispettivi 
jibbenefikaw minn assistenza teknika 
ddedikata permezz taċ-Ċentru 
Konsultattiv InvestEU.
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Or. en

Emenda 98
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 għall-benefiċċju ta' 
reġjuni ta' tranżizzjoni ġusta, b'mod 
partikolari anke fil-qasam tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġiji rinnovabbli.

Or. en

Emenda 99
Ivo Hristov

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.

Or. en

Emenda 100
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tfittex il- (35) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tfittex il-
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fehmiet ta' sħab potenzjali oħra inkarigati 
mill-implimentazzjoni flimkien mal-Grupp 
tal-BEI dwar linji gwida għall-investiment, 
is-sistema tal-monitoraġġ tal-klima u 
dokumenti ta' gwida dwar is-sostenibbiltà 
u metodoloġiji komuni, kif xieraq, bl-għan 
li tiżgura l-inklużività u l-operattività, sa 
ma jiġu stabbiliti l-korpi ta' governanza, 
fejn imbagħad l-involviment tas-sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni jenħtieġ li 
jsir fil-qafas tal-Bord Konsultattiv u tal-
Bord ta' Tmexxija tal-Programm InvestUE.

fehmiet ta' sħab potenzjali oħra inkarigati 
mill-implimentazzjoni flimkien mal-Grupp 
tal-BEI dwar linji gwida għall-investiment, 
id-dokumenti ta' gwida dwar is-
sostenibbiltà u metodoloġiji komuni, kif 
xieraq, bl-għan li tiżgura l-inklużività u l-
operattività, sa ma jiġu stabbiliti l-korpi ta' 
governanza, fejn imbagħad l-involviment 
tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
jenħtieġ li jsir fil-qafas tal-Bord 
Konsultattiv u tal-Bord ta' Tmexxija tal-
Programm InvestUE.

Or. en

Emenda 101
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond 
InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata 
indirettament mill-Kummissjoni fejn din 
tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni li jkollhom aċċess 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-

(40) Il-garanzija tal-UE li ssejjes il-Fond 
InvestEU jenħtieġ li tiġi implimentata 
indirettament mill-Kummissjoni fejn din 
tistrieħ fuq is-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni li jkollhom aċċess 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-
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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.

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.

Or. en

Emenda 102
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-Kumitat tal-Investiment jenħtieġ 
li jsir responsabbli mill-kostituzzjoni 
tiegħu anki għall-għoti tal-benefiċċju tal-
garanzija tal-UE għall-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment skont ir-
Regolament (UE) 2015/1017 biex jiġu 
evitati strutturi simili li jivvalutaw il-
proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE.

(47) Il-Kumitat tal-Investiment jenħtieġ 
li jsir responsabbli mill-kostituzzjoni 
tiegħu anki għall-għoti tal-benefiċċju tal-
garanzija tal-UE għall-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment skont ir-
Regolament (UE) 2015/1017 biex jiġu 
evitati strutturi simili li jivvalutaw il-
proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE u 
jikkonsulta esperti minn 
organizzazzjonijiet għall-ħarsien tal-klima 
u l-ambjent u tas-soċjetà ċivili.

Or. en
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Emenda 103
Paolo Borchia

Proposal for a regulation
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni għall-iskjerament tal-
Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tqis l-abilità tal-kontroparti li tissodisfa l-
objettivi tal-Fond InvestEU u 
tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 
biex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 
ġeografika adegwata, tħeġġeġ investituri 
privati u tipprovdi diversifikazzjoni 
suffiċjenti tar-riskji u soluzzjonijiet ġodda 
li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq u s-
sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 
Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-
kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri 
kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-
istrumenti finanzjarji attwali u l-FEIS, il-
Grupp tal-BEI jenħtieġ li jibqa' sieħeb 
inkarigat mill-implimentazzjoni 
privileġġjat taħt il-kompartiment tal-UE 
tal-Fond InvestEU. Minbarra l-Grupp tal-
BEI, il-banek jew l-istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali jenħtieġ li jkunu 
jistgħu joffru firxa ta' prodotti finanzjarji 
kumplimentari, billi l-esperjenza u l-
kapaċitajiet tagħhom fil-livell nazzjonali u 
reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-
massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 
pubbliċi fit-territorju kollu tal-Unjoni, u 
biex ikun żgurat bilanċ ġeografiku ġust tal-
proġetti. Il-programm InvestEU jenħtieġ li 
jiġi implimentat b'tali mod li jippromwovi 
kundizzjonijiet ekwi għal banek u 
istituzzjonijiet promozzjonali iżgħar fid-
daqs u fiż-żmien. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jkun possibbli istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali oħra jsiru sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni, b'mod 
partikolari meta jippreżentaw vantaġġ 
komparattiv f'termini ta' kompetenza u ta' 

(49) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni għall-iskjerament tal-
Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tqis l-abilità tal-kontroparti li tissodisfa l-
objettivi tal-Fond InvestEU u 
tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 
biex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 
ġeografika adegwata, tħeġġeġ investituri 
privati u tipprovdi diversifikazzjoni 
suffiċjenti tar-riskji u soluzzjonijiet ġodda 
li jindirizzaw il-fallimenti tas-suq u s-
sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 
Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-
kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri 
kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-
istrumenti finanzjarji attwali, il-Grupp tal-
BEI jenħtieġ li jibqa' sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni privileġġjat taħt il-
kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU. 
Minbarra l-Grupp tal-BEI, il-banek jew l-
istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 
jenħtieġ li jkunu jistgħu joffru firxa ta' 
prodotti finanzjarji kumplimentari, billi l-
esperjenza u l-kapaċitajiet tagħhom fil-
livell nazzjonali u reġjonali jistgħu jkunu 
ta' benefiċċju għall-massimizzazzjoni tal-
impatt tal-fondi pubbliċi fit-territorju kollu 
tal-Unjoni, u biex ikun żgurat bilanċ 
ġeografiku ġust tal-proġetti. Il-programm 
InvestEU jenħtieġ li jiġi implimentat b'tali 
mod li jippromwovi kundizzjonijiet ekwi 
għal banek u istituzzjonijiet promozzjonali 
iżgħar fid-daqs u fiż-żmien. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li jkun possibbli għal 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħra li jsiru sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni, b'mod partikolari meta 
jippreżentaw vantaġġ komparattiv f'termini 
ta' kompetenza u ta' esperjenza speċifika 
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esperjenza speċifika f'ċerti Stati Membri u 
meta jippreżentaw maġġoranza azzjonarja 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li jkun ukoll possibbli 
għal entitajiet oħra li jissodisfaw il-kriterji 
stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju sabiex 
isiru sħab inkarigati mill-implimentazzjoni.

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

Or. en

Emenda 104
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 
sensiela robusta ta' proġetti ta' investiment 
f'kull sezzjoni ta' politika permezz ta' 
inizjattivi konsultattivi li jiġu implimentati 
mill-Grupp tal-BEI jew minn sħab 
konsultattivi oħra, jew li jiġu implimentati 
direttament mill-Kummissjoni. Iċ-Ċentru 
ta' Konsulenza ta' InvestEU jenħtieġ li 
jippromwovi diversifikazzjoni ġeografika 
bil-għan li jikkontribwixxi għall-objettivi 
ekonomiċi, soċjali, u ta' koeżjoni territorjali 
u għat-tnaqqis tad-differenzi reġjonali tal-
Unjoni. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
InvestEU jenħtieġ li jagħti attenzjoni 
partikolari għall-aggregazzjoni tal-proġetti 
żgħar f'portafolli akbar. Il-Kummissjoni, il-
Grupp tal-BEI u is-sħab konsultattivi l-
oħra jenħtieġ li jikkooperaw mill-qrib bil-
għan li jiżguraw l-effiċjenza, is-sinerġiji u 
l-appoġġ tal-kopertura ġeografika effettiva 
madwar l-Unjoni, waqt li jikkunsidraw il-
kompetenza u l-kapaċità lokali tas-sħab 
lokali inkarigati mill-implimentazzjoni, kif 
ukoll iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza 
għall-Investimenti stabbilit taħt ir-
Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill34. Barra minn hekk, 
iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

(55) Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 
sensiela robusta ta' proġetti ta' investiment 
f'kull sezzjoni ta' politika permezz ta' 
inizjattivi konsultattivi li jiġu implimentati 
mill-Grupp tal-BEI jew minn sħab 
konsultattivi oħra, jew li jiġu implimentati 
direttament mill-Kummissjoni. Iċ-Ċentru 
ta' Konsulenza ta' InvestEU jenħtieġ li 
jippromwovi diversifikazzjoni ġeografika 
bil-għan li jikkontribwixxi għall-objettivi 
ekonomiċi, soċjali, u ta' koeżjoni territorjali 
u għat-tnaqqis tad-differenzi reġjonali tal-
Unjoni, inkluża l-possibbiltà li tingħata 
prijorita lill-allokazzjoni tal-appoġġ 
tekniku u l-assistenza tagħha għal reġjuni 
fil-fażi tal-iżvilupp. Iċ-Ċentru tal-
Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li jagħti 
attenzjoni partikolari għall-aggregazzjoni 
tal-proġetti żgħar f'portafolli akbar. Il-
Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI u s-sħab 
konsultattivi l-oħra jenħtieġ li jikkooperaw 
mill-qrib bil-għan li jiżguraw l-effiċjenza, 
is-sinerġiji u l-appoġġ tal-kopertura 
ġeografika effettiva madwar l-Unjoni, waqt 
li jikkunsidraw il-kompetenza u l-kapaċità 
lokali tas-sħab lokali inkarigati mill-
implimentazzjoni, kif ukoll iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Konsulenza għall-
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jenħtieġ li jipprovdi punt tad-dħul ċentrali 
għall-assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti 
mogħtija taħt iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
InvestEU lill-awtoritajiet pubbliċi u għall-
promoturi tal-proġetti.

Investimenti stabbilit taħt ir-Regolament 
(UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill34. Barra minn hekk, iċ-Ċentru 
tal-Konsulenza tal-InvestEU jenħtieġ li 
jipprovdi punt tad-dħul ċentrali għall-
assistenza għall-iżvilupp tal-proġetti 
mogħtija taħt iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-
InvestEU lill-awtoritajiet pubbliċi u għall-
promoturi tal-proġetti.

_________________ _________________
34 Ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 
Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew 
ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal 
Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li 
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 
1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-
Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (ĠU L 169, 1.7.2015, p.1).

34 Ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' 
Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew 
ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal 
Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u li 
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 
1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-
Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (ĠU L 169, 1.7.2015, p.1).

Or. en

Emenda 105
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 
jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Minbarra 
dan, l-għan tal-appoġġ konsultattiv huwa li 
jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni 
tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli 

(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 
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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.

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, 
inklużi organizzazzjonijiet filantropiċi, 
jew għas-setturi kulturali u kreattivi. 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 il-bini tal-
kapaċità ta' promoturi ta' proġetti 
potenzjali, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet u awtoritajiet lokali.

Or. en

Emenda 106
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 

(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 u atturi oħra, inklużi l-
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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.

komunitajiet u l-awtoritajiet lokali 
jaċċessaw finanzjament u jilħqu l-potenzjal 
sħiħ tagħhom, b'mod partikolari fil-qasam 
tal-effiċjenza enerġetika u l-enerġija 
rinnovabbli. 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, inklużi 
organizzazzjonijiet filantropiċi, jew għas-
setturi kulturali u kreattivi. 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 il-bini tal-kapaċità ta' 
promoturi ta' proġetti potenzjali, b'mod 
partikolari organizzazzjonijiet u 
awtoritajiet lokali.

Or. en

Emenda 107
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 

(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 
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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.

jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom, u jenħtieġ 
li jinkludi assistenza teknika, b'mod 
partikolari għall-Istati Membri 
b'ekosistemi finanzjarji dgħajfa. 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, 
inklużi organizzazzjonijiet filantropiċi, 
jew għas-setturi kulturali u kreattivi. 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 il-bini tal-
kapaċità ta' promoturi ta' proġetti 
potenzjali, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet u awtoritajiet lokali.

Or. en

Emenda 108
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 
jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Minbarra 
dan, l-għan tal-appoġġ konsultattiv huwa li 

(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 u medji jaċċessaw 
finanzjament u jilħqu l-potenzjal sħiħ 
tagħhom. Minbarra dan, l-għan tal-appoġġ 
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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.

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, inklużi 
organizzazzjonijiet filantropiċi, jew għas-
setturi kulturali u kreattivi. 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 il-bini tal-kapaċità ta' 
promoturi ta' proġetti potenzjali, b'mod 
partikolari organizzazzjonijiet u 
awtoritajiet lokali.

Or. en

Emenda 109
Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-
iżvilupp tal-proġetti u bini tal-kapaċità 
sabiex jiġu żviluppati l-kapaċitajiet 
organizzazzjonali u l-attivitajiet ta' żvilupp 
tas-suq meħtieġa biex jiġu oriġinati 
proġetti ta' kwalità. Tali appoġġ jenħtieġ li 
jkun immirat ukoll lejn l-intermedjarji 
finanzjarji li huma essenzjali biex jgħinu lil 
kumpaniji żgħar jaċċessaw finanzjament u 
jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Minbarra 
dan, l-għan tal-appoġġ konsultattiv huwa li 
jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni 
tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli 
f'segmenti kummerċjali emerġenti, b'mod 
partikolari meta d-daqs żgħir ta' proġetti 
individwali jgħolli b'mod konsiderevoli l-

(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-
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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.

kost tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, 
bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali, 
jew għas-setturi kulturali u kreattivi. 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 il-bini tal-
kapaċità ta' promoturi ta' proġetti 
potenzjali, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet u awtoritajiet lokali.

Or. en

Emenda 110
Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Minbarra dan, kwalunkwe 
tentattiv biex jiġi mobilizzat finanzjament 
pubbliku nazzjonali għall-bidu ta' proġetti 
jitqies bħala strumentali u inċentiv 
pożittiv għall-aggregazzjoni ulterjuri tal-
kapital - b'mod speċjali fi proġetti tal-
infrastruttura u transfruntiera. Biex 
jingħata inċentiv għal kontribuzzjonijiet 
ulterjuri mill-Istati Membri fi proġetti tal-
infrastruttura u transfruntiera, jista' jkun 
strateġikament importanti li tkun 
permessa l-esklużjoni tal-ammonti 
investiti mill-Istati Membri fil-proġetti tal-
InvestEU, mir-rapportar tagħhom fil-
kalkoli tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir - fi 
spirtu simili għall-aġġustamenti fiskali li 
diġà saru mit-tifqigħa tal-pandemija.

Or. en

Emenda 111
Michael Bloss
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-ċittadin Ewropew jiġi pprovdut 
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. Tali riżorsi 
addizzjonali jenħtieġ li jintużaw b'tali mod 
li tkun żgurata l-konformità mal-limiti ta' 
żmien stipulati fir-Regolament [EURI].

Or. en

Emenda 112
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 
f'konformità mal-objettivi tas-Sezzjoni ta' 
Investiment Ewropew strateġiku, jiġu 
appoġġjati t-tkabbir fit-tul, l-impjiegi ta' 
kwalità u l-kompetittività globali. Jenħtieġ 
li tali riżorsi addizzjonali jintużaw b'tali 
mod li jiżguraw il-konformità mal-limiti ta' 
żmien stipulati fir-Regolament [EURI].
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Or. en

Emenda 113
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "Proġett Importanti ta' Interess 
Komuni Ewropew" tfisser proġett li 
jissodisfa l-kriterji kollha stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
Kriterji għall-analiżi tal-kompatibilità mas-
suq intern tal-għajnuna mill-Istat biex 
jippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti 
importanti ta' interess Ewropew komuni 
(ĠU C 188, 20.6.2014, p. 4) jew 
kwalunkwe reviżjoni sussegwenti;

(15) "Proġett Importanti ta' Interess 
Komuni Ewropew" tfisser proġett li 
jissodisfa l-kriterji kollha stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
Kriterji għall-analiżi tal-kompatibilità mas-
suq intern tal-għajnuna mill-Istat biex 
jippromwovi l-eżekuzzjoni ta' proġetti 
importanti ta' interess Ewropew komuni 
(ĠU C 188, 20.6.2014, p. 4) jew 
kwalunkwe reviżjoni sussegwenti, 
f'konformità mal-għanijiet klimatiċi u 
ambjentali tal-Unjoni, b'kunsiderazzjoni 
speċifika tar-Regolament (UE) 2020/8521a 
u trasparenza akbar fl-implimentazzjoni 
tagħhom;

_________________
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).

Or. en

Emenda 114
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-prinċipju "la tagħmilx ħsara 
sinifikanti" jfisser li ma ssirx "ħsara 
sinifikanti għall-objettivi ambjentali" kif 
definit fl-Artikolu 17 tar-Regolament 
(UE) 2020/8521a;
_________________
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).

Or. en

Emenda 115
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
InvestEU huwa li jappoġġa l-objettivi ta' 
politika tal-Unjoni permezz ta' 
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment li jikkontribwixxu:

1. L-objettiv ġenerali tal-Programm 
InvestEU huwa li jappoġġa l-objettivi ta' 
politika tal-Unjoni permezz ta' 
operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment li huma konformi b'mod sħiħ 
mal-objettivi klimatiċi tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-Liġi Ewropea dwar il-
Klima1a, il-mira tan-newtralità klimatika, 
mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament 
(UE) 2020/8521b u l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku, kif ukoll l-għanijiet ta' 
bijodiversità u li jikkontribwixxu: 

_________________
1a Ir-Regolament (EU) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika 
1a Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
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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).

Or. en

Emenda 116
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija 
tal-Unjoni, is-sostenibbiltà tal-ekonomija 
tal-Unjoni u d-dimensjoni ambjentali u 
klimatika tagħha li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-SDGs u tal-objettivi tal-Ftehim 
ta' Pariġi dwar il-Klima u għall-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità għolja;

(b) it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija 
tal-Unjoni, is-sostenibbiltà tal-ekonomija 
tal-Unjoni u għall-ħolqien ta' impjiegi ta' 
kwalità għolja;

Or. en

Emenda 117
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) is-sovranità u l-awtonomija 
strateġika tal-Unjoni, ir-reżiljenza, l-
inklużività u l-innovazzjoni soċjali tal-
Unjoni;

Or. en
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Emenda 118
Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni ta' avvanzi xjentifiċi 
u teknoloġiċi, tal-kultura, tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ;

(d) il-promozzjoni ta' avvanzi xjentifiċi 
u teknoloġiċi, tal-kultura, tal-edukazzjoni 
tat-taħriġ u tal-iżvilupp tal-ħiliet;

Or. en

Emenda 119
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
konformi b'mod sħiħ mal-objettivi 
klimatiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
Liġi Ewropea dwar il-Klima 1a, il-mira 
tan-newtralità klimatika, mal-kriterji 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 2020/8521b 
u l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, kif ukoll l-
għanijiet ta' bijodiversità, sabiex 
jinżammu u jiġu msaħħa l-ktajjen tal-
valur strateġiċi tagħha, it-tranżizzjonijiet 
klimatiċi u diġitali, l-investimenti li jżidu 
r-reżiljenza kif definit fl-Anness Va 
(ġdid), 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 .

_________________
1a Ir-Regolament (UE) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika 
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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).

Or. en

Emenda 120
Ivo Hristov

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, 
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, 
inklużi t-teknoloġija u r-riċerka taċ-
ċibersigurtà u l-prevenzjoni tar-riskju 
b'referenza għall-użu tan-networks 5G, 
teknoloġiji trasformattivi, innovazzjonijiet 
u inputs li jbiddlu l-qagħda attwali għan-
negozji u għall-konsumaturi.

Or. en

Emenda 121
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

(g) l-irkupru sostenibbli u inklużiv tal-
ekonomija tal-Unjoni wara l-kriżi 
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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.

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, 
ekosistemi ta' innovazzjoni għal żvilupp 
intraprenditorjali teknoloġiku fil-bini ta' 
teknoloġiji trasformattivi u l-
aċċellerazzjoni tat-trasferiment tat-
teknoloġija, innovazzjonijiet u inputs li 
jbiddlu l-qagħda attwali għan-negozji u 
għall-konsumaturi.

Or. en

Emenda 122
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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, u b'mod partikolari 
tal-SMEs, wara l-kriżi kkawżata mill-
pandemija tal-COVID-19, iż-żamma u t-
tisħiħ tal-ekosistemi industrijali u tal-
ktajjen tal-valur strateġiċi tagħha u l-
ħolqien, iż-żamma u t-tisħiħ tal-attivitajiet 
ta' importanza strateġika għall-Unjoni fir-
rigward ta' materja prima, infrastruttura 
kritika, teknoloġiji trasformattivi, 
innovazzjonijiet u inputs li jbiddlu l-
qagħda attwali għan-negozji u għall-
konsumaturi.

Or. en

Emenda 123
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski
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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, proporzjonali 
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.

Or. en

Emenda 124
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u għal kumpaniji 
żgħar b'kapitalizzazzjoni medja u jsaħħaħ 
il-kompetittività globali ta' dawn l-SMEs;

(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u għal kumpaniji 
żgħar b'kapitalizzazzjoni medja u jsaħħaħ 
il-kompetittività globali ta' dawn l-SMEs, 
fl-oqsma msemmija fil-punt (c) tal-
Artikolu 7(1);

Or. en

Emenda 125
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u għal kumpaniji 
żgħar b'kapitalizzazzjoni medja u jsaħħaħ 
il-kompetittività globali ta' dawn l-SMEs;

(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għan-negozji ġodda, għall-
SMEs u għal kumpaniji żgħar 
b'kapitalizzazzjoni medja u jsaħħaħ il-
kompetittività globali ta' dawn in-negozji 
ġodda, l-SMEs u l-kumpaniji żgħar 
b'kapitalizzazzjoni medja;

Or. en

Emenda 126
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u għal 
kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja 
u jsaħħaħ il-kompetittività globali ta' dawn 
l-SMEs;

(c) iżid l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u jsaħħaħ il-
kompetittività globali ta' dawn l-SMEs;

Or. en

Emenda 127
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 fis-setturi 
msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1) 
sabiex tinżamm u tissaħħaħ l-awtonomija 
strateġika u s-sostenibbiltà tal-Unjoni u 
tal-ekonomija tagħha konsistenti mal-
leġiżlazzjoni dwar l-enerġija u l-klima u l-
miri għall-enerġija u l-klima għall-2030 u 
l-2050, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, l-objettivi tat-tranżizzjonijiet 
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ekoloġiċi u diġitali, l-awtonomija 
teknoloġika, it-tkabbir sostenibbli u 
inklużiv, il-koeżjoni ekonomika, soċjai u 
territorjali, il-ħolqien tal-impjiegi ta' 
kwalità kif ukoll ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 128
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 l-awtonomija strateġika u l-
kompetittività globali tal-Unjoni u tal-
ekonomija tagħha.

Or. en

Emenda 129
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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 fis-setturi 
msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1) 
sabiex tinżamm u tissaħħaħ ir-reżiljenza 
tal-Unjoni u tal-ekonomija tagħha.
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Or. en

Emenda 130
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) iżid l-aċċess għall-finanzjament u 
d-disponibbiltà tiegħu għall-kumpaniji u 
l-SMEs li jikkontribwixxu għall-miri 
għall-enerġija u l-klima jew li 
jikkonformaw mat-Tassonomija u 
japprova l-objettiv tan-newtralità 
klimatika sal-2050.

Or. en

Emenda 131
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) iżid l-aċċess għall-finanzjament u 
d-disponibbiltà tiegħu għall-kumpaniji u 
l-SMEs li jimpenjaw ruħhom li jżommu 
jew joħolqu impjiegi sostenibbli u ta' 
kwalità fl-attivitajiet ibbażati fuq l-Unjoni 
tagħhom, filwaqt li jżommu u jespandu l-
opportunitajiet ta' impjieg sabiex jevitaw 
l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 132
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
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González Casares

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 133
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-garanzija tal-UE għall-finijiet tal-
kompartiment tal-UE msemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 8(1) għandha tkun EUR 75 
153 850 000 (prezzijiet kurrenti). Din 
għandha tkun provduta bir-rata ta' 45 %. L-
ammont imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 34(3) għandu 
jitqies ukoll għall-kontribut għall-
proviżjonament li jirriżulta minn din ir-rata 
ta' proviżjonament.

1. Il-garanzija tal-UE għall-finijiet tal-
kompartiment tal-UE msemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 8(1) għandha tkun 
EUR 75 153 860 000 (prezzijiet kurrenti). 
Din għandha tkun provduta bir-rata ta' 
45 %. L-ammont imsemmi fil-punt (a) tal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 34(3) 
għandu jitqies ukoll għall-kontribut għall-
proviżjonament li jirriżulta minn din ir-rata 
ta' proviżjonament.

(Neċessarja biex tinżamm konsistenza 
man-numri pprovduti fl-Anness 1).

Or. en

Emenda 134
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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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-
objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 
3(2).

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-
objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 
3(2). Dak l-ammont għandu jagħti 
prijorità lill-inizjattivi li jikkontribwixxu 
biex isalvaw il-ħajjiet fuq terminu qasir, 
medju u fit-tul, u jiddedika sehem ta' mill-
inqas 25 % għall-effiċjenza enerġetika u 
proġetti ta' enerġija rinnovabbli sabiex 
tiġi skattata Mewġa ta' Rinnovazzjoni tal-
UE, inizjattiva ta' Bjut Solari u tiġi 
appoġġjata l-istrateġija għall-enerġija 
rinnovabbli offshore, kif ukoll jiżgura 
appoġġ adegwat għall-isfidi tal-emerġenza 
klimatika u d-diġitalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini jiskattaw kobenefiċċji multipli inklużi t-titjib tal-
bilanċ kummerċjali u l-ħolqien tal-impjiegi lokali. L-SMEs, b'mod partikolari, jibbenefikaw 
minn suq ta' rinnovazzjoni stimulat, billi jikkontribwixxu aktar minn 70 % tal-valur miżjud fis-
settur tal-bini tal-UE. InvestEU għandu jikkontribwixxi biex tiskatta mewġa ta' rinnovazzjoni 
Ewropea li tirrikjedi investimenti annwali ta' mill-inqas EUR 243 biljun li minnhom 15-il 
biljun huma meħtieġa fl-isptarijiet u l-iskejjel Ewropej. EUR 90 biljun annwali ta' appoġġ 
mil-livell tal-UE huma meħtieġa. Inizjattiva Ewropea ta' Bjut Solari hija fundamentali għal 
industrija solari dinamika u tagħti aktar spinta lill-impjiegi lokali u timmobilizza l-kapital 
privat biex l-enerġija taċ-ċittadini tilħaq kapaċità installata ta' 1050 GW sal-2030. InvestEU 
għandu jappoġġja l-iskattar ta' investimenti annwali ta' EUR 70 biljun f'enerġija solari, bi 
tnaqqis fl-ispejjeż maż-żmien biex jiġu lliberati ammonti li għandhom jiġu investiti fil-proġetti 
tal-istrateġija għall-enerġija rinnovabbli offshore, filwaqt li tingħata spinta lill-kompetittività 
u r-reżiljenza tal-UE.

Emenda 135
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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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-
objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 
3(2).

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-
objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 
3(2). Dan l-ammont għandu jiġi distribwit 
fost inizjattivi li jsostnu r-reżiljenza, is-
sigurtà u l-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, filwaqt li jiżgura appoġġ 
adegwat għat-tranżizzjonijiet klimatiċi u 
diġitali.

Or. en

Emenda 136
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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-
objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 
3(2).

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-
objettivi msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 
3(2) u fl-ispirtu li l-ekonomija tal-Unjoni 
hija reżiljenti jekk tkun kemm diġitalment 
trasformata, teknoloġikament innovattiva 
kif ukoll ambjentalment responsabbli.

Or. en

Emenda 137
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ammont ta' EUR 41 500 000 
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-objettivi 
msemmija fil-punti (a)-(d) tal-Artikolu 
3(2).

Ammont ta' EUR 41 500 000 
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-objettivi 
msemmija fil-punti (a)-(d) tal-Artikolu 
3(2), filwaqt li jiġi ddedikat sehem ta' 
mill-inqas 25 % għall-effiċjenza 
enerġetika u proġetti ta' enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini jiskattaw kobenefiċċji multipli inklużi t-titjib tal-
bilanċ kummerċjali u l-ħolqien tal-impjiegi lokali. L-SMEs, b'mod partikolari, jibbenefikaw 
minn suq ta' rinnovazzjoni stimulat, billi jikkontribwixxu aktar minn 70 % tal-valur miżjud fis-
settur tal-bini tal-UE. InvestEU għandu jikkontribwixxi biex tiskatta mewġa ta' rinnovazzjoni 
Ewropea li tirrikjedi investimenti annwali ta' mill-inqas EUR 243 biljun li minnhom 15-il 
biljun huma meħtieġa fl-isptarijiet u l-iskejjel Ewropej. EUR 90 biljun annwali ta' appoġġ 
mil-livell tal-UE huma meħtieġa. Inizjattiva Ewropea ta' Bjut Solari hija fundamentali għal 
industrija solari dinamika u tagħti aktar spinta lill-impjiegi lokali u timmobilizza l-kapital 
privat biex l-enerġija taċ-ċittadini tilħaq kapaċità installata ta' 1050 GW sal-2030. InvestEU 
għandha jappoġġja l-iskattar ta' investimenti annwali ta' EUR 70 biljun f'enerġija solari, bi 
tnaqqis fl-ispejjeż maż-żmien biex jiġu lliberati ammonti li għandhom jiġu investiti fil-proġetti 
tal-istrateġija tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li tingħata spinta lill-kompetittività u r-
reżiljenza tal-UE.

Emenda 138
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ammont ta' EUR 41 500 000 
000 (prezzijiet kurrenti) tal-ammont 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-

Ammont 
ta' EUR 41 500 010 000 (prezzijiet 
kurrenti) tal-ammont imsemmi fl-ewwel 
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paragrafu 1 għandu jiġi allokat għall-
operazzjonijiet ta' miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 
tar-Regolament [EURI] għall-objettivi 
msemmija fil-punti (a)-(d) tal-Artikolu 
3(2).

subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jiġi 
allokat għall-operazzjonijiet ta' miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 2 
tar-Regolament [EURI] għall-objettivi 
msemmija fil-punti (a)-(d) tal-Artikolu 
3(2).

(Neċessarja biex tinżamm konsistenza 
man-numri pprovduti fl-Anness 1).

Or. en

Emenda 139
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-garanzija 
tal-UE għall-fini tal-kompartiment tal-UE 
hija stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-
Regolament. Fejn xieraq, il-Kummissjoni 
tista' timmodifika l-ammonti msemmija fl-
Anness I u żżid l-ammont imsemmi fl-
ewwel subparagrafu b'sa 15 % għal kull 
objettiv. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'tali 
modifiki.

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-garanzija 
tal-UE għall-fini tal-kompartiment tal-UE 
hija stabbilita fl-Anness I ta' dan ir-
Regolament, filwaqt li jiġi ddedikat sehem 
ta' mill-inqas 25 % għall-effiċjenza 
enerġetika u proġetti ta' enerġija 
rinnovabbli f'kull tieqa ta' politika. Fejn 
xieraq, il-Kummissjoni tista' timmodifika l-
ammonti msemmija fl-Anness I b'sa 15 % 
għal kull objettiv. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill b'tali modifiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini jiskattaw kobenefiċċji multipli inklużi t-titjib tal-
bilanċ kummerċjali u l-ħolqien tal-impjiegi lokali. L-SMEs, b'mod partikolari, jibbenefikaw 
minn suq ta' rinnovazzjoni stimulat, billi jikkontribwixxu aktar minn 70 % tal-valur miżjud fis-
settur tal-bini tal-UE. InvestEU għandu jikkontribwixxi biex tiskatta mewġa ta' rinnovazzjoni 
Ewropea li tirrikjedi investimenti annwali ta' mill-inqas EUR 243 biljun li minnhom 15-il 
biljun huma meħtieġa fl-isptarijiet u l-iskejjel Ewropej. EUR 90 biljun annwali ta' appoġġ 
mil-livell tal-UE huma meħtieġa. Inizjattiva Ewropea ta' Bjut Solari hija fundamentali għal 
industrija solari dinamika u tagħti aktar spinta lill-impjiegi lokali u timmobilizza l-kapital 
privat biex l-enerġija taċ-ċittadini tilħaq kapaċità installata ta' 1050 GW sal-2030. InvestEU 
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għandu jappoġġja l-iskattar ta' investimenti annwali ta' EUR 70 biljun f'enerġija solari, bi 
tnaqqis fl-ispejjeż maż-żmien biex jiġu lliberati ammonti li għandhom jiġu investiti fil-proġetti 
tal-istrateġija għall-enerġija rinnovabbli offshore, filwaqt li tingħata spinta lill-kompetittività 
u r-reżiljenza tal-UE.

Emenda 140
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tieqa ta' politika ta' infrastruttura 
sostenibbli li tinkludi investiment fl-oqsma 
tat-trasport, inklużi t-trasport multimodali, 
is-sikurezza fit-toroq, inkluż skont l-għan 
tal-Unjoni li telimina l-inċidenti tat-traffiku 
fatali u l-korrimenti serji sal-2050, it-tiġdid 
u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-
ferroviji u tat-toroq, tal-enerġija, b'mod 
partikolari l-enerġija rinnovabbli, l-
effiċjenza enerġetika skont il-qafas ta' 
politika għall-enerġija għall-2030, il-
proġetti ta' rinnovazzjoni tal-bini ffokati 
fuq l-iffrankar tal-enerġija u l-integrazzjoni 
tal-bini f'sistemi konnessi diġitali u ta' 
enerġija, ħżin, trasport, filwaqt li jittejbu l-
livelli ta' interkonnessjoni, tal-konnettività 
diġitali, u l-aċċess, inkluż fiż-żoni rurali, 
tal-provvista u tal-ipproċessar tal-materja 
prima, tal-ispazju, tal-oċeani, tal-ilma, 
inklużi l-passaġġi fuq l-ilma intern, tal-
ġestjoni tal-iskart skont il-ġerarkija tal-
iskart u l-ekonomija ċirkolari, tan-natura u 
ta' infrastruttura ambjentali oħra, tal-wirt 
kulturali, tat-turiżmu, tat-tagħmir, tal-assi 
mobbli u tal-użu ta' teknoloġiji innovattivi 
li jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-
sostenibbiltà soċjali jew tar-reżiljenza tal-
klima jew ambjentali tal-Unjoni u li 
jissodisfaw l-istandards ta' sostenibbiltà 
ambjentali jew soċjali tal-Unjoni;

(a) tieqa ta' politika ta' infrastruttura 
sostenibbli li tinkludi investiment fl-oqsma 
tat-trasport, inklużi t-trasport multimodali, 
is-sikurezza fit-toroq, inkluż skont l-għan 
tal-Unjoni li telimina l-inċidenti tat-traffiku 
fatali u l-korrimenti serji sal-2050, it-tiġdid 
u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-
ferroviji u tat-toroq, l-enerġija, l-effiċjenza 
enerġetika skont il-qafas ta' politika għall-
enerġija għall-2030, il-proġetti ta' 
rinnovazzjoni tal-bini ffokati fuq l-
iffrankar tal-enerġija u l-integrazzjoni tal-
bini f'sistemi konnessi diġitali u ta' 
enerġija, ħżin, trasport, filwaqt li jittejbu l-
livelli ta' interkonnessjoni, tal-konnettività 
diġitali, u l-aċċess, inkluż fiż-żoni rurali, 
tal-provvista u tal-ipproċessar tal-materja 
prima, tal-ispazju, tal-oċeani, tal-ilma, 
inklużi l-passaġġi fuq l-ilma intern, tal-
ġestjoni tal-iskart skont il-ġerarkija tal-
iskart u l-ekonomija ċirkolari, tan-natura u 
ta' infrastruttura ambjentali oħra, tal-wirt 
kulturali, tat-turiżmu, tat-tagħmir, tal-assi 
mobbli u tal-użu ta' teknoloġiji innovattivi 
li jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-
sostenibbiltà soċjali tal-Unjoni u li 
jissodisfaw l-istandards ta' sostenibbiltà 
soċjali tal-Unjoni;

Or. en
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Emenda 141
Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tieqa ta' politika ta' infrastruttura 
sostenibbli li tinkludi investiment fl-oqsma 
tat-trasport, inklużi t-trasport multimodali, 
is-sikurezza fit-toroq, inkluż skont l-għan 
tal-Unjoni li telimina l-inċidenti tat-traffiku 
fatali u l-korrimenti serji sal-2050, it-tiġdid 
u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-
ferroviji u tat-toroq, tal-enerġija, b'mod 
partikolari l-enerġija rinnovabbli, l-
effiċjenza enerġetika skont il-qafas ta' 
politika għall-enerġija għall-2030, il-
proġetti ta' rinnovazzjoni tal-bini ffokati 
fuq l-iffrankar tal-enerġija u l-integrazzjoni 
tal-bini f'sistemi konnessi diġitali u ta' 
enerġija, ħżin, trasport, filwaqt li jittejbu l-
livelli ta' interkonnessjoni, tal-konnettività 
diġitali, u l-aċċess, inkluż fiż-żoni rurali, 
tal-provvista u tal-ipproċessar tal-materja 
prima, tal-ispazju, tal-oċeani, tal-ilma, 
inklużi l-passaġġi fuq l-ilma intern, tal-
ġestjoni tal-iskart skont il-ġerarkija tal-
iskart u l-ekonomija ċirkolari, tan-natura u 
ta' infrastruttura ambjentali oħra, tal-wirt 
kulturali, tat-turiżmu, tat-tagħmir, tal-assi 
mobbli u tal-użu ta' teknoloġiji innovattivi 
li jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-
sostenibbiltà soċjali jew tar-reżiljenza tal-
klima jew ambjentali tal-Unjoni u li 
jissodisfaw l-istandards ta' sostenibbiltà 
ambjentali jew soċjali tal-Unjoni;

(a) tieqa ta' politika ta' infrastruttura 
sostenibbli li tinkludi investiment fl-oqsma 
tat-trasport, inklużi t-trasport multimodali, 
is-sikurezza fit-toroq, inkluż skont l-għan 
tal-Unjoni li telimina l-inċidenti tat-traffiku 
fatali u l-korrimenti serji sal-2050, it-tiġdid 
u l-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-
ferroviji u tat-toroq, tal-enerġija, b'mod 
partikolari l-enerġija rinnovabbli, l-
effiċjenza enerġetika skont il-qafas ta' 
politika għall-enerġija għall-2030, il-
proġetti ta' rinnovazzjoni tal-bini ffokati 
fuq l-iffrankar tal-enerġija u l-integrazzjoni 
tal-bini f'sistemi konnessi diġitali u ta' 
enerġija, ħżin, trasport, filwaqt li jittejbu l-
livelli ta' interkonnessjoni, tal-konnettività 
diġitali, u l-aċċess bil-għan li tiġi 
indirizzata l-qasma diġitali urbana-rurali, 
tal-provvista u tal-ipproċessar tal-materja 
prima, tal-ispazju, tal-oċeani, tal-ilma, 
inklużi l-passaġġi fuq l-ilma intern, tal-
ġestjoni tal-iskart skont il-ġerarkija tal-
iskart u l-ekonomija ċirkolari, tan-natura u 
ta' infrastruttura ambjentali oħra, tal-wirt 
kulturali, tat-turiżmu, tat-tagħmir, tal-assi 
mobbli u tal-użu ta' teknoloġiji innovattivi 
li jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-
sostenibbiltà soċjali jew tar-reżiljenza tal-
klima jew ambjentali tal-Unjoni u li 
jissodisfaw l-istandards ta' sostenibbiltà 
ambjentali jew soċjali tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 142
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
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Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 143
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 144
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tieqa ta' politika għall-investiment 
soċjali u l-ħiliet, li tinkludi l-
mikrofinanzjament, il-finanzi għall-
intrapriżi soċjali, l-ekonomija soċjali u l-
miżuri biex jippromwovu l-ugwaljanza 

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

bejn is-sessi, il-ħiliet, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u servizzi relatati, l-infrastruttura 
soċjali, inkluża l-infrastruttura tas-saħħa u 
edukattiva u tal-akkomodazzjoni soċjali u 
għall-istudenti, l-innovazzjoni soċjali, il-
kura tas-saħħa u fit-tul, l-inklużjoni u l-
aċċessibilità, l-attivitajiet kulturali u 
kreattivi b'għan soċjali, u l-integrazzjoni 
tan-nies vulnerabbli;

Or. en

Emenda 145
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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 
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, f'konformità mal-
prijoritajiet deskritti fl-Istrateġija 
Industrijali l-Ġdida għal Ewropa 
ekoloġika u diġitali, u l-mudell ta' żvilupp 
ibbażat fuq ekosistemi industrijali. It-tieqa 
għandha tappoġġja proġetti li jsaħħu l-
kompetittività tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri, irawmu l-intraprenditorja u jżidu 
d-dipendenza minn ktajjen tal-provvista 
vulnerabbli, fid-dawl tat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali, f'wieħed mill-oqsma li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 146



PE657.168v01-00 108/164 AM\1212309MT.docx

MT

Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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) li ma jkunux ġew involuti, 
investigati jew imħarrka għal ħasil tal-
flus, finanzjament tat-terroriżmu, evitar 
tat-taxxa, jew evażjoni tat-taxxa, u li l-
attivitajiet tagħhom huma ta' importanza 
strateġika għall-Unjoni u li huma 
konformi mal-għan tan-newtralità 
klimatika tal-Unjoni, u l-mira tal-2030 kif 
minquxa fil-liġi Ewropea dwar il-klima1a 
u r-Regolament (UE) 2020/8521b, u 
jrawmu t-tranżizzjonijiet diġitali u tar-
reżiljenza msaħħa tas-soċjetà u l-
ekonomija Ewropea kif definit fl-
Anness Va (ġdid), f'wieħed mill-oqsma li 
ġejjin:

_________________
1a Ir-Regolament (UE) 2020/XXX li 
jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-
newtralità klimatika.
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).

Or. en

Emenda 147
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tieqa ta' politika għall-investiment (e) tieqa ta' politika għall-investiment 
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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:

Ewropew strateġiku li tinkludi investiment 
strateġiku biex jiġu appoġġati r-riċevituri 
finali, inklużi l-SMEs, 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, tar-reżiljenza msaħħa u tas-sigurtà 
tal-Unjoni, f'wieħed mill-oqsma li ġejjin:

Or. en

Emenda 148
Paolo Borchia

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 
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-tranżizzjoni diġitali u tar-reżiljenza 
msaħħa, f'wieħed mill-oqsma li ġejjin:

Or. en

Emenda 149
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – subpunt 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-

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

sostenibbli u etika, l-akkwist, il-ġestjoni u 
l-liċenzjar mhux esklussiv ta' prodotti 
rilevanti għall-kriżi filwaqt li tiġi żgurata 
l-affordabbiltà tagħhom b'mod 
komplementari ma' strumenti oħra tal-
Unjoni, it-tagħmir mediku, il-provvisti 
mediċi, it-tagħmir protettiv u t-tisħiħ tal-
kapaċità ta' rispons għall-kriżijiet tas-saħħa 
u tas-sistema tal-protezzjoni ċivili abbażi 
tal-prinċipji ta' disponibbiltà wiesgħa u 
affordabbiltà ta' prodotti vitali 
f'emerġenzi tas-saħħa;

Or. en

Emenda 150
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) l-infrastruttura kritika, kemm fiżika 
kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' 
infrastruttura identifikati bħala kritiċi fl-
oqsma tal-enerġija, it-trasport, l-ambjent, 
is-saħħa, il-komunikazzjoni diġitali sikura, 
il-5G u networks ta' komunikazzjoni 
elettronika ta' veloċità għolja ħafna, 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;

Or. en

Emenda 151
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Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) l-infrastruttura kritika, kemm fiżika 
kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' 
infrastruttura identifikati bħala kritiċi fl-
oqsma tal-enerġija, it-trasport, l-ambjent, 
is-saħħa, il-komunikazzjoni diġitali sikura, 
il-5G, l-internet tal-oġġetti, il-pjattaformi 
tas-servizzi online, il-cloud computing 
sigur, l-ipproċessar jew il-ħżin tad-data, l-
amministrazzjoni pubblika, 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, is-
sigurtà, l-akkomodazzjoni, kif ukoll l-art u 
l-proprjetà immobbli kruċjali għall-użu ta' 
tali infrastruttura kritika;

Or. en

Emenda 152
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

ii) l-infrastruttura kritika, kemm fiżika 
kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' 
infrastruttura identifikati bħala kritiċi fl-
oqsma tal-enerġija, it-trasport pubbliku u l-
mobilità attiva, l-ambjent, l-ilma, is-saħħa, 
il-komunikazzjoni u n-networks diġitali 
siguri, 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-
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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;

ajruspazju, is-sigurtà, 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;

Or. en

Emenda 153
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

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, 
analoga kif ukoll diġitali, 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, l-edge u l-cloud 
computing siguri, 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;

Or. en

Emenda 154
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) il-kapaċitajiet ta' identifikazzjoni 
bikrija kritika u ta' rispons istituzzjonali u 
ekonomiku kkoordinat biex ikun hemm 
reazzjoni f'każ ta' riskji ta' kriżi kif ukoll 
biex jiġu promossi soluzzjonijiet ta' 
kontinwità tan-negozju u tas-servizz 
għall-istituzzjonijiet u s-setturi pubbliċi u 
privati essenzjali.

Or. en

Emenda 155
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) 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 tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 156
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) investiment u assistenza teknika 
lill-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, 
u l-komunitajiet, biex tiżdied ir-reżiljenza 
tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli 
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kummerċjali tagħhom;

Or. en

Emenda 157
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iib) investimenti kruċjali fir-
rinnovazzjoni u l-integrazzjoni ta' 
soluzzjonijiet innovattivi fis-settur tal-bini, 
sabiex jinkiseb l-objettiv tal-emissjonijiet 
ta' gassijiet serra żero netti u settur tal-
bini b'effiċjenza enerġetika għolja u 
newtrali għall-klima sal-2025. 
Investimenti li jikkontribwixxu għall-
ħolqien ta' mhux aktar minn 2 miljun 
impjieg u jwasslu għal ekonomija nadifa 
bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew;

Or. en

Emenda 158
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iib) l-investiment strateġiku fil-proġetti 
tal-enerġija rinnovabbli b'potenzjal għoli 
li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
ilħuq tal-miri stabbiliti fid-Direttiva 
(UE) 2018/2001 u r-reviżjoni sussegwenti 
tagħha, meta jiġi kkunsidrat li ġie 
identifikat li r-reġjuni kollha tal-Unjoni 
għandhom potenzjal sinifikanti ta' riżorsi 
rinnovabbli abbundanti;
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Or. en

Emenda 159
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iic) l-appoġġ tal-kundizzjonijiet għall-
għoti ta' spinta lill-intraprenditorja, il-
finanzjament tal-iżvilupp tas-settur privat, 
inklużi n-negozji ġodda u l-SMEs, u l-
espansjoni ta' networks ta' 
raggruppamenti u ċentri ta' innovazzjoni 
diġitali, proċessi ta' privatizzazzjoni, l-
adattament għal żvilupp teknoloġiku u l-
iżvilupp settorjali sostenibbli;

Or. en

Emenda 160
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iid (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iid) l-investiment u l-assistenza teknika 
għat-trawwim tal-ħiliet intraprenditorjali, 
għall-ħolqien ta' negozji, SMEs u negozji 
tal-familja ġodda, li jiddiversifikaw u 
jespandu s-suq intraprenditorjali; l-
investiment u l-assistenza teknika għall-
iżvilupp ta' networks ta' raggruppamenti 
u ċentri ta' innovazzjoni diġitali fil-
kontinent kollu;

Or. en
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Emenda 161
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 espert, 
prodotti, teknoloġiji u servizzi li huma 
strumentali għat-tħaddim u l-manutenzjoni 
tal-infrastruttura kritika taħt il-punt ii);

Or. en

Emenda 162
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) 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;

Or. en

Emenda 163
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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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) il-promozzjoni ta' 
riindustrijalizzazzjoni innovattiva u 
sostenibbli tal-Ewropa, li ssegwi l-
prijoritajiet deskritti fl-Istrateġija 
Industrijali l-Ġdida għal Ewropa 
ekoloġika u diġitali u l-mudell ta' żvilupp 
ibbażat fuq ekosistemi industrijali 
permezz ta' 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, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' 
tranżizzjoni ġusta, inkluż

Or. en

Emenda 164
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
meħtieġa fejn l-investiment huwa 
strateġikament importanti għas-
sostenibbiltà u l-ekonomija tal-Unjoni 
inkluż il-futur industrijali tagħha u 
b'benefiċċji soċjetali wiesgħa, inkluż

Or. en

Emenda 165
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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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, diġitali u spazjali 
u innovazzjonijiet li jbiddlu l-qagħda 
attwali fejn l-investiment huwa 
strateġikament importanti għall-futur 
industrijali tal-Unjoni, inkluż

Or. en

Emenda 166
Paolo Borchia

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, diġitali u innovazzjonijiet li 
jbiddlu l-qagħda attwali fejn l-investiment 
huwa strateġikament importanti għall-futur 
industrijali tal-Unjoni, inkluż

Or. en

Emenda 167
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iv – punt a

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 etika, it-
teknoloġiji tar-reġistru distribwit, is-
software, ir-robotika, is-semikondutturi, il-
mikroproċessuri, it-teknoloġiji tal-edge 
cloud, il-computing ta' prestazzjoni għolja, 
iċ-ċibersigurtà, il-fotonika, il-
bijoteknoloġija industrijali,

Or. en
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Emenda 168
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

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, 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, u, fejn 
neċessarju biex jinkisbu l-objettivi tat-
tranżizzjoni klimatika tal-Unjoni, it-
teknoloġiji tal-enerġija nukleari,

Or. en

Emenda 169
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

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

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 b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju, 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 u l-
ktajjen tal-provvista,

Or. en
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Emenda 170
Paolo Borchia

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

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

Or. en

Emenda 171
Ivo Hristov

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

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

Or. en

Emenda 172
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

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, it-teknoloġiji ta' ħżin tal-
enerġija inklużi batteriji sostenibbli, it-
teknoloġiji tat-trasport sostenibbli, l-
applikazzjonijiet taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-
idroġenu ekoloġiku, it-teknoloġiji 
b'emissjonijiet żero għall-industrija, it-
teknoloġiji tal-ekonomija ċirkolari,

Or. en

Emenda 173
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

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;

Or. en

Emenda 174
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iv – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) teknoloġiji li jikkontribwixxu 
għall-minimizzazzjoni u fl-aħħar mill-
aħħar l-eliminazzjoni gradwali tal-użu ta' 
fjuwils fossili, u għalhekk id-dipendenza 
tal-Unjoni minnhom, f'perjodu ta' żmien 
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konsistenti mal-objettivi stabbiliti fil-[Liġi 
dwar il-Klima], filwaqt li jitqies ir-rwol 
intermedjarju tal-gass naturali fit-
tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali 
f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju;

Or. en

Emenda 175
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt iv – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 176
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
manifattura għall-produzzjoni tal-massa ta' 
komponenti u tagħmir ta' Komunikazzjoni 
u Teknoloġija tal-Informazzjoni fl-UE

Or. en

Emenda 177
Dragoș Pîslaru, Mauri Pekkarinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-UE, inkluża l-enerġija jew 
il-materja prima jew is-sigurtà tal-ikel, l-
appoġġ tat-tranżizzjoni tal-industrija minn 
materjali mhux rinnovabbli u mill-fjuwils 
fossili għal materja prima rinnovabbli u 
favur l-ambjent, l-appoġġ għat-
tranżizzjoni ta' proċessi industrijali lejn 
forom ta' produzzjoni b'emissjonijiet 
baxxi jew mingħajr emissjonijiet, b'kont 
meħud tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u ċ-
ċirkolarità fi ktajjen ta' valur strateġiku u 
ekosistemi strateġiċi;

Or. en

Emenda 178
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-UE, inkluża l-enerġija jew 
il-materja prima ħlief jekk diġà koperti 
minn rekwiżiti leġiżlattivi, jew is-sigurtà 
tal-ikel, b'kont meħud tat-tnaqqis u l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u ċ-ċirkolarità 
fi ktajjen ta' valur strateġiku

Or. en

Emenda 179
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – subparagrafu 1

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 u l-inputs kritiċi għas-
sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha, bħas-setturi tas-sigurtà 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.

Or. en

Emenda 180
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – subparagrafu 1

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 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.

Or. en

Emenda 181
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament u l-investiment fil-qafas 
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ta' din it-tieqa għandhom jiġu distribwiti 
fost inizjattivi li jsostnu r-reżiljenza, is-
sigurtà u l-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, filwaqt li jiżguraw appoġġ 
adegwat għat-tranżizzjonijiet klimatiċi u 
diġitali.

Or. en

Emenda 182
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – 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, 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 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 regjonali jew globali.

Or. en

Emenda 183
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Barra minn hekk, ir-riċevituri finali kollha 
li jirċievu finanzjament fil-qafas tat-tieqa 
għall-investiment strateġiku, 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.

Or. en

Emenda 184
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – 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, fil-każ ta' investimenti fl-
ispazju, is-sigurtà 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.

Or. en

Emenda 185
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

viia) il-finanzjament u l-investiment fil-
qafas ta' din it-tieqa għandhom jagħtu 
prijorità lill-inizjattivi li jikkontribwixxu 
biex isalvaw il-ħajjiet fuq terminu qasir, 
medju u fit-tul, u jiddedikaw sehem ta' 
mill-inqas 25 % għall-effiċjenza 
enerġetika u proġetti ta' enerġija 
rinnovabbli, kif ukoll jiżguraw appoġġ 
adegwat għall-isfidi tal-emerġenza 
klimatika u d-diġitalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini jiskattaw kobenefiċċji multipli inklużi t-titjib tal-
bilanċ kummerċjali u l-ħolqien tal-impjiegi lokali. L-SMEs, b'mod partikolari, jibbenefikaw 
minn suq ta' rinnovazzjoni stimulat, billi jikkontribwixxu aktar minn 70 % tal-valur miżjud fis-
settur tal-bini tal-UE. InvestEU għandu jikkontribwixxi biex tiskatta mewġa ta' rinnovazzjoni 
Ewropea li tirrikjedi investimenti annwali ta' mill-inqas EUR 243 biljun li minnhom 15-il 
biljun huma meħtieġa fl-isptarijiet u l-iskejjel Ewropej. EUR 90 biljun annwali ta' appoġġ 
mil-livell tal-UE huma meħtieġa. Inizjattiva Ewropea ta' Bjut Solari hija fundamentali għal 
industrija solari dinamika u tagħti aktar spinta lill-impjiegi lokali u timmobilizza l-kapital 
privat biex l-enerġija taċ-ċittadini tilħaq kapaċità installata ta' 1050 GW sal-2030. InvestEU 
għandu jappoġġja l-iskattar ta' investimenti annwali ta' EUR 70 biljun f'enerġija solari, bi 
tnaqqis fl-ispejjeż maż-żmien biex jiġu lliberati ammonti li għandhom jiġu investiti fil-proġetti 
tal-istrateġija għall-enerġija rinnovabbli offshore, filwaqt li tingħata spinta lill-kompetittività 
u r-reżiljenza tal-UE.

Emenda 186
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
ta' investiment għandhom jiġu skrinjati 
biex jiġi ddeterminat jekk għandhomx 
impatt ambjentali, klimatiku jew soċjali. 
Jekk dawk l-operazzjonijiet ikollhom 
impatt bħal dan, dawn għandhom ikunu 

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

ikunu soġġetti għal ittestjar tas-
sostenibilità ekonomika u soċjali bil-għan 
li jiġu mminimizzati l-impatti negattivi u 
jiġu massimizzati l-kosteffikaċja u d-
dimensjoni soċjali. Għal dan il-għan, il-
promoturi ta' proġett li jitolbu finanzjament 
għandhom jipprovdu informazzjoni 
adegwata fuq il-bażi tal-gwida msemmija 
fil-paragrafu 4. Proġetti taħt ċertu daqs 
speċifikat fil-linji gwida ta' prova 
għandhom jiġu esklużi. Jekk is-sieħeb 
inkarigat mill-implimentazzjoni 
jikkonkludi li ma għandha titwettaq l-ebda 
prova tas-sostenibbiltà, huwa għandu 
jipprovdi ġustifikazzjoni lill-Kumitat tal-
Investiment.

Or. en

Emenda 187
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
gwida dwar is-sostenibbiltà li, f'konformità 
mal-għanijiet u l-istandards ambjentali tal-
Unjoni, tippermetti li:

4. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
gwida dwar is-sostenibbiltà li, f'konformità 
mal-għanijiet u l-istandards soċjali tal-
Unjoni, tippermetti li:

Or. en

Emenda 188
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) rigward l-adattament, tiġi żgurata 
r-reżiljenza għall-impatti negattivi 
potenzjali tat-tibdil fil-klima permezz ta' 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltà u r-riskju 
tal-klima, inkluż permezz ta' miżuri ta' 
adattament rilevanti u, rigward il-
mitigazzjoni, jiġu integrati l-kost tal-
emissjonijiet tal-gass b'effett ta' serra u l-
effetti pożittivi ta' miżuri għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-analiżi 
tal-kostijiet u l-benefiċċji;

imħassar

Or. en

Emenda 189
Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) jiġi stimat l-impatt soċjali tal-
proġetti, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, fuq l-inklużjoni soċjali ta' ċerti żoni 
jew popolazzjonijiet u fuq l-iżvilupp 
ekonomiku ta' żoni u setturi affettwati mill-
isfidi strutturali bħalma hija l-ħtieġa tad-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija; il-
Kummissjoni tista' tapprova investimenti 
relatati mal-produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni jew 
l-użu ta' gass naturali sakemm jintuża 
bħala teknoloġija intermedja u fiċ-
ċirkostanzi debitament ġustifikati li ġejjin:
 (a) l-investimenti jinvolvu l-modifika 
retroattiva u/jew is-sostituzzjoni ta' 
infrastrutturi eżistenti b'użu aktar estensiv 
tal-karbonju; 
 (b) l-infrastruttura appoġġjata tkun 
sinerġika mal-kapaċità tal-produzzjoni 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli jew ta' 
enerġija oħra newtrali f'termini ta' 
emissjonijiet tal-karbonju. 

Or. en
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Emenda 190
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 191
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġu identifikati proġetti li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba tal-għanijiet 
klimatiċi;

imħassar

Or. en

Emenda 192
Paolo Borchia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-sħab inkarigati mill-
implimentazzjoni għandhom jipprovdu l-
informazzjoni meħtieġa biex jippermettu 
t-traċċar ta' investiment li jikkontribwixxi 

imħassar
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biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni dwar 
il-klima u l-ambjent, fuq il-bażi ta' gwida 
li għandha tiġi pprovduta mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 193
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 
60 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli biex 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 
80 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli u 
mill-inqas 65 % fil-qafas tat-tieqa ta' 
politika għall-investiment strateġiku 
Ewropew biex jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni dwar il-
klima u l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda, b'mod partikolari t-tieni parti tagħha, hija meħtieġa minħabba raġunijiet 
urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test u hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi 
oħra ammissibbli.

Emenda 194
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 
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60 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli biex 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

50 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli biex 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

Or. en

Emenda 195
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 
60 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli biex 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni 
għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 
50 % tal-investiment taħt it-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli biex 
jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet 
tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

Or. en

Emenda 196
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-kontribuzzjoni tal-Fond 
InvestEU għall-kisba tal-objettivi tal-
Unjoni dwar il-klima u l-ambjent se tiġi 
traċċata bl-użu tal-kriterji stabbiliti fir-
Regolament (UE) 2020/8521a.
_________________
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 
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(UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, p. 
13).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test 
u hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli.

Emenda 197
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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 
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, 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.

Or. en

Emenda 198
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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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 
ta' investiment Ewropew strateġiku fis-
setturi tas-sigurtà 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.

Or. en

Emenda 199
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ftehimiet ta' garanzija separati bejn 
il-Kummissjoni u l-BEI u s-sussidjarji 
tiegħu jew entitajiet oħra stabbiliti skont l-
Artikolu 28(1) tal-Istatut tal-BEI, kif 
applikabbli;

(ii) ftehimiet ta' garanzija separati bejn 
il-Kummissjoni u l-BEI u/jew sussidjarju 
jew entità oħra stabbilita skont l-
Artikolu 28(1) tal-Istatut tal-BEI, kif 
applikabbli;

Or. en

Emenda 200
Ivo Hristov

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għandu jsir l-aqwa sforz biex jiġi 
żgurat li fi tmiem il-perjodu ta' investiment 

6. Għandu jsir l-aqwa sforz biex jiġi 
żgurat li fi tmiem il-perjodu ta' investiment 
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tkun koperta firxa wiesgħa ta' setturi u 
reġjuni, u tiġi evitata konċentrazzjoni 
settorjali jew ġeografika eċċessiva. Dawn 
l-isforzi għandhom jinkludu inċentivi għal 
banek u istituzzjonijiet promozzjonali 
nazzjonali iżgħar jew anqas sofistikati li 
għandhom vantaġġ komparattiv minħabba 
l-kompetenzi lokali tagħhom ta' preżenza, 
għarfien u investiment. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa approċċ koerenti biex 
tappoġġa dawn l-isforzi.

tkun koperta firxa wiesgħa ta' setturi u 
reġjuni, u tiġi evitata konċentrazzjoni 
settorjali jew ġeografika. Dawn l-isforzi 
għandhom jinkludu inċentivi għal banek u 
istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 
iżgħar jew anqas sofistikati li għandhom 
vantaġġ komparattiv minħabba l-
kompetenzi lokali tagħhom ta' preżenza, 
għarfien u investiment. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa approċċ koerenti biex 
tappoġġa dawn l-isforzi.

Or. en

Emenda 201
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-kapital u l-imgħax kollu u l-
ammonti dovuti lis-sieħeb inkarigat mill-
implimentazzjoni iżda mhux riċevuti 
f'konformità mat-termini tal-operazzjonijiet 
ta' finanzjament sal-każ ta' inadempjenza;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) the 
principal and all interest and amounts due 
to the implementing partner but not 
received by it in accordance with the terms 
of the financing operations until the event 
of default;

Or. en

Emenda 202
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Mid-data tal-kostituzzjoni tiegħu, 
il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
inkarigat mill-approvazzjoni tal-użu tal-
garanzija tal-UE skont ir-Regolament (UE) 
2015/1017 għall-bqija tal-perjodu ta' 

8. Mid-data tal-kostituzzjoni tiegħu, 
il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
inkarigat mill-approvazzjoni tal-użu tal-
garanzija tal-UE skont ir-Regolament (UE) 
2015/1017 għall-bqija tal-perjodu ta' 
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investiment skont dak ir-Regolament. Il-
valutazzjoni għandha ssir skont il-kriterji 
stabbiliti f'dak ir-Regolament. Il-
konfigurazzjonijiet tal-Kumitat tal-
Investiment responsabbli għat-tieqa għall-
infrastruttura sostenibbli u t-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew għandhom 
jivvalutaw dawk il-proposti. L-Artikolu 22 
ma għandux japplika għal tali 
sottomissjonijiet.

investiment skont dak ir-Regolament. Il-
valutazzjoni għandha ssir skont il-kriterji 
stabbiliti f'dak ir-Regolament. Il-
konfigurazzjonijiet tal-Kumitat tal-
Investiment responsabbli għat-tieqa għall-
infrastruttura sostenibbli u t-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew għandhom 
jivvalutaw dawk il-proposti. Il-korpi 
kollha li jipparteċipaw fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet u fl-għażla tal-proġetti 
għandhom jaġixxu skont il-prinċipji ta' 
trasparenza, obbligu ta' rendikont u 
parteċipazzjoni garantita tal-partijiet 
interessati, inkluż mill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili. Għandhom ikunu 
magħmula minn esperti indipendenti 
minn diversi sfondi tekniċi, inklużi esperti 
tal-klima, u għandu jkollhom l-għan tal-
bilanċ reġjonali u bejn il-ġeneri. 
Għandha tiġi ppubblikata informazzjoni 
dwar il-proġetti, il-proċedura ta' selezzjoni 
u t-teħid ta' deċiżjonijiet, filwaqt li tiġi 
rispettata l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Emenda 203
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iċ-Ċentru Konsultattiv InvestEU 
għandu jippromwovi u jipprovdi 
assistenza teknika lil kumpaniji eliġibbli 
kif ukoll proċeduri għas-simplifikazzjoni 
ta' piżijiet amministrattivi eċċessivi.

Or. en

Emenda 204
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Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c

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 u ambjentali tal-
Unjoni, b'kunsiderazzjoni speċifika tar-
Regolament (UE) 2020/8521a, u żieda fit-
trasparenza fl-implimentazzjoni tagħhom 
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;

_________________
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).

Or. en

Emenda 205
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c



PE657.168v01-00 138/164 AM\1212309MT.docx

MT

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, jipprovdi assistenza 
teknika meta tintalab mill-inizjaturi tal-
proġetti, u jassisti lill-promoturi tal-
proġetti fl-iżvilupp tal-proġetti tagħhom kif 
ukoll fil-ħolqien ta' pjattaformi ta' 
investiment 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;

Or. en

Emenda 206
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Martina Dlabajová

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c

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 u tranżizzjoni ġusta lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju għar-reġjuni l-aktar 
affettwati 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-
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Kumitat tal-Investiment fir-rigward tal-
kopertura tal-garanzija tal-UE fir-rigward 
ta' tali proġetti;

Or. en

Emenda 207
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħab implimentattivi u s-sħab 
konsultattivi għandhom jirrikonoxxu l-
oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-
finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari 
meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 
koerenti, effettiva u mmirata lil diversi 
udjenzi, inkluż lill-media u lill-pubbliku.

Is-sħab implimentattivi u s-sħab 
konsultattivi għandhom jirrikonoxxu l-
oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-
finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari 
meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 
koerenti, effettiva u mmirata lil diversi 
udjenzi, inkluż lill-media u lill-pubbliku. 
Il-benefiċjarji potenzjali, il-benefiċjarji, il-
parteċipanti u r-riċevituri finali ta' 
strumenti finanzjarji jridu jiġu żvelati bi 
trasparenza sħiħa. Jeħtieġ li jiġu elenkati 
f'sistema ta' monitoraġġ diġitali biex il-
fondi tal-Unjoni jiġu introdotti mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 208
Seán Kelly
f'isem il-Grupp PPE

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' 

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' 
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kunfidenzjalità jew segretezza. kunfidenzjalità jew segretezza. Il-
benefiċjarji potenzjali, il-benefiċjarji, 
parteċipanti, ir-riċevituri finali ta' 
strumenti finanzjarji jridu jiġu żvelati bi 
trasparenza sħiħa. Jeħtieġ li jiġu elenkati 
f'sistema ta' monitoraġġ diġitali biex il-
fondi tal-Unjoni jiġu introdotti mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 209
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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 
subpragrafu għall-proġetti tas-setturi tad-
difiża u l-ispazju għandha tkun soġġetta 
għar-rispett ta' kwalunkwe obbligu ta' 
kunfidenzjalità jew segretezza, ħlief fejn 
hemm 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.

Or. en

Emenda 210
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

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

sigurtà u l-ispazju għandha tkun soġġetta 
għar-rispett ta' kwalunkwe obbligu ta' 
kunfidenzjalità jew segretezza.

Or. en

Emenda 211
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-distribuzzjoni indikattiva msemmija fil-
ħames subparagrafu tal-Artikolu 4(2) 
għall-operazzjonijiet finanzjarji u tal-
investiment għandha tkun kif ġej:

Id-distribuzzjoni indikattiva msemmija fil-
ħames subparagrafu tal-Artikolu 4(2) 
għall-operazzjonijiet finanzjarji u tal-
investiment għandha tkun kif ġej, filwaqt li 
jiġi ddedikat sehem ta' mill-inqas 25 % 
għall-effiċjenza enerġetika u proġetti ta' 
enerġija rinnovabbli għal kull tieqa ta' 
politika biex tingħata spinta lill-SMEs u l-
komunitajiet Ewropej u l-ekonomija 
ġenerali permezz ta' mewġa ta' 
rinnovazzjoni tal-bini u kampanja ta' Bjut 
Solari flimkien mal-istrateġija għall-
enerġija rinnovabbli offshore:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini jiskattaw kobenefiċċji multipli inklużi t-titjib tal-
bilanċ kummerċjali u l-ħolqien tal-impjiegi lokali. L-SMEs, b'mod partikolari, jibbenefikaw 
minn suq ta' rinnovazzjoni stimulat, billi jikkontribwixxu aktar minn 70 % tal-valur miżjud fis-
settur tal-bini tal-UE. InvestEU għandu jikkontribwixxi biex tiskatta mewġa ta' rinnovazzjoni 
Ewropea li tirrikjedi investimenti annwali ta' mill-inqas EUR 243 biljun li minnhom 15-il 
biljun huma meħtieġa fl-isptarijiet u l-iskejjel Ewropej. EUR 90 biljun annwali ta' appoġġ 
mil-livell tal-UE huma meħtieġa. Inizjattiva Ewropea ta' Bjut Solari hija fundamentali għal 
industrija solari dinamika u tagħti aktar spinta lill-impjiegi lokali u timmobilizza l-kapital 
privat biex l-enerġija taċ-ċittadini tilħaq kapaċità installata ta' 1050 GW sal-2030. InvestEU 
għandu jappoġġja l-iskattar ta' investimenti annwali ta' EUR 70 biljun f'enerġija solari, bi 
tnaqqis fl-ispejjeż maż-żmien biex jiġu lliberati ammonti li għandhom jiġu investiti fil-proġetti 
tal-istrateġija tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li tingħata spinta lill-kompetittività u r-
reżiljenza tal-UE.
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Emenda 212
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment li jaqgħu taħt ambiti oħrajn 
mit-tieqa għall-investiment strateġiku 
Ewropew jistgħu jaqgħu taħt qasam 
wieħed jew iktar minn dawn li ġejjin:

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment li jaqgħu taħt ambiti oħrajn 
mit-tieqa għall-investiment strateġiku 
Ewropew għandhom ikunu llimitati għal 
qasam wieħed jew iktar minn dawn li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 213
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-espansjoni tal-ġenerazzjoni, tal-
provvista jew tal-użu tal-enerġija 
rinnovabbli nadifa u sostenibbli, u ta' sorsi 
u soluzzjonijiet oħra ta' enerġija sikuri u 
sostenibbli b'emissjonijiet baxxi u 
emissjonijiet żero;

(a) l-espansjoni tal-ġenerazzjoni, tal-
provvista jew tal-użu tal-enerġija 
rinnovabbli nadifa u sostenibbli, u ta' sorsi 
u soluzzjonijiet oħra ta' enerġija sikuri u 
sostenibbli b'emissjonijiet żero;

Or. en

Emenda 214
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp ta' sistemi innovattivi ta' 
provvista ta' sħana b'emissjonijiet żero u 
baxxi u l-produzzjoni kkombinata ta' 
enerġija elettrika u sħana;

(d) l-iżvilupp ta' sistemi innovattivi ta' 
provvista ta' sħana b'emissjonijiet żero u l-
produzzjoni kkombinata ta' enerġija 
elettrika u sħana;

Or. en

Emenda 215
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-produzzjoni u l-provvista ta' 
fjuwils sintentiċi sostenibbli minn sorsi 
rinnovabbli/newtrali f'termini ta' 
karbonju u sorsi sikuri u sostenibbli oħra 
b'emissjonijiet żero u baxxi, ta' bijofjuwils, 
ta' bijomassa u ta' fjuwils alternattivi, 
inklużi ta' fjuwils għall-modi kollha tat-
trasport, skont l-objettivi tad-Direttiva 
2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1; u

(e) il-produzzjoni u l-provvista ta' 
fjuwils sintentiċi sostenibbli minn sorsi 
rinnovabbli u sorsi sikuri u sostenibbli 
oħra b'emissjonijiet żero, ta' bijofjuwils, ta' 
bijomassa u ta' fjuwils alternattivi, inklużi 
ta' fjuwils għall-modi kollha tat-trasport, 
skont l-objettivi tad-Direttiva 2018/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u fil-
limiti tad-disponibbiltà sostenibbli; u

_________________ _________________
1 Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
(ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).

1 Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-
użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 
(ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).

Or. en

Emenda 216
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) infrastruttura għall-qbid u l-ħżin 
tal-karbonju fil-proċessi industrijali, fl-
impjanti tal-bijoenerġija u fil-faċilitajiet 
tal-manifattura lejn it-tranżizzjoni 
enerġetika.

(f) teknoloġiji u infrastruttura għal 
proċessi industrijali mingħajr 
emissjonijiet, impjanti tal-bijoenerġija u 
faċilitajiet tal-manifattura bħala parti mit-
tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli.

Or. en

Emenda 217
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-iżvilupp ta' infrastrutturi tat-
trasport u ta' soluzzjonijiet ta' mobilità 
sostenibbli u sikuri, ta' tagħmir u 
teknoloġiji innovattivi f'konformità mal-
prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni u l-
impenji li saru taħt il-Ftehim ta' Pariġi 
dwar il-Klima, b'mod partikolari permezz 
ta':

2. L-iżvilupp ta' infrastrutturi tat-
trasport u ta' soluzzjonijiet ta' mobilità 
sostenibbli u sikuri, ta' tagħmir u 
teknoloġiji innovattivi f'konformità mal-
prijoritajiet tat-trasport tal-Unjoni u 
kompatibbli b'mod sħiħ mal-impenji li 
saru taħt il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, 
b'mod partikolari permezz ta':

Or. en

Emenda 218
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-
infrastruttura tan-network trans-Ewropew 
tat-trasport (TEN-T), fosthom il-
manutenzjoni u s-sikurezza tal-
infrastruttura, in-nodi urbani ta' TEN-T, il-
portijiet marittimi u interni, l-ajruporti, it-

(a) proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-
infrastruttura tan-network trans-Ewropew 
tat-trasport (TEN-T), li jagħtu prijorità 
lill-manutenzjoni u s-sikurezza tal-
infrastruttura, in-nodi urbani ta' TEN-T, il-
portijiet marittimi u interni, it-terminals 
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terminals multimodali u l-konnessjoni ta' 
tali terminals multimodali man-networks 
TEN-T, u l-applikazzjonijiet telematiċi 
msemmija fir-Regolament (UE) Nru 
1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill2;

multimodali u l-konnessjoni ta' tali 
terminals multimodali man-networks TEN-
T, u l-applikazzjonijiet telematiċi 
msemmija fir-Regolament (UE) Nru 
1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill2;

_________________ _________________
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni 
għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew 
tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 
661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 
1).

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni 
għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew 
tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 
661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 
1).

Or. en

Emenda 219
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proġetti ta' mobbiltà urbana 
intelliġenti u sostenibbli ffokati fuq modi 
ta' traport urban b'emissjonijiet baxxi, 
inkluż trasport f'passaġġi fuq l-ilma interni 
u soluzzjonijiet ta' mobbiltà innovattivi, 
aċċessibbiltà mhux diskriminatorja, tnaqqis 
fit-tniġġis tal-arja u l-istorbju, konsum tal-
enerġija, networks ta' bliet intelliġenti, 
manutenzjoni, żieda fil-livelli ta' sikurezza 
u tnaqqis tal-inċidenti, anki għaċ-ċiklisti u 
l-persuni miexja);

(c) proġetti ta' mobbiltà urbana 
intelliġenti u sostenibbli ffokati fuq modi 
ta' traport urban b'emissjonijiet żero, inkluż 
trasport f'passaġġi fuq l-ilma interni u 
soluzzjonijiet ta' mobbiltà innovattivi, 
aċċessibbiltà mhux diskriminatorja, tnaqqis 
fit-tniġġis tal-arja u l-istorbju, konsum tal-
enerġija, networks ta' bliet intelliġenti, 
manutenzjoni, żieda fil-livelli ta' sikurezza 
u tnaqqis tal-inċidenti, anki għaċ-ċiklisti u 
l-persuni miexja);

Or. en

Emenda 220
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-appoġġ għat-tiġdid u l-
modernizzazzjoni a posteriori ta' mezzi 
mobbli tat-trasport bil-għan li jiġu adottati 
soluzzjonijiet ta' mobbiltà b'emissjonijiet 
baxxi u b'żero emissjonijiet, inkluż 
permezz tal-użu ta' fjuwils alternattivi fil-
vetturi tal-mezzi kollha tat-trasport;

(d) l-appoġġ għat-tiġdid u l-
modernizzazzjoni a posteriori ta' mezzi 
mobbli tat-trasport bil-għan li jiġu adottati 
soluzzjonijiet ta' mobbiltà b'żero 
emissjonijiet, inkluż permezz tal-użu ta' 
fjuwils alternattivi fil-vetturi tal-mezzi 
kollha tat-trasport;

Or. en

Emenda 221
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2 – punt g – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-tnaqqis tal-emissjonijiet; jew (iii) it-tnaqqis tal-emissjonijiet bi triq 
ċara lejn emissjonijiet żero; jew

Or. en

Emenda 222
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) id-dekarbonizzazzjoni ta' industriji 
li jużaw ħafna enerġija u t-tnaqqis 
sostanzjali tal-emissjonijiet f'tali industriji, 
inkluż id-dimostrazzjoni u l-installazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi b'emissjonijiet 
baxxi.

(h) id-dekarbonizzazzjoni ta' industriji 
li jużaw ħafna enerġija u t-tnaqqis 
sostanzjali tal-emissjonijiet f'tali industriji, 
inkluż id-dimostrazzjoni u l-installazzjoni 
ta' teknoloġiji innovattivi b'emissjonijiet 
żero.
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Or. en

Emenda 223
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-dekarbonizzazzjoni tal-
produzzjoni enerġetika u l-katina ta' 
distribuzzjoni billi jiġi gradwalment 
elemininat l-użu tal-faħam u taż-żejt; u

(i) id-dekarbonizzazzjoni tal-
produzzjoni enerġetika u l-katina ta' 
distribuzzjoni billi jiġi gradwalment 
elemininat l-użu tal-faħam, tal-gass u taż-
żejt; u

Or. en

Emenda 224
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intelliġenza artifiċjali; (a) l-intelliġenza artifiċjali etika;

Or. en

Emenda 225
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-teknoloġija tal-kwantum imħassar
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Or. en

Emenda 226
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. It-turiżmu. 9. It-turiżmu sostenibbli.

Or. en

Emenda 227
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Ir-riabilitazzjoni ta' siti industrijali 
(fosthom siti kontaminati) u r-restawr ta' 
siti bħal dawn għall-użu sostenibbli.

10. Ir-riabilitazzjoni ta' siti industrijali 
(fosthom siti kontaminati) u r-restawr ta' 
siti bħal dawn għall-użu sostenibbli, 
minbarra r-rijabilitazzjoni u r-restawr li 
jkunu parti minn responsabbiltajiet 
korporattivi.

Or. en

Emenda 228
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-akkommodazzjoni soċjali (ii) l-akkommodazzjoni soċjali 
affordabbli, b'saħħitha u effiċjenti fl-
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affordabbli;3 enerġija;3

_________________ _________________
3 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.

3 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.

Or. en

Emenda 229
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-iżvilupp tal-industrija tad-difiża, 
biex b'hekk jingħata kontribut lill-
awtonomija strateġika tal-Unjoni, b'mod 
partikolari permezz ta' appoġġ għal:

imħassar

(a) il-katina ta' provvista tad-difiża tal-
Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-
appoġġ finanzjarju għall-SMEs u l-
kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja;
(b) kumpaniji li jieħdu sehem fi proġetti 
ta' innovazzjoni rivoluzzjonarji fis-settur 
tad-difiżi u teknoloġiji b'użu doppju 
relatati mill-qrib;
(c) il-katina tal-provvista tas-settur tad-
difiża matul il-parteċipazzjoni fi proġetti 
ta' riċerka u żvilupp kollaborattivi, inklużi 
dawk appoġġati mill-Fond Ewropew 
għad-Difiża;
(d) l-infrastruttura għar-riċerka u taħriġ 
għad-difiża.

Or. en
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Emenda 230
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – punt 4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1 Enerġija: Kapaċità addizzjonali ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli 
installata u li tkun ġejja minn sorsi oħra ta' 
enerġija sikura, sostenibbli u 
b'emissjonijiet żero jew baxxi oħra 
(f'megawatts MW)

4.1 Enerġija: Kapaċità addizzjonali ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli 
installata u li tkun ġejja minn sorsi oħra ta' 
enerġija sikura, sostenibbli u 
b'emissjonijiet żero (f'megawatts (MW))

Or. en

Emenda 231
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – punt 6 – punt 6.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1 Għadd ta' intrapriżi li jirċievu 
appoġġ, skont id-daqs (mikro, żgħar, ta' 
daqs medju, u kumpaniji żgħar 
b'kapitalizzazzjoni medja)

6.1 Għadd ta' intrapriżi li jirċievu 
appoġġ, skont id-daqs (mikro, żgħar, ta' 
daqs medju, kumpaniji żgħar 
b'kapitalizzazzjoni medja), inkluża data 
diżaggregata skont il-ġeneru

Or. en

Emenda 232
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – punt 6 – punt 6.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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6.2 Għadd ta' intrapriżi li jirċievu 
appoġġ, skont l-istadju li qegħdin fih 
(bikri, tkabbir/espansjoni)

6.2 Għadd ta' intrapriżi li jirċievu 
appoġġ, skont l-istadju li qegħdin fih 
(bikri, tkabbir/espansjoni), inkluża data 
diżaggregata skont il-ġeneru

Or. en

Emenda 233
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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, imqsassma skont l-
infrastruttura fiżika u l-oġġetti u s-servizzi 
assoċjati magħha;  għadd u volum ta' 
operazzjonijiet li jikkontribwixxu għat-
tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
għal ekonomija b'emissjonijiet żero netti 
b'mod konformi mal-miri għall-klima tal-
Ewropa;

Or. en

Emenda 234
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-iżvilupp tat-
teknoloġiji u fatturi produttivi kritiċi għar-
sigurtà tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, 
u oġġetti ta' użu doppju

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

Emenda 235
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.4 Għadd ta' intrapriżi li jirċievu 
appoġġ skont id-daqs li jiżviluppaw u 
jimmanifatturaw teknoloġiji u fatturi 
produttivi kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha, u oġġetti ta' użu 
doppju

8.4 Għadd ta' intrapriżi li jirċievu 
appoġġ skont id-daqs li jiżviluppaw u 
jimmanifatturaw teknoloġiji u fatturi 
produttivi kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha, u komponenti ċivili 
ta' oġġetti ta' użu doppju

Or. en

Emenda 236
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 237
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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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 
jikontribwixxu għall-provvista, il-
manifattura u l-ħżin ta' fatturi produttivi 
kritiċi, sakemm ikunu fil-limiti ta' 
rekwiżiti legali eżistenti, inklużi provvisti 
kritiċi tal-kura tas-saħħa 

Or. en

Emenda 238
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7 Għadd u volum ta' operazzjonijiet li 
jagħtu appoġġ lil teknoloġiji abilitanti u 
diġitali essenzjali li huma strateġikament 
importanti għall-futur industrijali tal-
Unjoni.

8.7 Għadd u volum ta' operazzjonijiet li 
jagħtu appoġġ lil teknoloġiji abilitanti u 
diġitali essenzjali li huma strateġikament 
importanti għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 239
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7a Wisa' reġjonali u nazzjonali li 
tindika li l-Istati Membri u r-reġjuni li 
jibbenefikaw huma mifruxa b'mod 
uniformi fit-territorju kollu tal-UE u li ma 
hemmx konċentrazzjoni ta' benefiċċji 
għal Stati Membri jew reġjuni limitati;
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Or. en

Emenda 240
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7a Għadd u volum ta' operazzjonijiet 
li jgħinu lill-kumpaniji u lill-komunitajiet, 
b'mod partikolari l-SMEs, biex iżidu r-
reżiljenza tal-ktajjen tal-valur u l-mudelli 
kummerċjali tagħhom

Or. en

Emenda 241
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7b Għadd ta' impenji taċ-Ċentri 
Ewropej ta' Konsulenza għall-
Investimenti f'reġjuni u Stati Membri 
mingħajr rekord sinifikanti rreġistrat fil-
bidu u l-iżvilupp ta' proġetti.

Or. en

Emenda 242
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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

8.7c Għadd ta' impenji taċ-Ċentri 
Ewropej ta' Konsulenza għall-
Investimenti f'setturi industrijali li ma 
jsirx biżżejjed investiment fihom li 
tradizzjonalment mhumiex qed 
jibbenefikaw mill-istrumenti ta' 
investiment tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 243
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Proposta għal regolament
Anness III – punt 8 – punt 8.7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7d Għadd ta' negozji ġodda, ditti 
intraprenditorjali teknoloġiċi u ekosistemi 
ta' innovazzjoni li bbenefikaw u ġew 
żviluppati minn dan l-istrument ta' 
investiment.

Or. en

Emenda 244
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 245
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – parti 1 – 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.

Or. en

Emenda 246
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – parti 1 – 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 
pubbliċi oħra stabbiliti u li joperaw fl-
Unjoni mingħar l-appoġġ tal-Fond 
InvestEU.

(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 
li joperaw fl-Unjoni mingħar l-appoġġ tal-
Fond InvestEU.

Or. en

Emenda 247
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Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Rob Rooken, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Anness V – parti 2 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-
adattament jew il-kostruzzjoni ta' impjanti 
tal-enerġija nukleari;

(11) Id-dekummissjonar jew it-tħaddim 
ta' impjanti tal-enerġija nukleari;

Or. en

Emenda 248
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – 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 pit.

Or. en

Emenda 249
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – 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 

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

investimenti relatati mal-estrazzjoni tal-
gass. L-esklużjoni ma tapplikax għal 
proġetti tal-gass jekk il-proġetti 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 250
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 251
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proġetti li għalihom ma hemm l-
ebda teknoloġija alternattiva possibbli;

(a) proġetti li jseħħu f'territorji li 
jiffaċċjaw sfidi ta' tranżizzjoni enerġetika 
partikolarment serji minħabba d-
dipendenza għolja tagħhom minn fjuwils 
fossili solidi kif miftiehem fil-Pjanijiet 
Nazzjonali ta' Tranżizzjoni Ġusta;

Or. en

Emenda 252
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punti b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-azzjoni meħuda biex jiġu ffaċilitati l-investimenti, il-Kunsill Ewropew tat-
22 ta' Mejju 2013 ta prijorità lill-eliminazzjoni gradwali ta' sussidji ambjentalment jew 
ekonomikament ta' ħsara, inkluż għall-fjuwils fossili. L-eżenzjoni elenkata tista' tikkostitwixxi 
sussidju, għaldaqstant tista' tikkontradixxi l-objettiv tal-eliminazzjoni gradwali tas-sussidji 
tal-fjuwils fossili, kif ukoll il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-
TFUE.

Emenda 253
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punti b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) proġetti li jikkontribwixxu għall-
objettivi ambjentali tal-Unjoni dwar il-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, permezz tal-
aċċellerazzjoni tal-eliminazzjoni gradwali 
sħiħa tal-fjuwils fossili solidi;

Or. en

Emenda 254
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(c) proġetti mgħammra 
b'installazzjonijiet għall-qbid u l-ħżin tad-
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

imħassar

Or. en

Emenda 255
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – punt 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) proġetti konsistenti mal-objettivi u 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija 
u l-klima u l-Pjanijiet Nazzjonali għall-
Enerġija u l-Klima u li huma ta' natura 
tranżitorja u intermedja;

Or. en

Emenda 256
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – parti 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) proġetti li għalihom tkun twettqet 
valutazzjoni minn qabel tal-użu ta' sorsi 
tal-enerġija rinnovabbli biss;
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Or. en

Emenda 257
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – parti 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) proġetti li għalihom ma hemmm l-
ebda teknoloġija alternattiva vijabbli u l-
attivitajiet appoġġjati ma jfixklux l-
iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
fit-territorji kkonċernati u huma 
kompatibbli u f'sinerġija mal-użu 
ulterjuri ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 258
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Proposta għal regolament
Anness V – parti 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) proġetti fejn l-attivitajiet 
appoġġjati jikkontribwixxu għat-tnaqqis 
tal-faqar enerġetiku;

Or. en

Emenda 259
Michael Bloss
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness Va (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS Va (ġdid)
Reżiljenza
Reżiljenza ekonomika u kummerċjali:
(a) soluzzjonijiet ta' kontinwità tan-
negozju u s-servizz għal istituzzjonijiet 
pubbliċi u privati li huma essenzjali għall-
funzjonijiet politiċi, ekonomiċi, soċjali, 
amministrattivi, ta' sikurezza pubblika, ta' 
sigurtà, tas-saħħa, tal-kura, tat-trasport, 
tal-akkwist, u tal-edukazzjoni fis-
soċjetajiet;
(b) riformi u sistemi regolatorji li jagħtu 
inċentiv lin-negozji u l-atturi tas-soċjetà 
ċivili biex jimmodernizzaw is-sistemi ta' 
kontinwità tal-kriżi u jinvestu fi protokolli 
tal-kriżi ta' sikurezza fuq il-post tax-
xogħol biex jiġi mminimizzat it-tfixkil 
operazzjonali;
(c) inċentivi għall-adattament tal-proċessi 
industrijali u d-diversifikazzjoni tal-
ktajjen tal-provvista, inklużi l-investimenti 
f'sistemi ta' trasport flessibbli, monitoraġġ 
tat-traffiku u proċeduri ta' emerġenza 
f'ostakoli tal-katina tal-provvista;
(d) sistemi tal-kontinwità tal-kriżi u 
protokolli għall-fornituri tat-trasport 
pubbliċi u privati;
(e) l-abbiltà tas-sistemi finanzjarji 
nazzjonali u sovranazzjonali biex iwasslu 
l-likwidità u jiżguraw faċilitajiet ta' ħlas 
siguri kontinwi;
Reżiljenza soċjali:
(a) riformi u investimenti biex tissaħħaħ 
l-abbiltà tal-gvernijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali biex jappoġġjaw lil 
ċittadini affettwati fi żminijiet ta' impatt 
f'daqqa u severi għall-għajxien tagħhom, 
inklużi l-programmi u r-riżorsi 
amministrattivi li jiffaċilitaw il-provvista 
rapida ta' appoġġ, finanzjarju jew mod 
ieħor, lil ċittadini affettwati li qed 
jiffaċċjaw impatti severi għas-sitwazzjoni 
finanzjarja, is-sikurezza u s-saħħa fiżika 
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jew mentali tagħhom, inklużi miżuri li 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
appoġġ adegwat għat-tfal u l-protezzjoni 
ta' persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, 
bħal persuni b'diżabilità, ħabsin, 
minoranzi, refuġjati u dawk li jfittxu l-
asil;
(b) miżuri li jtejbu l-kapaċità tas-sistemi 
ta' protezzjoni soċjali jew ta' sistemi oħra 
ta' appoġġ għall-introjtu biex titrawwem l-
inklużjoni soċjali u tiġi salvagwardjata r-
reżiljenza tal-individwi anke 
f'kundizzjonijiet ta' stress jew disturbi 
soċjoekonomiċi.
(c) riżorsi u kapaċitajiet amministrattivi, 
inklużi għodod diġitali, biex tiġi 
kkoordinata b'mod effiċjenti l-provvista 
ta' għajnuna finanzjarja jew likwidità lil 
ċittadini affettwati, filwaqt li tiġi 
mminimizzata l-okkorrenza ta' frodi jew 
użu ħażin;
(d) l-abbiltà tas-sistemi tas-saħħa li 
jżommu kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri 
u sostenibbli għall-persunal tal-kura tas-
saħħa anke f'kundizzjonijiet diffiċli u t-
titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-
settur tal-kura, bħall-kura tat-tfal u l-kura 
tal-anzjani;

e) (e) il-kapaċità u l-effikaċja tal-
istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika biex 
jaċċessaw u jimmonitorjaw il-ġeografija u 
l-popolazzjoni kollha u biex jidentifikaw, 
jinvestigaw u jimmaniġġjaw okkorrenzi 
f'daqqa ta' riskji għas-saħħa pubblika, 
biex irażżnu t-tixrid tagħhom u biex 
jipprovdu kura għall-abitanti kollha ta' 
Stat Membru speċifiku irrispettivament 
mill-introjtu jew l-istatus ta' residenza;
Reżiljenza istituzzjonali u amminisrattiva 
u t-tħejjija f'każ ta' kriżi:
(a) identifikazzjoni bikrija, u risponsi 
koordinati għal riskji fuq skala kbira 
għas-saħħa pubblika, bħal pandemiji u 
epidemiji, diżastri naturali, mewġ ta' 
sħana, perjodi ta' nixfa, nirien fil-foresti, 
aċċidenti kimiċi, nukleari jew industrijali;
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(b) il-kwalità u l-kopertura tal-
infrastruttura għar-rispons għal riskji 
għas-saħħa pubblika, inklużi sistemi biex 
jiġu kkoordinati t-trasport u d-
distribuzzjoni tal-persunal, il-pazjenti, it-
tagħmir mediku u protettiv, kif ukoll l-
infrastruttura tal-komunikazzjonijiet;
(c) l-affidabbiltà tal-provvista ta' mediċini 
u tagħmir mediku importanti anke meta 
d-domanda tkun għolja ħafna;
(d) l-abbiltà tas-sistemi tas-saħħa 
nazzjonali biex jikkoordinaw attività ma' 
aġenziji nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali oħra;
(e) it-tħejjija f'każ ta' kriżi ta' 
infrastruttura kritika, bħall-provvista tal-
ilma jew l-enerġija, sistemi tad-drenaġġ, u 
ż-żamma tal-istandards sanitarji;
(f) it-tħejjija f'każ ta' kriżi u l-
koordinazzjoni ta' aġenziji tal-protezzjoni 
ċivili nazzjonali u reġjonali, inklużi 
dipartimenti tat-tifi tan-nar u servizzi ta' 
appoġġ tekniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-test 
u hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi oħra ammissibbli, b'mod partikolari dwar l-
Artikolu 7e) u l-partijiet tat-test il-ġodda proposti mill-Kummissjoni Ewropea li jintroduċu l-
kunċett ta' reżiljenza.


