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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-baġit tal-UE jfittex li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja fl-Unjoni Ewropea, għall-persuni kollha u 

fir-reġjuni kollha, permezz tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE).  Il-

programm InvestEU, min-naħa l-oħra, huwa mistenni li jipprovdi garanzija tal-baġit tal-UE li 

tappoġġa l-investiment u l-aċċess għall-finanzjament fl-UE. 

Din l-opinjoni tiffoka fuq ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ strumenti ta' investiment, kif ukoll 

fuq aspetti li jirrigwardaw ir-rwol tar-reġjuni f'InvestEU (inkluż ir-rwol tal-awtoritajiet lokali 

u reġjonali u tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni ħdejn il-BEI). 

Għall-QFP 2021-2027, il-Kummissjoni Ewropea tipproponi tnaqqis tar-riżorsi għall-Fondi 

SIE kollha b'10 % meta mqabbel mal-QFP kurrenti.  Għalkemm huma previsti mezzi 

finanzjarji addizzjonali għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' 

Koeżjoni (FK) jitnaqqas bi kważi n-nofs u r-riżorsi għall-kooperazzjoni transfruntiera 

(INTERREG) jirrappreżentaw biss 2,5 % tal-allokazzjoni totali tal-Politika ta' Koeżjoni.  Din 

hija l-qagħda kurrenti li, bħala l-Parlament Ewropew, irridu nibdlu. 

Il-Politika ta' Koeżjoni hija l-unika politika tal-UE li tippermetti lill-Istati Membri u lir-

reġjuni jimplimentaw strateġiji ta' żvilupp ġenwini għal reġjuni differenti u li jkunu involuti 

b'mod sħiħ fil-politiki Ewropej, bħas-suq intern.  Dan jikkostitwixxi l-għodda ewlenija tal-UE 

għall-koeżjoni ekonomika, soċjali, u territorjali u politika ta' investiment fuq terminu twil, 

implimentata permezz tal-programmi operazzjonali nazzjonali u reġjonali. 

Il-proposta għal Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, CPR (2018/0196(COD)) – ir-

regolament ewlieni għall-FEŻR, il-FK, il-Fond Soċjali Ewropew (FSE+) u l-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) – tipprevedi li r-riżorsi tal-Politika ta' Koeżjoni 

mill-Fondi SIE jistgħu jiġu allokati għal InvestEU jew trasferiti għal fondi jew strumenti oħra.  

Ħamsa fil-mija tal-allokazzjoni totali mill-Fondi taħt ġestjoni kondiviża (u, f'każijiet 

debitament ġustifikati, anki perċentwal ogħla) jista' jikkontribwixxi għal InvestEU. 

Ir-rapporteur jopponi din l-istrateġija.  Fl-opinjoni tagħha, dan jasal biss biex iħeġġeġ lill-

Istati Membri biex jirtiraw ir-riżorsi tagħhom mill-proġetti tal-Politika ta' Koeżjoni.  Peress li 

r-regoli proposti li jirregolaw l-ammonti trasferiti lil InvestEU huma aktar sempliċi (eż. ma 

japplikaw l-ebda regoli dwar l-għajnuna mill-Istat), l-Istati Membri jistgħu jużaw din it-triq u 

jittraskuraw il-ħtiġijiet reġjonali li huma mħarsa bl-aħjar mod mill-politika ta' koeżjoni 

preżenti. 

Wara l-linja meħuda mill-korapporteurs dwar is-CPR, li jopponu l-kontribuzzjoni ssuġġerita 

mill-Fondi b'ġestjoni kondiviża lill-InvestEU (l-Artikolu 10 tas-CPR), ir-rapporteur 

tissuġġerixxi li jitħassar l-hekk imsejjaħ "kompartiment tal-Istati Membri" ta' InvestEU.  

Filwaqt li l-isforzi biex jittejbu s-sinerġiji u l-komplementarjetà bejn l-FSIE u l-InvestEU 

huma rikonoxxuti, is-soluzzjoni ma tinsabx f'sempliċi trasferiment ta' mezzi, li jwassal għal 

tnaqqis tar-riżorsi għall-proġetti tal-politika ta' koeżjoni.  Dan ir-raġunament kien ukoll parti 

mill-pożizzjoni tal-PE matul l-hekk imsejħa "proċedura omnibus". 

Ir-rapporteur huwa konxju li dan jimplika bidla kbira għall-programm investEU li ġie 

ssuġġerit.  Madankollu, hija temmen li t-tkomplija tas-suċċess ta' politika ta' koeżjoni futura, 

bħala l-politika ewlenija ta' investiment tal-Unjoni u waħda mill-aktar espressjonijiet konkreti 
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ta' solidarjetà, hija marbuta mal-finanzjament disponibbli. It-tnaqqis ta' dan il-finanzjament 

ikun kontroproduttiv u mhux ta' għajnuna għan-nies kollha fir-reġjuni kollha kkonċernati. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni 

l-emendi li ġejjin: 

 

Emenda  1 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) B'1,8 % tal-PDG tal-UE, jiġifieri 

perċentwal inqas mit-2,2 % tal-2009, l-

attivitajiet ta' investiment fl-infrastruttura 

fl-Unjoni fl-2016 kienu madwar 20 % 

inqas mir-rati tal-investiment ta' qabel il-

kriżi finanzjarja globali. Għalhekk, filwaqt 

li jista' jiġi osservat irkupru fil-

proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-

PDG fl-Unjoni, dan għadu taħt dak li jista' 

jkun mistenni f'perjodu ta' rkupru qawwi u 

mhuwiex biżżejjed biex jikkumpensa għal 

snin ta' nuqqas ta' investiment. Aktar 

importanti minn hekk, il-livelli u t-tbassir 

attwali tal-investiment ma jkoprux il-

ħtiġijiet ta' investiment strutturali tal-

Unjoni quddiem il-bidla teknoloġika u l-

kompetittività globali, inklużi l-

innovazzjoni, il-ħiliet, l-infrastruttura, l-

intrapriżi żgħar u medji (l-"SMEs") u l-

ħtieġa li jiġu indirizzati sfidi soċjetali 

ewlenin bħas-sostenibbiltà jew it-tixjiħ 

demografiku. Għaldaqstant, huwa meħtieġ 

li jitkompla l-appoġġ biex jiġu indirizzati l-

fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali biex titnaqqas id-

diskrepanza fl-investiment f'setturi mmirati 

sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-politika tal-

Unjoni. 

(1) B'1,8 % tal-PDG tal-UE, jiġifieri 

perċentwal inqas mit-2,2 % tal-2009, l-

attivitajiet ta' investiment fl-infrastruttura 

fl-Unjoni fl-2016 kienu madwar 20 % 

inqas mir-rati tal-investiment ta' qabel il-

kriżi finanzjarja globali. Għalhekk, filwaqt 

li jista' jiġi osservat irkupru fil-

proporzjonijiet ta' bejn l-investiment u l-

PDG fl-Unjoni, dan għadu taħt dak li jista' 

jkun mistenni f'perjodu ta' rkupru qawwi u 

mhuwiex biżżejjed biex jikkumpensa għal 

snin ta' nuqqas ta' investiment. Aktar 

importanti minn hekk, il-livelli u t-tbassir 

attwali tal-investiment ma jkoprux il-

ħtiġijiet ta' investiment strutturali tal-

Unjoni quddiem il-bidla teknoloġika u l-

kompetittività globali, inklużi l-

innovazzjoni, il-ħiliet, l-infrastruttura, l-

intrapriżi żgħar u medji (l-"SMEs"), l-

investimenti ekoloġiċi u l-ħtieġa li jiġu 

indirizzati sfidi soċjetali ewlenin bħas-

sostenibbiltà jew it-tixjiħ demografiku. 

Għaldaqstant, huwa meħtieġ li jitkompla l-

appoġġ biex jiġu indirizzati l-fallimenti tas-

suq u s-sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali biex titnaqqas id-diskrepanza 

fl-investiment f'setturi mmirati, sabiex 

jitnaqqsu d-disparitajiet fil-livell ta' 

żvilupp u jinkisbu l-għanijiet tal-politika 

tal-Unjoni. 
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Emenda  2 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 

strateġiji ambizzjużi biex tlesti s-Suq 

Uniku u biex tistimula t-tkabbir u l-

impjiegi sostenibbli, bħall-Unjoni tas-

Swieq Kapitali, l-Istrateġija għal Suq 

Uniku Diġitali, il-Pakkett Enerġija Nadifa 

għall-Ewropej kollha, il-Pjan ta' Azzjoni 

tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari, l-

Istrateġija tal-Mobilità b'Emissjonijiet 

Baxxi, l-Istrateġija għad-Difiża u l-Ispazju 

għall-Ewropa. Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jisfrutta u jsaħħaħ is-sinerġiji bejn dawn l-

istrateġiji li jsaħħu lil xulxin permezz tal-

għoti ta' appoġġ għall-investiment u l-

aċċess għall-finanzjament. 

(3) Fl-aħħar snin, l-Unjoni adottat 

strateġiji ambizzjużi biex tlesti s-Suq 

Uniku u biex tistimula t-tkabbir u l-

impjiegi sostenibbli u inklużivi, bħall-

Istrateġija Ewropa 2020, l-Unjoni tas-

Swieq Kapitali, l-Istrateġija għal Suq 

Uniku Diġitali, l-Aġenda Ewropea għall-

Kultura, il-Pakkett Enerġija Nadifa għall-

Ewropej kollha, il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 

għall-Ekonomija Ċirkolari, l-Istrateġija tal-

Mobilità b'Emissjonijiet Baxxi, l-Istrateġija 

għad-Difiża u l-Ispazju għall-Ewropa u l-

Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali. 

Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jisfrutta u 

jsaħħaħ is-sinerġiji bejn dawn l-istrateġiji li 

jsaħħu lil xulxin permezz tal-għoti ta' 

appoġġ għall-investiment u l-aċċess għall-

finanzjament fir-reġjuni kollha, 

speċjalment fir-reġjuni fejn tali aċċess 

ikun strutturalment limitat. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 

Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika huwa l-qafas li jidentifikata l-

prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u li 

jissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom. L-

Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji tal-

investimenti pluriennali nazzjonali 

tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-

prijoritajiet ta' riforma. L-istrateġiji 

jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-

Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 

bħala mod kif jiġu deskritti u kkoordinati 

proġetti prijoritarji ta' investiment li 

(4) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 

Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika huwa l-qafas li jidentifika l-

prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u li 

jissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom. L-

Istati Membri f'kooperazzjoni mal-

awtoritajiet lokali u reġjonali, jiżviluppaw 

l-istrateġiji tal-investimenti multiannwali 

nazzjonali tagħhom stess ħalli jappoġġaw 

dawn il-prijoritajiet ta' riforma. L-istrateġiji 

jenħtieġ li jiġu ppreżentati flimkien mal-

Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 

bħala mod kif jiġu deskritti u kkoordinati 
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għandhom jiġu appoġġati minn fondi 

nazzjonali u/jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li 

jservu wkoll biex il-fondi tal-Unjoni 

jintużaw b'mod koerenti u biex jiġi 

massimizzat il-valur miżjud tal-appoġġ 

finanzjarju li għandu jingħata, b'mod 

speċjali mill-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, il-Funzjoni Ewropea 

ta' Stabbilizzazzjoni tal-Investiment u l-

Fond InvestEU, fejn ikun rilevanti. 

proġetti prijoritarji ta' investiment li 

għandhom jiġu appoġġati minn fondi 

nazzjonali u/jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li 

jservu wkoll biex il-fondi tal-Unjoni 

jintużaw b'mod koerenti u biex jiġi 

massimizzat il-valur miżjud tal-appoġġ 

finanzjarju li għandu jingħata, b'mod 

speċjali mill-Funzjoni Ewropea ta' 

Stabbilizzazzjoni tal-Investiment u l-Fond 

InvestEU, fejn ikun rilevanti. 

Emenda  4 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi biex tittejjeb il-

kompetittività tal-Unjoni, inkluża fil-qasam 

tal-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, is-

sostenibbiltà tat-tkabbir ekonomiku tal-

Unjoni, ir-reżiljenza u l-inklużività soċjali 

u l-integrazzjoni tas-swieq kapitali tal-

Unjoni, inklużi soluzzjonijiet li jindirizzaw 

il-frammentazzjoni tagħhom u d-

diversifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament 

għall-intrapriżi tal-Unjoni. Għal dan il-

għan, dan jenħtieġ li jappoġġa proġetti 

teknikament u ekonomikament vijabbli 

billi jipprovdi qafas għall-użu ta' strumenti 

ta' dejn, ta' kondiviżjoni tar-riskju u ta' 

ekwità msejsa fuq garanzija mill-baġit tal-

Unjoni u minn kontribuzzjonijiet minn 

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Dan 

jenħtieġ li jkun immexxi mid-domanda 

filwaqt li l-appoġġ permezz tal-Fond 

InvestEU fl-istess waqt jenħtieġ li jiffoka 

fuq il-kontribut favur l-ilħiq tal-għanijiet 

tal-politika tal-Unjoni. 

(5) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li jkollu 

l-għan li jikseb il-koeżjoni soċjali, 

ekonomika u territorjali u jkun kapaċi 

jgħin biex tiżdied id-domanda aggregata u 

jsiru investimenti fl-infrastruttura 

sostenibbli. Barra minn hekk, jenħtieġ li 

jikkontribwixxi biex tittejjeb il-

kompetittività tal-Unjoni, inkluża fil-qasam 

tal-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, is-

sostenibbiltà tat-tkabbir ekonomiku tal-

Unjoni, ir-reżiljenza u l-inklużività soċjali 

u l-integrazzjoni tas-swieq kapitali tal-

Unjoni, inklużi soluzzjonijiet li jindirizzaw 

il-frammentazzjoni tagħhom u d-

diversifikazzjoni tas-sorsi ta' finanzjament 

għall-intrapriżi tal-Unjoni. Għal dan il-

għan, dan jenħtieġ li jappoġġa l-valur 

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

soċjalment vijabbli billi jipprovdi qafas 

għall-użu ta' strumenti ta' dejn, ta' 

kondiviżjoni tar-riskju u ta' ekwità msejsa 

fuq garanzija mill-baġit tal-Unjoni u minn 

kontribuzzjonijiet finanzjarji minn sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni, permezz 

tal-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u billi 

jwessa' u jtejjeb il-bażi produttiva tal-

Istati Membri. Dan jenħtieġ li jkun 

immexxi mid-domanda filwaqt li l-appoġġ 

permezz tal-Fond InvestEU fl-istess waqt 

jenħtieġ li jiffoka fuq il-kontribut favur l-
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ilħiq tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni. 

 

Emenda  5 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jappoġġa investimenti f'assi tanġibbli u 

intanġibbli biex irawwem it-tkabbir, l-

investiment u l-impjiegi, u b'hekk 

jikkontribwixxi għal titjib fil-benesseri u 

għal distribuzzjoni aktar ġusta tal-introjtu 

fl-Unjoni. L-intervent permezz tal-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jikkumplimenta l-

appoġġ tal-Unjoni li jitwassal permezz ta' 

għotjiet. 

(6) Il-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jappoġġa investimenti f'assi tanġibbli u 

intanġibbli, inkluż il-wirt kulturali, biex 

irawwem it-tkabbir, l-iżvilupp sostenibbli, 

l-investiment u l-impjiegi, u b'hekk 

jikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-

disparitajiet bejn ir-reġjuni, għal titjib fil-

benesseri, għal distribuzzjoni aktar ġusta 

tal-introjtu fl-Unjoni u għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-

Unjoni. L-intervent permezz tal-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jikkumplimenta l-

appoġġ tal-Unjoni li jitwassal permezz ta' 

għotjiet. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Proġetti ta' investiment li jirċievu 

appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod 

partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, 

jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-verifika tas-

sostenibilità skont il-linji gwida li jenħtieġ 

li jiġu żviluppati mill-Kummissjoni 

f'kooperazzjoni mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni fil-qafas tal-Programm 

InvestEU u, bl-użu b'mod xieraq tal-kriterji 

stabbiliti mir-[Regolament dwar l-

istabbiliment ta' qafas li jiffaċilita l-

investiment sostenibbli] sabiex jiġi 

determinat jekk attività ekonomika tkunx 

ambjentalment sostenibbli u koerenti mal-

linji gwida żviluppati għal programmi oħra 

tal-Unjoni. Din il-gwida jenħtieġ li tinkludi 

(12) Proġetti ta' investiment li jirċievu 

appoġġ sostanzjali mill-Unjoni, b'mod 

partikolari fil-qasam tal-infrastruttura, 

jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-verifika tas-

sostenibilità skont il-linji gwida li jenħtieġ 

li jiġu żviluppati mill-Kummissjoni 

f'kooperazzjoni mas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni fil-qafas tal-Programm 

InvestEU u, bl-użu b'mod xieraq tal-kriterji 

stabbiliti mir-[Regolament dwar l-

istabbiliment ta' qafas li jiffaċilita l-

investiment sostenibbli] sabiex jiġi 

determinat jekk attività ekonomika tkunx 

ambjentalment sostenibbli u koerenti mal-

linji gwida żviluppati għal programmi oħra 

tal-Unjoni. Din il-gwida jenħtieġ li tinkludi 
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dispożizzjonijiet adegwati biex jiġi evitat 

piż amministrattiv mhux meħtieġ. 

dispożizzjonijiet adegwati biex jiġi evitat 

piż amministrattiv mhux meħtieġ u 

tistabbilixxi komplementarjetajiet ma' 

programmi oħrajn tal-Unjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jintegra wkoll il-perspettiva tal-

ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-proċessi 

kollha tiegħu ta' ħidma u ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet, jiżgura li l-kumitati u t-

timijiet tal-proġetti jkunu bbilanċjati fir-

rigward tal-ġeneri u jiżgura li l-

implimentazzjoni ta' dan il-fond 

tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn il-ġeneri f'konformità 

mal-obbligi tal-UE rigward l-integrazzjoni 

tal-perspettiva tal-ġeneri (l-Artikolu 8 tat-

TFUE). 

 

Emenda  8 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Ir-rati baxxi ta' investiment fl-

infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 

finanzjarja dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li 

tagħti spinta lit-tkabbir sostenibbli, lill-

kompetittività u lill-konverġenza. L-

investimenti kbar fl-infrastruttura Ewropea 

huma fundamentali biex jintlaħqu l-miri 

tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, inklużi l-miri 

għall-enerġija u għall-klima tal-2030. 

Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 

investimenti fit-trasport, fl-enerġija, 

inkluża l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija 

rinnovabbli, l-azzjoni ambjentali, l-azzjoni 

(13) Ir-rati baxxi ta' investiment fl-

infrastruttura fl-Unjoni matul il-kriżi 

finanzjarja dgħajfu l-kapaċità tal-Unjoni li 

tagħti spinta lill-prosperità, lit-tkabbir 

sostenibbli, lill-kompetittività u lill-

konverġenza. L-investimenti kbar fl-

infrastruttura Ewropea huma fundamentali 

biex jintlaħqu l-miri tas-sostenibbiltà tal-

Unjoni, inklużi l-miri għall-enerġija u 

għall-klima tal-2030 u l-2050. 

Għaldaqstant, l-appoġġ mill-Fond 

InvestEU jenħtieġ li jkollu fil-mira tiegħu 

investimenti fit-trasport, inklużi l-

manutenzjoni jew l-aġġornament ta' assi 
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klimatika u l-infrastruttura marittima u 

diġitali. Biex jiġi mmassimizzat l-impatt u 

l-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju tal-

Unjoni, huwa xieraq li jiġi promoss proċess 

tal-investiment irrazzjonalizzat li 

jippermetti l-viżibbiltà tar-riżerva tal-

proġetti u konsistenza fost il-programmi 

rilevanti tal-Unjoni. B'kont meħud tat-

theddid għas-sigurtà, proġetti ta' 

investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni 

jenħtieġ li jqisu l-prinċipji għall-ħarsien 

taċ-ċittadini fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ 

li jkun kumplimentari għall-isforzi 

magħmula minn fondi oħra tal-Unjoni 

bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali li jipprovdi appoġġ għal 

komponenti ta' sigurtà ta' investimenti fl-

ispazji pubbliċi, it-trasport, l-enerġija u 

infrastrutturi kritiċi oħra. 

tal-infrastruttura eżistenti b'enfasi 

partikolari fuq s-sikurezza u sigurtà, l-

enerġija, inkluża l-effiċjenza enerġetika u 

l-enerġija rinnovabbli, l-azzjoni ambjentali, 

l-azzjoni klimatika u l-infrastruttura 

marittima u diġitali. Biex jiġi 

mmassimizzat l-impatt u l-valur miżjud tal-

appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, huwa xieraq 

li jiġi promoss proċess tal-investiment 

irrazzjonalizzat li jippermetti l-viżibbiltà 

tar-riżerva tal-proġetti, il-konsistenza u l-

komplementarjetajiet fost il-programmi 

rilevanti tal-Unjoni, filwaqt li jiġu evitati 

d-dupplikazzjonijiet. B'kont meħud tat-

theddid għas-sigurtà, proġetti ta' 

investiment li jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni 

jenħtieġ li jqisu l-prinċipji għall-ħarsien 

taċ-ċittadini fi spazji pubbliċi. Dan jenħtieġ 

li jkun komplementari għall-isforzi 

magħmula minn fondi oħra tal-Unjoni 

bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali li jipprovdi appoġġ għal 

komponenti ta' sigurtà ta' investimenti fl-

ispazji pubbliċi, it-trasport, l-enerġija u 

infrastrutturi kritiċi oħra. 

 

Emenda  9 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Billi l-livell ta' investiment ġenerali 

fl-Unjoni qed jiżdied, l-investiment 

f'attivitajiet ta' riskju ogħla bħar-riċerka u 

l-innovazzjoni għadu mhuwiex adegwat. 

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-iskjerament ta' 

soluzzjonijiet fuq skala kummerċjali fl-

(14) Billi l-livell ta' investiment ġenerali 

fl-Unjoni qed jiżdied, l-investiment 

f'attivitajiet ta' riskju ogħla bħar-riċerka, l-

innovazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda għadu 

mhuwiex adegwat. Is-sottoinvestiment li 

jirriżulta fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fit-

teknoloġiji ġodda qiegħed jagħmel ħsara 

lill-kompetittività industrijali u ekonomika 

tal-Unjoni u l-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, filwaqt li jappoġġa l-

aggruppamenti tal-innovazzjoni, b'mod 
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Unjoni sabiex dawn is-soluzzjonijiet ikunu 

kompetittivi fis-swieq dinjija. 

partikolari biex jippermetti t-tkabbir u l-

iskjerament ta' soluzzjonijiet fuq skala 

kummerċjali fl-Unjoni sabiex dawn is-

soluzzjonijiet ikunu kompetittivi fis-swieq 

dinjija. 

 

Emenda  10 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) L-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) 

għandhom rwol kruċjali fl-Unjoni. 

Madankollu, huma jiffaċċjaw sfidi biex 

ikollhom aċċess għall-finanzi minħabba r-

riskju għoli pperċepit tagħhom u minħabba 

li ma jkollhomx biżżejjed kapital ta' 

garanzija. Sfidi addizzjonali jirriżultaw 

mill-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività tal-

SMEs permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-

internazzjonalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' 

innovazzjoni u t-titjib tal-ħiliet tal-forza 

tax-xogħol tagħhom. Minbarra dan, 

apparagun ma' intrapriżi akbar, dawn 

għandhom aċċess għal sett aktar limitat ta' 

sorsi ta' finanzjament: tipikament ma 

joħorġux bonds u jkollhom biss aċċess 

limitat għall-boroż jew għall-investituri 

istituzzjonali kbar. L-isfida għall-aċċess 

għall-finanzjament hija saħansitra akbar 

għal dawk l-SMEs li l-attivitajiet tagħhom 

jiffokaw fuq assi intanġibbli. L-SMEs fl-

Unjoni jiddependu ħafna mill-banek u mill-

finanzjament b'dejn fil-forma ta' self 

kurrenti (overdrafts) bankarji, self bankarju 

jew kiri. Li l-SMEs li jiffaċċjaw l-isfidi 

msemmija hawn fuq u jiġu appoġġati u 

pprovduti b'sorsi ta' finanzjament aktar 

diversifikati huwa meħtieġ biex tiżdied il-

kapaċità tal-SMEs biex jiffinanzjaw il-

ħolqien, it-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom u 

biex jifilħu għat-tnaqqis fir-ritmu 

ekonomiku, u biex l-ekonomija u s-sistema 

finanzjarja jsiru aktar reżiljenti matul 

perjodi ta' tnaqqis fir-ritmu jew ta' 

skossijiet fl-ekonomija. Dan hu 

(16) L-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), 

inklużi l-intrapriżi soċjali, għandhom rwol 

kruċjali fl-Unjoni. Madankollu, huma 

jiffaċċjaw sfidi biex ikollhom aċċess għall-

finanzi minħabba r-riskju għoli pperċepit 

tagħhom u minħabba li ma jkollhomx 

biżżejjed kapital ta' garanzija. Sfidi 

addizzjonali jirriżultaw mill-ħtieġa li 

tinżamm il-kompetittività tal-SMEs 

permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-

internazzjonalizzazzjoni, il-

kummerċjalizzazzjoni u l-attivitajiet ta' 

innovazzjoni u t-titjib tal-ħiliet tal-forza 

tax-xogħol tagħhom. Minbarra dan, 

apparagun ma' intrapriżi akbar, dawn 

għandhom aċċess għal sett aktar limitat ta' 

sorsi ta' finanzjament: tipikament ma 

joħorġux bonds u jkollhom biss aċċess 

limitat għall-boroż jew għall-investituri 

istituzzjonali kbar. L-isfida għall-aċċess 

għall-finanzjament hija saħansitra akbar 

għal dawk l-SMEs li l-attivitajiet tagħhom 

jiffokaw fuq assi intanġibbli. L-SMEs fl-

Unjoni jiddependu ħafna mill-banek u mill-

finanzjament b'dejn fil-forma ta' self 

kurrenti (overdrafts) bankarji, self bankarju 

jew kiri. Li l-SMEs li jiffaċċjaw l-isfidi 

msemmija hawn fuq u jiġu appoġġati u 

pprovduti b'sorsi ta' finanzjament aktar 

diversifikati huwa meħtieġ biex tiżdied il-

kapaċità tal-SMEs biex jiffinanzjaw il-

ħolqien, it-tkabbir u l-iżvilupp sostenibbli 

tagħhom u biex jifilħu għat-tnaqqis fir-

ritmu ekonomiku, u biex l-ekonomija u s-

sistema finanzjarja jsiru aktar reżiljenti 
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kumplimentari wkoll għall-inizjattivi li 

diġà ttieħdu fil-kuntest tal-Unjoni tas-

Swieq Kapitali. Il-Fond InvestEU jenħtieġ 

li jipprovdi opportunità biex tinxteħet 

attenzjoni fuq prodotti finanzjarji speċifiċi 

u aktar immirati. 

matul perjodi ta' tnaqqis fir-ritmu jew ta' 

skossijiet fl-ekonomija u kapaċi joħolqu l-

impjiegi u l-benesseri soċjali. Dan hu 

komplementari wkoll għall-inizjattivi li 

diġà ttieħdu fil-kuntest tal-Unjoni tas-

Swieq Kapitali. Il-Fond InvestEU jenħtieġ 

li jipprovdi opportunità biex tinxteħet 

attenzjoni fuq prodotti finanzjarji speċifiċi 

u aktar immirati. 

 

Emenda  11 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Kif stabbilit fid-dokument ta' 

riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-

Ewropa16 u l-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali17, il-bini ta' Unjoni iktar 

inklużiva u aktar ġusta huwa prijorità 

ewlenija għall-Unjoni biex tindirizza l-

inugwaljanza u trawwem politiki ta' 

inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-

inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 

b'mod partikolari l-aċċess għall-

edukazzjoni, it-taħriġ u s-saħħa. L-

investiment fl-ekonomija soċjali, tal-ħiliet 

u tal-kapital uman relatat kif ukoll fl-

integrazzjoni ta' popolazzjonijiet 

vulnerabbli fis-soċjetà jista' jtejjeb l-

opportunitajiet ekonomiċi, speċjalment 

jekk ikkoordinat fil-livell tal-Unjoni. Il-

Fond InvestEU jenħtieġ li jintuża biex 

jappoġġa l-investiment fl-edukazzjoni u t-

taħriġ, jgħin fiż-żieda fl-impjieg, b'mod 

partikolari fost dawk bla sengħa u bla 

xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-sitwazzjoni fir-

rigward tas-solidarjetà interġenerazzjonali, 

tas-settur tas-saħħa, tan-nies minħajr dar, 

tal-inklużività diġitali, tal-iżvilupp 

komunitarju, tar-rwol u l-post taż-żgħażagħ 

fis-soċjetà kif ukoll dak ta' persuni 

vulnerabbli, inklużi ċittadini ta' pajjiżi 

terzi. Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi wkoll għall-appoġġ tal-

kultura u l-kreattività Ewropea. Biex jiġu 

(17) Kif stabbilit fid-dokument ta' 

riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali tal-

Ewropa16 , u l-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali17 u l-qafas tal-UE dwar l-

Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU 

dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, 

il-bini ta' Unjoni iktar inklużiva u aktar 

ġusta huwa prijorità ewlenija għall-Unjoni 

biex tindirizza l-inugwaljanza u trawwem 

politiki ta' inklużjoni soċjali fl-Ewropa. L-

inugwaljanza tal-opportunitajiet taffettwa 

b'mod partikolari l-aċċess għall-

edukazzjoni, it-taħriġ, il-kultura, l-impjiegi 

u s-saħħa. L-investiment fl-ekonomija 

soċjali, tal-ħiliet u tar-riżorsi umani kif 

ukoll fl-integrazzjoni ta' popolazzjonijiet 

vulnerabbli fis-soċjetà jista' jtejjeb l-

opportunitajiet ekonomiċi, speċjalment 

jekk ikkoordinat fil-livell tal-Unjoni. Il-

Fond InvestEU jenħtieġ li jintuża biex 

jappoġġa l-investiment fl-edukazzjoni u t-

taħriġ, jgħin fiż-żieda fl-impjieg ta' kwalità 

tajba, b'mod partikolari fost dawk bla 

sengħa u bla xogħol fit-tul, u fit-titjib tas-

sitwazzjoni fir-rigward ta' opportunitajiet 

indaqs, tas-solidarjetà interġenerazzjonali, 

tas-settur tas-saħħa, tan-nies mingħajr dar, 

tal-inklużività diġitali, tal-iżvilupp 

komunitarju, il-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni tat-tfal u l-adulti, 

tar-rwol u l-post taż-żgħażagħ fis-soċjetà 
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kkumpensati t-trasformazzjonijiet profondi 

tas-soċjetajiet fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol 

matul id-deċennju li ġej, huwa meħtieġ li 

jsir investiment fil-kapital uman, il-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali u mudelli tan-negozju 

ġodda tal-ekonomija soċjali, inkluż l-

investiment tal-impatt soċjali u l-

ikkuntrattar tal-eżiti soċjali. Il-Programm 

InvestEU jenħtieġ li jsaħħaħ l-ekosistema 

tal-ekonomija soċjali tas-suq naxxenti, u 

jżid il-provvista tal-finanzi u l-aċċess għall-

finanzi għal mikrointrapriżi u intrapriżi 

soċjali, biex tiġi ssodisfata d-domanda ta' 

dawk li l-aktar għandhom bżonnha. Ir-

rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' Livell Għoli 

dwar l-Investiment fl-Infrastruttura Soċjali 

fl-Ewropa18 identifika diskrepanzi fl-

investiment fl-infrastruttura soċjali u fis-

servizzi, inkluż f'dawk relatati mal-

edukazzjoni, mat-taħriġ, mas-saħħa u mal-

akkomodazzjoni, li jeħtieġu appoġġ, inkluż 

fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, l-

isfruttar tal-poter kollettiv tal-kapital 

pubbliku, kummerċjali u filantropiku, kif 

ukoll l-appoġġ mill-fondazzjonijiet, 
jenħtieġ li jiġi utilizzat biex jappoġġa l-

iżvilupp tal-katina tal-valur tas-suq soċjali 

u Unjoni aktar reżiljenti. 

kif ukoll dak ta' persuni vulnerabbli, 

inklużi ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-

Programm InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi wkoll għall-appoġġ tal-

kultura u l-kreattività Ewropea. Biex jiġu 

kkumpensati t-trasformazzjonijiet profondi 

tas-soċjetajiet fl-Unjoni u s-suq tax-xogħol 

matul id-deċennju li ġej, huwa meħtieġ li 

jsir investiment fir-riżorsi umani, il-

mikrofinanzjament u l-ekonomija soċjali. 

Il-Programm InvestEU jenħtieġ li jsaħħaħ 

l-ekosistema tal-ekonomija soċjali tas-suq 

naxxenti, u jżid il-provvista tal-finanzi u l-

aċċess għall-finanzi għal mikrointrapriżi u 

intrapriżi soċjali, biex tiġi ssodisfata d-

domanda ta' dawk li l-aktar għandhom 

bżonnha. Ir-rapport tal-Grupp ta' Ħidma ta' 

Livell Għoli dwar l-Investiment fl-

Infrastruttura Soċjali fl-Ewropa18 identifika 

diskrepanzi fl-investiment fl-infrastruttura 

soċjali u fis-servizzi, inkluż f'dawk relatati 

mal-edukazzjoni, mat-taħriġ, mas-saħħa u 

mal-inklużjoni soċjali, li jeħtieġu appoġġ, 

inkluż fil-livell tal-Unjoni. Għaldaqstant, 

il-poter kollettiv tar-riżorsi pubbliċi u 

privati jenħtieġ li jiġi utilizzat biex 

jappoġġa l-iżvilupp tal-katina tal-valur tas-

suq soċjali u Unjoni aktar reżiljenti. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Ippubblikat bħala Dokument ta' 

Diskussjoni dwar l-Ekonomija Ewropea 

074 f'Jannar 2018. 

18 Ippubblikat bħala Dokument ta' 

Diskussjoni dwar l-Ekonomija Ewropea 

074 f'Jannar 2018. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Kull sezzjoni ta' politika jenħtieġ li 

tkun magħmula minn żewġ kompartimenti, 

jiġifieri kompartiment tal-UE u 

(19) Kull sezzjoni ta' politika jenħtieġ li 

tkun magħmula minn żewġ kompartimenti, 

jiġifieri kompartiment tal-UE u 
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kompartiment tal-Istati Membri. Il-

kompartiment tal-UE jenħtieġ li jindirizza 

fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali madwar l-Unjoni 

kollha b'mod proporzjonat; l-azzjonijiet 

appoġġati jenħtieġ li jkollhom valur miżjud 

Ewropew ċar. Il-kompartiment tal-Istati 

Membri jenħtieġ li jagħti lill-Istati Membri 

l-possibilità li jikkontribwixxu sehem mir-

riżorsi tagħhom tal-Fondi b'ġestjoni 

kondiviża għall-proviżjonament tal-

garanzija tal-UE sabiex il-garanzija tal-UE 

tintuża għal finanzjamenti jew għal 

operazzjonijiet ta' investiment li 

jindirizzaw fallimenti speċifiċi tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fit-territorju tagħhom stess, inkluż f'żoni 

vulnerabbli u remoti bħall-aktar reġjuni 

mbiegħda tal-Unjoni sabiex jitwettqu l-

għanijiet tal-Fond b'ġestjoni kondiviża. 

Azzjonijiet appoġġati mill-Fond InvestEU 

permezz tal-kompartiment tal-UE jew dak 

tal-Istat Membru jenħtieġ li ma 

jiddupplikawx u ma jeskludux il-

finanzjament privat u ma jfixklux il-

kompetizzjoni fis-suq intern. 

kompartiment tal-Istati Membri. Il-

kompartiment tal-UE jenħtieġ li jindirizza 

fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali madwar l-Unjoni 

kollha b'mod proporzjonat; l-azzjonijiet 

appoġġati jenħtieġ li jkollhom valur miżjud 

Ewropew ċar. Il-kompartiment tal-Istati 

Membri jenħtieġ li jagħti lill-Istati Membri 

l-possibilità li jikkontribwixxu sehem mir-

riżorsi tagħhom tal-Fondi b'ġestjoni 

kondiviża għall-proviżjonament tal-

garanzija tal-UE sabiex il-garanzija tal-UE 

tintuża għal finanzjamenti jew għal 

operazzjonijiet ta' investiment li 

jindirizzaw fallimenti speċifiċi tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fit-territorju tagħhom stess, inkluż 

f'reġjuni inqas żviluppati u f'żoni 

vulnerabbli u remoti bħall-aktar reġjuni 

mbiegħda tal-Unjoni sabiex jitwettqu l-

għanijiet tal-Fond b'ġestjoni kondiviża. 

Azzjonijiet appoġġati mill-Fond InvestEU 

permezz tal-kompartiment tal-UE jew dak 

tal-Istat Membru jenħtieġ li ma 

jiddupplikawx u ma jeskludux il-

finanzjament privat u ma jfixklux il-

kompetizzjoni fis-suq intern. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Il-kompartiment tal-Istat Membru 

jenħtieġ li jkun imfassal speċifikament 

sabiex jippermetti l-użu ta' fondi 

b'ġestjoni kondiviża għall-proviżjonament 

ta' garanzija maħruġa mill-Unjoni. Din 

il-kombinazzjoni timmira li timmobilizza 

l-klassifikazzjoni għolja tal-kreditu tal-

Unjoni biex tippromwovi investimenti 

nazzjonali u reġjonali filwaqt li tiżgura 

ġestjoni konsistenti tar-riskju tar-

responsabbiltajiet kontinġenti billi 

timplimenta l-garanzija mogħtija mill-

Kummissjoni b'ġestjoni indiretta. L-

imħassar 
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Unjoni jenħtieġ li tiggarantixxi l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment previsti mill-ftehim(iet) ta' 

garanzija konklużi bejn il-Kummissjoni u 

l-partijiet inkarigati mill-implimentazzjoni 

fil-kompartiment tal-Istat Membru. Il-

Fondi b'ġestjoni kondiviża jenħtieġ li 

jipprovdu l-proviżjonament tal-garanzija, 

abbażi ta' rata ta' proviżjonament 

determinata mill-Kummissjoni fid-dawl 

tan-natura tal-operazzjonijiet u tat-telf 

mistenni riżultanti, u l-Istat Membru jġorr 

it-telf li jkun ogħla mit-telf mistenni billi 

joħroġ garanzija dahar ma' dahar favur l-

Unjoni. Dawn l-arranġamenti jenħtieġ li 

jiġu konklużi fi ftehim ta' kontribuzzjoni 

waħdieni ma' kull Stat Membru li jagħżel 

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

ta' kontribuzzjoni jenħtieġ li jinkludi 

ftehim ta' garanzija speċifiku wieħed (jew 

aktar) li jkun se jiġi implimentat fl-Istat 

Membru kkonċernat. L-iffissar tar-rata 

ta' proviżjonament fuq bażi ta' każ b'każ 

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

Regolament (UE, Euratom) Nru XXXX19 

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

disinn jipprovdi wkoll sett uniku ta' regoli 

għal garanziji baġitarji appoġġati minn 

fondi ġestiti b'mod ċentrali jew minn 

fondi b'ġestjoni kondiviża, u dan għandu 

jiffaċilita l-kombinazzjoni tagħhom 

Emenda  14 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għall-iskjerament tal-

Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tqis il-kapaċità tal-kontroparti li tissodisfa 

l-għanijiet tal-Fond InvestEU u 

tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 

sabiex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 

ġeografika, tħeġġeġ investituri privati u 

tipprovdi diversifikazzjoni suffiċjenti tar-

riskji kif ukoll soluzzjonijiet ġodda li 

(29) Fl-għażla tas-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għall-iskjerament tal-

Fond InvestEU, il-Kummissjoni jenħtieġ li 

tqis il-kapaċità tal-kontroparti li tissodisfa 

l-għanijiet tal-Fond InvestEU u 

tikkontribwixxi r-riżorsi proprji tagħha, 

sabiex tiżgura kopertura u diversifikazzjoni 

ġeografika għall-Istati Membri kollha, 

tħeġġeġ investituri privati u tipprovdi 

diversifikazzjoni suffiċjenti tar-riskji kif 
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jindirizzaw il-fallimenti tas-suq u s-

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali. 

Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-

kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri 

kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-

istrumenti finanzjarji attwali u l-FEIS, il-

Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment 

(BEI) jenħtieġ li jibqa' sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni privileġġjat taħt il-

kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU. 

Minbarra l-Grupp tal-BEI, il-banek jew l-

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jenħtieġ li jkunu jistgħu joffru firxa ta' 

prodotti finanzjarji kumplimentari, billi l-

esperjenza u l-kapaċitajiet tagħhom fil-

livell reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju 

għall-massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 

pubbliċi fit-territorju tal-Unjoni. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li 

jkun hemm istituzzjonijiet finanzjarji 

internazzjonali bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, b'mod partikolari meta 

jippreżentaw vantaġġ komparattiv f'termini 

ta' kompetenza u ta' esperjenza speċifika 

f'ċerti Stati Membri. Jenħtieġ li jkun ukoll 

possibbli għal entitajiet oħra li jissodisfaw 

il-kriterji stabbiliti fir-Regolament 

Finanzjarju sabiex jaġixxu bħala sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. 

ukoll soluzzjonijiet ġodda li jindirizzaw il-

fallimenti tas-suq u s-sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali. L-investiment 

permezz tal-Fond InvestEU jenħtieġ li 

jikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-

disparitajiet fl-iżvilupp reġjonali. 

Minħabba r-rwol tiegħu skont it-Trattati, il-

kapaċità tiegħu li jopera fl-Istati Membri 

kollha u l-esperjenza eżistenti taħt l-

istrumenti finanzjarji attwali u l-FEIS, il-

Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment 

(BEI) jenħtieġ li jibqa' sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni privileġġjat taħt il-

kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU. 

Minbarra l-Grupp tal-BEI, il-banek jew l-

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jenħtieġ li jkunu jistgħu joffru firxa ta' 

prodotti finanzjarji komplementari, billi l-

esperjenza u l-kapaċitajiet tagħhom fil-

livell reġjonali jistgħu jkunu ta' benefiċċju 

għall-massimizzazzjoni tal-impatt tal-fondi 

pubbliċi fit-territorju tal-Unjoni. Barra 

minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li 

jkun hemm istituzzjonijiet finanzjarji 

internazzjonali bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, b'mod partikolari meta 

jippreżentaw vantaġġ komparattiv f'termini 

ta' kompetenza u ta' esperjenza speċifika 

f'ċerti Stati Membri. Jenħtieġ li jkun ukoll 

possibbli għal entitajiet oħra li jissodisfaw 

il-kriterji stabbiliti fir-Regolament 

Finanzjarju sabiex jaġixxu bħala sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Sabiex jiġi żgurat li l-interventi taħt 

il-kompartiment tal-UE tal-Fond InvestEU 

jiffokaw fuq fallimenti tas-suq u 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

fil-livell tal-Unjoni iżda fl-istess waqt 

jissodisfaw l-għanijiet tal-aqwa firxa 

ġeografika possibbli, il-garanzija tal-UE 

jenħtieġ li tiġi allokata lil sħab inkarigati 

(30) Sabiex jiġi żgurat li l-interventi tal-

Fond InvestEU jiffokaw fuq fallimenti tas-

suq u sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali fil-livell tal-Unjoni iżda fl-

istess waqt jissodisfaw l-għanijiet tal-aqwa 

firxa ġeografika possibbli u jiġi evitat 

benefiċċju sproporzjonat għal Stati 

Membri b'suq kapitali aktar żviluppat, il-
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mill-implimentazzjoni, li waħedhom jew 

flimkien ma' sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni oħra jistgħu jkopru mill-

inqas tliet Stati Membri. Madankollu, huwa 

mistenni li madwar 75 % tal-garanzija tal-

UE taħt il-kompartiment tal-UE se jiġi 

allokat lis-sieħeb/sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li jistgħu joffru prodotti 

finanzjarji taħt il-Fond InvestEU fl-Istati 

Membri kollha. 

garanzija tal-UE jenħtieġ li tiġi allokata lil 

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni, li 

waħedhom jew flimkien ma' sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni oħra 

jistgħu jkopru mill-inqas tliet Stati 

Membri. Madankollu, huwa mistenni li 

madwar 75 % tal-garanzija tal-UE taħt il-

kompartiment tal-UE se jiġi allokat lis-

sieħeb/sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni, bħall-BEI, jew lil sħab 

li jistgħu joffru prodotti finanzjarji taħt il-

Fond InvestEU fl-Istati Membri kollha. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Il-garanzija tal-UE fil-

kompartiment tal-Istat Membru jenħtieġ li 

tiġi allokata lil kwalunkwe sieħeb 

inkarigat mill-implimentazzjoni eliġibbli 

skont [l-Artikolu 62(1)(c)] tar-

[Regolament Finanzjarju], inklużi banek 

jew istituzzjonijiet promozzjonali 

nazzjonali jew reġjonali, il-BEI, il-Fond 

Ewropew tal-Investiment u banek ta' 

żvilupp multilaterali oħrajn. Meta tagħżel 

sħab inkarigati mill-implimentazzjoni taħt 

il-kompartiment tal-Istat Membru, il-

Kummissjoni jenħtieġ li tqis il-proposti 

magħmula minn kull Stat Membru. Skont 

[l-Artikolu 154] tar-[Regolament 

Finanzjarju], il-Kummissjoni trid twettaq 

valutazzjoni tar-regoli u l-proċeduri tas-

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

sabiex tiżgura li dan ikun qed jipprovdi 

livell ta' protezzjoni għall-interess 

finanzjarju tal-Unjoni li jkun ekwivalenti 

għal dak provdut mill-Kummissjoni. 

imħassar 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 

riżerva b'saħħitha ta' proġetti ta' 

investiment f'kull sezzjoni ta' politika. 

Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi previst 

komponent transsettorjali fil-qafas tal-

Programm InvestEU biex jiżgura punt tad-

dħul wieħed u għajnuna transpolitika għall-

iżvilupp ta' proġetti għall-programmi tal-

Unjoni ġestiti b'mod ċentrali. 

(35) Iċ-Ċentru ta' Konsulenza InvestEU 

jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' riżerva 

b'saħħitha ta' proġetti ta' investiment f'kull 

sezzjoni ta' politika u jipprevedi l-

implimentazzjoni effikaċi tad-

diversifikazzjoni ġeografika bl-għan li 

jingħata kontribut għall-għan ta' koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-

Unjoni u jitnaqqsu d-differenzi reġjonali. 

Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi previst 

komponent transsettorjali fil-qafas tal-

Programm InvestEU biex jiżgura punt tad-

dħul wieħed u għajnuna transpolitika għall-

iżvilupp ta' proġetti għall-programmi tal-

Unjoni ġestiti b'mod ċentrali. 

 

Emenda  18 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Sabiex tiġi żgurata firxa ġeografika 

wiesgħa tas-servizzi ta' konsulenza madwar 

l-Unjoni u biex jiġi sfruttat b'suċċess l-

għarfien lokali dwar il-Fond InvestEU, 

jenħtieġ li tiġi żgurata preżenza lokali tal-

Konsulenza tal-InvestEU, fejn tkun 

meħtieġa, filwaqt li jitqiesu l-iskemi ta' 

appoġġ eżistenti, bl-għan li tiġi pprovduta 

assistenza tanġibbli, proattiva u mfassla 

apposta fil-post. 

(36) Sabiex tiġi żgurata firxa ġeografika 

wiesgħa tas-servizzi ta' konsulenza madwar 

l-Unjoni u biex jiġi sfruttat b'suċċess l-

għarfien lokali dwar il-Fond InvestEU, 

jenħtieġ li tiġi żgurata preżenza lokali tal-

Konsulenza tal-InvestEU f'kull Stat 

Membru u fir-reġjuni li qed iħabbtu 

wiċċhom ma' diffikultajiet fl-iżvilupp ta' 

proġetti taħt il-Fond InvestEU, fejn tkun 

meħtieġa, filwaqt li jitqiesu l-iskemi ta' 

appoġġ eżistenti, bl-għan li tiġi pprovduta 

assistenza tanġibbli, proattiva u mfassla 

apposta fil-post. 

 

Emenda  19 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 37 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(37) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, (37) Fil-kuntest tal-Fond InvestEU, 
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hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-bini 

tal-kapaċità sabiex jiġu żviluppati l-

kapaċitajiet organizzazzjonali u l-

attivitajiet ta' ġenerazzjoni tas-suq 

meħtieġa biex jiġu oriġinati proġetti ta' 

kwalità. Minbarra dan, l-għan huwa li 

jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni 

tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli 

f'segmenti kummerċjali emerġenti, b'mod 

partikolari meta d-daqs żgħir ta' proġetti 

individwali jgħolli b'mod konsiderevoli l-

ispiża tat-tranżazzjoni fil-livell tal-proġett, 

bħall-każ tal-ekosistema tal-finanzi soċjali. 

L-appoġġ għall-bini tal-kapaċità għalhekk 

jenħtieġ li jkun kumplimentari u 

addizzjonali għall-azzjonijiet imwettqa 

skont programmi oħra tal-Unjoni li jkopru 

qasam ta' politika speċifiku. 

hemm il-ħtieġa li jinbena appoġġ għall-bini 

tal-kapaċità sabiex jiġu żviluppati l-

kapaċitajiet organizzazzjonali u l-

attivitajiet ta' ġenerazzjoni tas-suq 

meħtieġa biex jiġu oriġinati proġetti ta' 

kwalità. Minbarra dan, l-għan huwa li 

jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-espansjoni 

tal-għadd potenzjali ta' riċevituri eliġibbli 

f'segmenti kummerċjali emerġenti u li jiġu 

żviluppati programmi għat-tħejjija 

tagħhom, b'mod partikolari meta d-daqs 

żgħir ta' proġetti individwali jgħolli b'mod 

konsiderevoli l-ispiża tat-tranżazzjoni fil-

livell tal-proġett, bħall-każ tal-ekosistema 

tal-finanzi soċjali. L-appoġġ għall-bini tal-

kapaċità għalhekk jenħtieġ li jkun 

komplementari u addizzjonali għall-

azzjonijiet imwettqa skont programmi oħra 

tal-Unjoni li jkopru qasam ta' politika 

speċifiku. Jenħtieġ li jsir ukoll sforz 

partikolari biex jiġi appoġġat il-bini tal-

kapaċità ta' promoturi potenzjali tal-

proġetti, b'mod partikolari l-

organizzazzjonijiet lokali u reġjonali tal-

fornituri tas-servizzi. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Jenħtieġ li jiġi implimentat qafas 

sod ta' monitoraġġ li jkun ibbażat fuq il-

produzzjoni, l-eżiti u l-indikaturi tal-impatt 

biex jissorvelja l-progress lejn l-għanijiet 

tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata r-

responsabbiltà lejn iċ-ċittadini Ewropej, il-

Kummissjoni jenħtieġ li tirrapporta kull 

sena għand il-Parlament Ewropew u il-

Kunsill dwar il-progress, l-impatt u l-

operazzjonijiet tal-Programm InvestEU. 

(40) Jenħtieġ li jiġi implimentat qafas 

sod ta' monitoraġġ li jkun ibbażat fuq il-

produzzjoni, l-eżiti u l-indikaturi tal-impatt 

biex jissorvelja l-progress lejn l-għanijiet 

tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata r-

responsabbiltà lejn iċ-ċittadini Ewropej, il-

Kummissjoni jenħtieġ li tirrapporta 

darbtejn f'sena, fuq bażi ta' sitt xhur, 
għand il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

dwar il-progress, l-impatt u l-

operazzjonijiet tal-Programm InvestEU, u 

dwar il-koordinazzjoni, il-

komplementarjetà u l-konsistenza ma' 

politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni, 
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speċjalment il-fondi b'ġestjoni kondiviża. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 47 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(47) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jindirizza l-fallimenti tas-suq u s-

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

madwar l-UE u jipprovdi għal ittestjar 

għas-suq fl-Unjoni ta' prodotti finanzjarji 

innovattivi u sistemi għat-tixrid tagħhom, 

għal fallimenti tas-suq ġodda jew 

kumplessi. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-

Unjoni hija ġustifikata, 

(47) Il-Programm InvestEU jenħtieġ li 

jindirizza l-fallimenti tas-suq fl-UE, 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, 

disparitajiet fil-livell ta' żvilupp, u 

jipprevedi l-ittestjar fis-suq tal-Unjoni ta' 

prodotti finanzjarji innovattivi u sistemi 

għat-tixrid tagħhom, għal fallimenti tas-suq 

ġodda jew kumplessi. Għalhekk, azzjoni 

fil-livell tal-Unjoni hija ġustifikata. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

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

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) "addizzjonalità" tfisser is-sostenn 

mill-InvestEU ta' operazzjonijiet li 

jindirizzaw fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet subottimali ta' investiment, 

u li ma setgħux jitwettqu fil-perjodu li 

matulu tista' tintuża l-garanzija tal-UE, 

jew mhux fl-istess miżura, mill-BEI, il-

FEI jew taħt strumenti finanzjarji oħra 

tal-Unjoni mingħajr is-sostenn tal-

InvestEU; 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

Unjoni; 
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Emenda  24 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għas-sostenibbiltà tal-ekonomija 

tal-Unjoni u għat-tkabbir tagħha; 

(b) għat-tkabbir u l-iżvilupp 

sostenibbli tal-ekonomija tal-Unjoni; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) għal żvilupp ibbilanċjat u t-tnaqqis 

tad-disparitajiet; 

 

Emenda  26 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) għar-reżiljenza soċjali u għall-

inklużività tal-Unjoni; 

(c) għall-koeżjoni, l-innovazzjoni u r-

reżiljenza soċjali, u l-inklużività tal-

Unjoni; 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) għall-promozzjoni tal-avvanz 

xjentifiku u teknoloġiku, tal-kultura, l-

edukazzjoni u t-taħriġ; 

 

Emenda  28 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt da (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) għall-ilħuq tal-objettivi relatati 

mal-klima, kif ukoll għall-ksib ta' 

benefiċċji fit-tul għall-ambjent u għas-

soċjetà. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ammont addizzjonali tal-garanzija tal-UE 

jista' jiġi pprovdut għall-finijiet tal-

kompartiment tal-Istat Membru msemmi 

fil-punt (b) tal-Artikolu 8(1), suġġett 

għall-allokazzjoni mill-Istati Membri, 

skont [l-Artikolu 10(1)] tar-Regolament 

[[CPR] number]28 u l-Artikolu [75(1)] tar-

Regolament [[CAP plan] number]29 tal-

ammonti korrispondenti. 

imħassar 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kompartiment tal-UE tal-Fond 

InvestEU msemmi fil-punt (a) tal-

Artikolu 8(1) u kull waħda mit-twieqi 

politiċi msemmija fl-Artikolu 7(1) jistgħu 

jirċievu kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi terzi 

li ġejjin sabiex jipparteċipaw f'ċerti 

prodotti finanzjarji skont [l-

Artikolu 218(2)] tar-[Regolament 

Finanzjarju]: 

Kull waħda mis-sezzjonijiet politiċi 

msemmija fl-Artikolu 7(1) tista' tirċievi 

kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi terzi li ġejjin 

sabiex jipparteċipaw f'ċerti prodotti 

finanzjarji skont [l-Artikolu 218(2)] tar-

[Regolament Finanzjarju]: 

 

 

Emenda  31 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-garanzija tal-UE għandha tiġi 

implimentata fil-ġestjoni indiretta mal-

korpi msemmija fl-[Artikolu 62(1)(c)(ii) 

sa (vii)] tar-[Regolament Finanzjarju]. 
Forom oħra ta' fondi tal-UE skont dan ir-

Regolament għandhom jiġu implimentati 

f'ġestjoni diretta jew indiretta skont ir-

[Regolament Finanzjarju], inklużi għotjiet 

implimentati skont it-[Titolu VIII] tiegħu. 

1. Il-garanzija tal-UE taħt l-InvestEU 

għandha tiġi ġestita mill-Bank Ewropew 

tal-Investiment f'ġestjoni indiretta u 

għandha tiġi implimentata mis-sħab tal-

implimentazzjoni skont dan ir-

Regolament. Forom oħra ta' fondi tal-UE 

skont dan ir-Regolament għandhom jiġu 

implimentati f'ġestjoni diretta jew indiretta 

skont ir-[Regolament Finanzjarju], inklużi 

għotjiet implimentati skont it-[Titolu VIII] 

tiegħu. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) is-sezzjoni ta' politika tal-

infrastruttura sostenibbli: tinkludi 

investiment fl-oqsma tat-trasport, tal-

enerġija, tal-konnettività diġitali, tal-

provvista u tal-ipproċessar tal-materja 

prima, tal-spazju, tal-oċeani u tal-ilma, tal-

skart, tan-natura u ta' infrastruttura 

ambjentali oħra, tat-tagħmir, tal-assi 

mobbli u tal-iskjerar ta' teknoloġiji 

innovattivi li jikkontribwixxu għall-

għanijiet tas-sostenibbiltà ambjentali u/jew 

soċjali tal-Unjoni jew li jissodisfaw l-

istandards ta' sostenibbiltà ambjentali jew 

soċjali tal-Unjoni; 

(a) is-sezzjoni ta' politika tal-

infrastruttura sostenibbli: tinkludi 

investiment fl-oqsma tat-trasport u l-

loġistika, tal-mobilità urbana, tal-enerġija, 

tal-effiċjenza enerġetika, tal-

komunikazzjoni, tal-konnettività diġitali u 

tal-broadband, tat-turiżmu, tal-provvista u 

tal-ipproċessar tal-materja prima, tal-

ispazju, tal-oċeani u tal-ilma, tal-iskart, 

tal-ekonomija ċirkolari, tan-natura u ta' 

infrastruttura ambjentali oħra, tal-wirt 

kulturali, tat-tagħmir, tal-assi mobbli u tal-

iskjerar ta' teknoloġiji innovattivi li 

jikkontribwixxu għall-għanijiet tas-

sostenibbiltà ambjentali u/jew soċjali tal-

Unjoni, kif ukoll għall-iżvilupp sostenibbli 

fit-tul tar-reġjun li fih tkun qed issir l-

operazzjoni; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 - paragrafu 1 - punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-sezzjoni ta' politika tar-riċerka, l-

innovazzjoni u d-djalogu: tinkludi 

attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, it-

trasferiment tar-riżultati tar-riċerka għas-

suq, tad-dimostrazzjoni u tal-użu ta' 

soluzzjonijiet innovattivi u ta' appoġġ għat-

tkabbir ta' kumpaniji innovattivi minbarra 

l-SMEs kif ukoll id-diġitalizzazzjoni tal-

industrija tal-Unjoni; 

(b) is-sezzjoni ta' politika tar-riċerka, l-

innovazzjoni u d-djalogu: tinkludi 

attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, it-

trasferiment tal-għarfien u tar-riżultati tar-

riċerka lis-suq, tad-dimostrazzjoni u tal-

użu ta' soluzzjonijiet innovattivi u ta' 

appoġġ għat-tkabbir ta' kumpaniji 

innovattivi u lejn aggruppamenti tal-

innovazzjoni, kif ukoll id-diġitalizzazzjoni 

tal-industrija tal-Unjoni; 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) is-sezzjoni ta' politika tal-SMEs: 

tinkludi l-aċċess u d-disponibbiltà tal-

finanzi għall-SMEs u, f'każi debitament 

iġġustifikati, għal kumpaniji żgħar 

b'kapitalizzazzjoni medja; 

(c) is-sezzjoni ta' politika tal-SMEs: 

tinkludi l-aċċess u d-disponibbiltà tal-

finanzi għall-SMEs u, f'każi debitament 

iġġustifikati, għal kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) is-sezzjoni ta' politika tal-

investiment soċjali u tal-ħiliet: tinkludi l-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali u l-ekonomija soċjali; il-

ħiliet, l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi 

relatati; l-infrastruttura soċjali (inklużi l-

akkomodazzjoni soċjali u tal-istudenti); l-

innovazzjoni soċjali; il-kura tas-saħħa u l-

kura fit-tul; l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà; l-

attivitajiet kulturali b'għan soċjali; l-

integrazzjoni tal-persuni vulnerabbli, 

inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. 

(d) is-sezzjoni ta' politika tal-

investiment soċjali u tal-ħiliet: tinkludi l-

mikrofinanzjament, il-finanzjament tal-

intrapriżi soċjali u l-ekonomija soċjali; il-

ħiliet, l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi 

relatati; l-infrastruttura soċjali (inklużi l-

akkomodazzjoni soċjali u tal-istudenti); 

riġenerazzjoni urbana integrata; l-

innovazzjoni soċjali; il-kura tas-saħħa u l-

kura fit-tul għal tixjiħ attiv; il-proċess ta' 

deistituzzjonalizzazzjoni ta' tfal u adulti; l-

inklużjoni u l-aċċessibbiltà; l-attivitajiet 

kulturali u kreattivi b'għan soċjali; l-
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integrazzjoni tal-persuni vulnerabbli, 

inklużi ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment fil-qafas tas-sezzjoni tal-

infrastruttura sostenibbli tal-politika 

msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu (1) 

għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar tas-

sostenibilità klimatika, ambjentali u soċjali 

bil-ħsieb li jiġu mminimizzati l-impatti 

negattivi u jiġu mmassimizzati l-benefiċċji 

fuq il-klima, l-ambjent u d-dimensjoni 

soċjali. Għal dak il-għan, il-promoturi li 

jitolbu finanzjament għandhom jipprovdu 

informazzjoni adegwata bbażata fuq gwida 

li għandha tiġi żviluppata mill-

Kummissjoni. Proġetti taħt ċertu daqs 

definit fil-linji gwida ta' prova għandhom 

jiġu esklużi. 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment fil-qafas tas-sezzjoni tal-

infrastruttura sostenibbli tal-politika 

msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu (1) 

għandhom ikunu soġġetti għall-ittestjar tas-

sostenibilità klimatika, ambjentali u soċjali 

bil-ħsieb li jiġu mminimizzati l-impatti 

negattivi u jiġu mmassimizzati l-benefiċċji 

fuq il-klima, l-ambjent u d-dimensjoni 

soċjali. Għal dak il-għan, il-promoturi li 

jitolbu finanzjament għandhom jipprovdu 

informazzjoni adegwata bbażata fuq gwida 

li għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni 

qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament. 

Proġetti taħt ċertu daqs definit fil-linji 

gwida ta' prova għandhom jiġu esklużi. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-gwida tal-Kummissjoni għandha 

tippermetti li: 
Il-linji gwida ta' investiment għandhom 

jippermettu li: 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

c) tistima l-impatt fuq l-inklużjoni 

soċjali ta' ċerti żoni jew popolazzjonijiet. 

c) tistima l-impatt fuq l-inklużjoni 

soċjali, fosthom f'termini ta' titjib fil-
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kwalità tal-ħajja u l-koeżjoni soċjali, 

b'attenzjoni partikolari fuq persuni aktar 

vulnerabbli. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 7a 

 Addizzjonalità 

 Proġetti sostnuti mill-InvestEU 

għandhom tipikament ikollhom profil ta' 

riskju ogħla minn proġetti sostnuti minn 

operazzjonijiet normali tal-BEI, u l-

portafoll tal-InvestEU għandu 

ġeneralment ikollu profil ta' riskju ogħla 

mill-portafoll tal-investimenti sostnuti 

mill-BEI permezz tal-politiki ta' 

investiment normali tiegħu qabel id-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) proġetti transfruntiera bejn entitajiet 

ibbażati jew stabbiliti fi Stat Membru 

wieħed jew aktar u li jestendu għal pajjiż 

terz wieħed jew aktar, inklużi pajjiżi 

aderenti, pajjiżi kandidati u pajjiżi 

(a) proġetti transfruntiera u 

interreġjonali bejn entitajiet ibbażati jew 

stabbiliti fi Stat Membru wieħed jew aktar 

u li jestendu għal pajjiż terz wieħed jew 

aktar, inklużi pajjiżi aderenti, pajjiżi 



 

AD\1170011MT.docx 27/35 PE627.661v02-00 

 MT 

kandidati potenzjali, pajjiżi koperti mill-

politika tal-Viċinat, miż-Żona Ekonomika 

Ewropea jew mill-Assoċjazzjoni Ewropea 

tal-Kummerċ Ħieles, jew għal pajjiż jew 

territorju extra-Ewropew kif stabbilit fl-

Anness II tat-TFUE, jew għal pajjiż terz 

assoċjat, kemm jekk ikun hemm sieħeb u 

kemm jekk le f'dawk il-pajjiżi jew territorji 

extra-Ewropej; 

kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali, 

pajjiżi koperti mill-politika tal-Viċinat, 

miż-Żona Ekonomika Ewropea jew mill-

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 

Ħieles, jew għal pajjiż jew territorju extra-

Ewropew kif stabbilit fl-Anness II tat-

TFUE, jew għal pajjiż terz assoċjat, kemm 

jekk ikun hemm sieħeb u kemm jekk le 

f'dawk il-pajjiżi jew territorji extra-

Ewropej; 

 

Emenda  42 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-kompartiment tal-UE, il-

kontropartijiet eliġibbli għandhom ikunu 

esprimew l-interess tagħhom u għandhom 

ikunu kapaċi jkopru operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment f'mill-inqas 

tliet Stati Membri. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni jistgħu wkoll ikopru 

flimkien l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment f'mill-inqas tliet Stati 

Membri billi jiffurmaw grupp. 

Għall-kompartiment tal-UE, il-

kontropartijiet eliġibbli li esprimew l-

interess tagħhom għandhom ikunu kapaċi 

jkopru operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment f'mill-inqas tliet Stati Membri, 

bl-eċċezzjoni ta' operazzjonijiet ta' taħlit 

kif definit fl-Artikolu 2, paragrafu 1, punt 

(1). Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni jistgħu wkoll ikopru 

flimkien l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment f'mill-inqas tliet Stati 

Membri billi jiffurmaw grupp. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-kompartiment tal-Istat Membru, l-

Istat Membru kkonċernat jista' jipproponi 

kontroparti jew kontropartijiet eliġibbli 

bħala sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni minn fost dawk li jkunu 

wrew l-interess tagħhom skont l-

Artikolu 9(3)(c). 

imħassar 
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Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 

jipproponix sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni, il-Kummissjoni 

għandha tipproċedi skont it-tieni 

subparagrafu ta' dan il-paragrafu fost 

dawk is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni li jkunu kapaċi jkopru 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment fiż-żoni ġeografiċi 

kkonċernati. 

imħassar 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta tagħżel is-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura li l-portafoll ta' prodotti 

finanzjarji taħt il-Fond InvestEU: 

2. Meta tagħżel is-sħab inkarigati 

mill-implimentazzjoni, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura li l-proposta tagħhom 

għall-portafoll ta' prodotti finanzjarji taħt 

il-Fond InvestEU: 

 

Emenda  46 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

skont l-Istat Membru u skont ir-reġjun, 

b'rabta ma' żvilupp bilanċjat; 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt f 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) l-impenn tas-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li jaċċetta d-deċiżjonijiet 

mill-Kummissjoni u mill-Kumitat tal-

Investiment fir-rigward tal-użu tal-

garanzija tal-UE għall-benefiċċju ta' 

operazzjoni ta' finanzjament jew ta' 

investiment li tiġi proposta, mingħajr 

preġudizzju għat-teħid tad-deċiżjonijiet tas-

sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

dwar l-operazzjoni mingħajr il-garanzija 

tal-UE; 

(f) l-impenn tas-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni li jaċċetta d-deċiżjonijiet 

mill-Kumitat tal-Investiment fir-rigward 

tal-użu tal-garanzija tal-UE għall-

benefiċċju ta' operazzjoni ta' finanzjament 

jew ta' investiment li tiġi proposta, 

mingħajr preġudizzju għat-teħid tad-

deċiżjonijiet tas-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni dwar l-operazzjoni 

mingħajr il-garanzija tal-UE; 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 5 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn il-ftehim ta' garanzija jiġi 

konkluż taħt il-kompartiment tal-Istat 

Membru, dan jista' jipprovdi għall-

parteċipazzjoni ta' rappreżentanti mill-

Istat Membru jew mir-reġjuni 

kkonċernati fil-monitoraġġ fuq l-

implimentazzjoni tal-ftehim ta' garanzija. 

imħassar 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment. Huwa għandu 

1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-

Investiment indipendenti. Huwa għandu 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-esperti għandu jkollhom livell għoli ta' 

esperjenza rilevanti fis-suq fl-istrutturar u 

fil-finanzjament tal-proġetti jew fil-

finanzjament ta' SMEs jew ta' 

korporazzjonijiet. 

L-esperti għandu jkollhom livell għoli ta' 

esperjenza rilevanti fis-suq fl-istrutturar u 

fil-finanzjament tal-proġetti fil-qasam tal-

iżvilupp reġjonali u tal-finanzjament ta' 

SMEs jew ta' korporazzjonijiet. 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tiżgura li jkollu 

għarfien wiesa' tas-setturi koperti mis-

sezzjonijiet ta' politika msemmija fl-

Artikolu 7(1) u tas-swieq ġeografiċi fl-

Unjoni u li kumplessivament ikollu bilanċ 

bejn il-ġeneri. 

Il-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment għandha tiżgura li jkollu 

għarfien wiesa' tas-setturi koperti mis-

sezzjonijiet ta' politika msemmija fl-

Artikolu 7(1) u tas-swieq ġeografiċi fl-

Unjoni u li kumplessivament ikollu bilanċ 

ġeografiku u bejn il-ġeneri. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Kummissjoni għandha tassenja l-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. 

Erba' membri għandhom ikunu membri 

permanenti tal-erba' konfigurazzjonijiet tal-

Kumitat tal-Investiment. Barra minn hekk, 

l-erba' konfigurazzjonijiet għandu jkollhom 

żewġ esperti kull wieħed b'esperjenza fl-

investiment fis-setturi koperti minn dik is-

sezzjoni ta' politika. Mill-inqas wieħed 

mill-membri permanenti għandu jkollu 

kompetenza fl-investiment sostenibbli. Il-

Kummissjoni għandha tassenja l-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment għall-

konfigurazzjoni jew konfigurazzjonijiet 

xierqa tiegħu. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jaħtar president minn fost il-

membri permanenti tiegħu. Fejn ikunu 

involuti, is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom 
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jipparteċipaw fil-Kumitat tal-Investiment. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha taddotta r-regoli 

ta' proċedura u timmaniġġa s-segretarjat 

għall-Kumitat tal-Investiment. 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment għandu 

jadotta r-regoli ta' proċedura u jipprovdi s-

segretarjat għall-Kumitat tal-Investiment. 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-

Kumitat tal-Investiment, il-membri tiegħu 

għandhom iwettqu d-doveri tagħhom 

imparzjalment u fl-interess uniku tal-Fond 

InvestEU. Huma ma għandhomx ifittxu 

jew jieħdu struzzjonijiet mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni, mill-

istituzzjonijiet tal-Unjoni, mill-Istati 

Membri, jew minn kwalunkwe korp 

pubbliku jew privat ieħor. 

Meta jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-

Kumitat tal-Investiment, il-membri tiegħu 

għandhom iwettqu d-doveri tagħhom 

imparzjalment u fl-interess uniku tal-Fond 

InvestEU. Huma ma għandhomx ifittxu 

jew jieħdu struzzjonijiet mis-sħab 

inkarigati mill-implimentazzjoni, mill-

istituzzjonijiet tal-Unjoni, mill-Istati 

Membri, mir-reġjuni jew minn kwalunkwe 

korp pubbliku jew privat ieħor. 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jipprovdi appoġġ konsultattiv 

għall-identifikazzjoni, għat-tħejjija, għall-

iżvilupp, għall-istrutturar, għall-akkwist u 

għall-implimentazzjoni ta' proġetti ta' 

investiment, jew itejjeb il-kapaċità ta' 

promoturi u intermedjarji finanzjarji biex 

jimplimentaw operazzjonijiet ta' 

Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU 

għandu jiġi ġestit mill-Bank Ewropew tal-

Investiment u se jkun qed jibni fuq l-

għarfien espert tal-Kummissjoni, il-Grupp 

tal-BEI u istituzzjonijiet oħra, bħall-

NPBIs, u għandu jipprovdi appoġġ 

konsultattiv għall-identifikazzjoni, għat-

tħejjija, għall-iżvilupp, għall-istrutturar, 
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finanzjament u ta' investiment. L-appoġġ 

tiegħu jista' jkopri kwalunkwe stadju taċ-

ċiklu tal-ħajja ta' proġett jew ta' 

finanzjament ta' entità appoġġata, kif 

xieraq. 

għall-akkwist u għall-implimentazzjoni ta' 

proġetti ta' investiment, jew itejjeb il-

kapaċità ta' promoturi u intermedjarji 

finanzjarji biex jimplimentaw 

operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment. L-appoġġ tiegħu jista' jkopri 

kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja ta' 

proġett jew ta' finanzjament ta' entità 

appoġġata, kif xieraq. 

 

Emenda  56 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza lokali, 

fejn meħtieġ. Din għandha tiġi stabbilita 

b'mod partikolari fi Stati Membri jew 
f'reġjuni li jħabbtu wiċċhom ma' 

diffikultajiet fl-iżvilupp ta' proġetti taħt il-

Fond InvestEU. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza 

tal-InvestEU għandu jgħin fit-trasferiment 

ta' għarfien fil-livell reġjonali u lokali bil-

għan li jissaħħu l-kapaċità u l-għarfien 

espert reġjonali u lokali għall-appoġġ 

imsemmija fil-paragrafu 1. 

6. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkollu preżenza f'kull 

Stat Membru u f'reġjuni li jħabbtu 

wiċċhom ma' diffikultajiet fl-iżvilupp ta' 

proġetti taħt il-Fond InvestEU. Iċ-Ċentru 

tal-Konsulenza tal-InvestEU għandu jgħin 

fit-trasferiment ta' għarfien fil-livell 

reġjonali u lokali bil-għan li jissaħħu l-

kapaċità u l-għarfien espert reġjonali u 

lokali għall-appoġġ imsemmija fil-

paragrafu 1. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 6a (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6 a. Iċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-

InvestEU għandu jkun f'kuntatt ma' 

awtoritajiet lokali, reġjonali jew 

nazzjonali li jimmaniġġjaw il-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej biex 

jiggwida lill-promoturi tal-proġetti lejn 

dawk il-proġetti, li jistgħu jiġu appoġġati 

b'fondi b'ġestjoni kondiviża. 
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Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jirrikonoxxu 

l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-

finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari 

meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 

tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 

koerenti, effettiva u mmirata lil diversi 

udjenzi, inklużi lill-midja u lill-pubbliku. 

1. Is-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni għandhom jirrikonoxxu 

l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-

finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari 

meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 

tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni 

koerenti, effettiva u mmirata lil diversi 

udjenzi, inklużi lill-midja u lill-pubbliku, 

skont l-istandards applikabbli għall-

programmi tal-UE. 

 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 

ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm 

InvestEU, u l-azzjonijiet u r-riżultati 

tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-

Programm InvestEU għandhom 

jikkontribwixxu wkoll għall-

komunikazzjoni korporattiva tal-

prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni, sakemm 

dawn ikunu relatati mal-għanijiet 

imsemmija fl-Artikolu 3. 

2. Il-Kummissjoni għandha 

timplimenta kampanji ta' informazzjoni u 

ta' komunikazzjoni, pjattaformi u għodod 

ta' komunikazzjoni xierqa, relatati mal-

Programm InvestEU, u l-azzjonijiet u r-

riżultati tiegħu, fosthom permezz tal-punti 

ta' kuntatt nazzjonali tal-programmi tal-

Unjoni, bil-għan li tiżdied il-viżibbiltà tal-

appoġġ u titqajjem kuxjenza pubblika. Ir-

riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm 

InvestEU għandhom jikkontribwixxu wkoll 

għall-komunikazzjoni korporattiva tal-

prijoritajiet ta' politika tal-Unjoni, sakemm 

dawn ikunu relatati mal-għanijiet 

imsemmija fl-Artikolu 3. 
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