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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Permezz tal-Programm InvestEU, il-Kummissjoni għandha l-għan li timmobilizza investimenti 
pubbliċi u privati biex jiġu indirizzati l-lakuni eżistenti fl-investiment kif ukoll l-objettivi 
trażversali f'termini ta' simplifikazzjoni, flessibbiltà, sinerġiji u koerenza fil-politiki rilevanti 
tal-UE. 

Sabiex tirreaġixxi aħjar għall-kriżi ekonomika kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19, il-
Kummissjoni rtirat il-proposta preċedenti tagħha ta' Mejju 2018 u pprovdiet proposta ġdida. Il-
pandemija għandha impatt kbir fuq l-ekonomija tal-Unjoni, u dan iwassal għal ħtiġijiet ta' 
investiment saħansitra ogħla f'ambjent ta' riskju akbar. Il-Programm InvestEU, bil-karatteristika 
ewlenija tiegħu li jneħħi r-riskju mill-proġetti biex jiġi attirat il-finanzjament privat, għalhekk 
għandu rwol importanti fl-irkupru ekonomiku tal-Unjoni u fl-iżgurar tar-reżiljenza tal-
ekonomija kollha kemm hi. 

Il-proposta l-ġdida fil-biċċa l-kbira tirrifletti l-ftehim parzjali milħuq bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill f'April 2019. L-elementi l-ġodda ewlenin jinvolvu żieda tal-pakkett 
finanzjarju propost inizjalment kif ukoll estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta. Kif 
propost mill-Kummissjoni, il-Fond InvestEU għandu jipprovdi garanzija tal-UE ta' 
EUR 75.1 biljun biex jappoġġa proġetti permezz ta' operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment fil-qafas tal-Programm. Abbażi ta' rata ta' proviżjonament ta' 45 %, l-ammont li 
għandu jiġi proviżjonat huwa ta' EUR 33 800 miljun. Il-kamp ta' applikazzjoni ġie estiż 
permezz tal-istabbiliment ta' tieqa ta' politika addizzjonali, biex b'hekk il-Programm imġedded 
InvestEU jista' jopera permezz ta' ħames twieqi ta' politika: l-infrastruttura sostenibbli; ir-
riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni; l-SMEs; il-ħiliet u l-investimenti soċjali; u l-
investimenti strateġiċi Ewropej. Il-ħames tieqa ta' politika, jiġifieri t-tieqa għall-investimenti 
strateġiċi Ewropej, ġiet miżjuda sabiex tipprovdi għall-ħtiġijiet futuri tal-ekonomija Ewropea u 
tiżgura jew iżżomm awtonomija strateġika f'setturi ewlenin. 

It-trasport huwa inkluż prinċipalment fit-"tieqa għall-infrastruttura sostenibbli" u t-"tieqa għall-
investimenti strateġiċi Ewropej", li t-tnejn li huma jkopru l-infrastruttura, l-assi mobbli u l-użu 
ta' teknoloġiji innovattivi. Kif propost mill-Kummissjoni, it-"tieqa għall-infrastruttura 
sostenibbli", li tkopri wkoll oqsma bħall-enerġija, il-konnettività diġitali, l-ispazju, jew l-
ambjent, għandha tkun appoġġata b'sehem ta' EUR 20 biljun mill-garanzija globali tal-UE. It-
"tieqa għall-investimenti strateġiċi Ewropej" għandha tkun appoġġata b'sehem ta' 
EUR 31.2 biljun mill-garanzija globali tal-UE. It-turiżmu huwa kopert ukoll u potenzjalment 
jista' jiġi inkluż fil-ħames twieqi ta' politika kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi. 

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta għall-Programm InvestEU bħala għodda li tgħin biex tingħata 
spinta lill-investimenti pubbliċi u privati fis-settur tat-trasport u tat-turiżmu u biex jingħata 
kontribut għall-irkupru, il-kompetittività fit-tul u r-reżiljenza tas-settur fid-dawl tal-kriżi tas-
saħħa u ekonomika tal-COVID-19. Is-settur tat-trasport u t-turiżmu intlaqat b'mod sever u 
sproporzjonat mill-pandemija. L-attività ekonomika ġewwa u barra l-UE naqset b'mod 
sinifikanti, u dan wassal għal tnaqqis konsiderevoli fil-livelli ta' produzzjoni u, 
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konsegwentement, fit-trasport tal-merkanzija. Minbarra t-trasport tal-merkanzija, it-trasport tal-
passiġġieri naqas b'mod konsiderevoli. 

It-tifqigħa tal-pandemija wriet l-interkonnettività tal-ktajjen tal-provvista globali, inkluż fis-
settur tat-trasport, u esponiet id-dipendenza mill-importazzjoni ta' industriji strateġiċi fuq pajjiżi 
terzi fi ktajjen tal-valur strateġiċi. Dawn il-vulnerabbiltajiet strateġiċi għandhom jiġu indirizzati 
sabiex jittejbu l-awtonomija strateġika u l-prestazzjoni tas-settur, peress li dan jikkontribwixxi 
għat-titjib tar-rispons tal-Unjoni f'każ ta' emerġenza u tar-reżiljenza ekonomika tagħha. 

Għaldaqstant, sabiex jiġi appoġġat l-irkupru tas-settur u tingħata spinta lit-tkabbir sostenibbli, 
il-kompetittività fit-tul, l-awtonomija strateġika u r-reżiljenza tiegħu, huma meħtieġa 
investimenti mdaqqsa fl-infrastruttura kritika tat-trasport tal-Unjoni, kemm fl-infrastruttura 
fiżika kif ukoll f'dik diġitali, b'mod partikolari fir-rigward tal-interkonnessjoni, il-mobilità 
urbana, l-intermodalità, l-infrastruttura tal-fjuwil alternattiv għall-mezzi kollha tat-trasport, it-
teknoloġiji għal loġistika u mobbiltà sostenibbli, intelliġenti u awtomatizzati fil-modi kollha 
tat-trasport, l-iżvilupp ta' Żona Unika Ewropea tat-Trasport, kif ukoll il-ħolqien ta' sinerġiji bejn 
is-setturi tat-trasport, tal-enerġija, diġitali u setturi oħra fit-twieqi ta' politika differenti. Il-
Programm InvestEU mhux biss irid isaħħaħ is-sostenibbiltà u d-diġitalizzazzjoni tas-settur tat-
trasport, iżda għandu jippermetti wkoll li jkun hemm ambitu suffiċjenti biex jiġu indirizzati 
objettivi importanti bħas-sikurezza tat-trasport, l-opportunitajiet ta' impjieg, u l-iżvilupp 
reġjonali fit-tul. F'konformità mal-miri maqbula fil-ftehim parzjali inizjali, ir-Rapporteur 
jappoġġa li s-sħab ta' implimentazzjoni għandhom japplikaw mira ta' mill-inqas 55 % tal-
investiment fil-qafas tat-tieqa għall-infrastruttura sostenibbli li tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Unjoni dwar il-klima u l-ambjent.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jikkunsidraw l-
emendi li ġejjin:

Emenda 1

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 

(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 
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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.

mal-klima matul il-perjodu kopert bil-
QFP 2021-2027 u mira annwali ta' 30 % 
malajr kemm jista' jkun u sa mhux aktar 
tard mill-2027. L-azzjonijiet fil-qafas tal-
Programm InvestEU mistennija 
jikkontribwixxu mill-inqas 30 % tal-
pakkett finanzjarju ġenerali tal-Programm 
InvestEU għall-għanijiet tal-klima. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm InvestEU, u se jiġu vvalutati 
mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u 
tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm l-approċċ diġà miftiehem għall-appoġġ tal-objettivi klimatiċi, filwaqt li jiġu 
allinjati ċ-ċifri annwali u globali.

Emenda 2

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' 

(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 riskju ta' diverġenzi dejjem 
ikbar u jħalli impatt fuq l-iżvilupp fit-tul 
tar-reġjuni. 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 
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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.

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.

Or. en

Emenda 3

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-

(19) It-turiżmu huwa qasam importanti 
għall-ekonomija tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri u, bħala settur, esperjenza 
kontrazzjoni partikolarment gravi b'riżultat 
tal-pandemija tal-COVID-19. Il-Programm 
InvestEU jenħieġ li jappoġġa l-irkupru 
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kompetittività fit-tul tiegħu billi jappoġġa 
operazzjonijiet li jippromwovu t-turiżmu 
sostenibbli, innovattiv u diġitali.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-turiżmu kien fost is-setturi li ntlaqtu l-agħar mill-pandemija tal-COVID-19. InvestEU 
jeħtieġ jappoġġa b'mod partikolari l-irkupru ta' dan is-settur kruċjali għall-Ewropa, li fl-2019 
impjega 22,6 miljun persuna, ekwivalenti għal 11,2 % tal-impjiegi totali tal-UE, u 
kkontribwixxa 9,5 % għall-PDG tal-UE.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Il-pandemija Covid-19 hija xokk 
ewlieni għall-ekonomija dinjija u tal-
Unjoni. It-tnaqqis fil-PDG tal-UE huwa 
mistenni li jkun ferm aktar profond minn 
matul il-kriżi finanzjarja fl-2009 u l-effetti 
soċjali negattivi se jkunu inevitabbli. It-
tifqigħa tal-pandemija, fost affarijiet oħra, 
uriet id-dipendenza esterna tal-industrija 
tal-Unjoni fi ktajjen ta' valur strateġiċi u 
għaldaqstant enfasizzat il-ħtieġa li jiġu 
indirizzati l-vulnerabbiltajiet strateġiċi 
sabiex jitjiebu r-rispons ta' emerġenza tal-
Unjoni kif ukoll l-awtonomija strateġika 
sabiex tinkiseb 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-awtonomija strateġika tal-ekonomija Ewropea għandu jkun prijorità fil-qafas tat-
tieqa ta' politika għall-investiment strateġiku Ewropew.
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Emenda 5

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) 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; 

(28) Il-fokus primarju tat-tieqa għall-
investiment strateġiku Ewropew jenħtieġ li 
jkun fuq appoġġ għal dawk ir-riċevituri 
finali stabbiliti fi Stat Membru u li joperaw 
fl-Unjoni li l-attivitajiet tagħhom huma ta' 
importanza strateġika għall-Unjoni 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, inklużi 
inter alia n-netwerks trans-Ewropej fis-
setturi diġitali, enerġetiċi u tat-trasport u 
b'mod partikolari l-infrastruttura 
transkonfinali tagħhom; (iii) il-forniment 
ta' prodotti 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 
għal loġistika u mobbiltà sostenibbli, 
intelliġenti u awtomatizzati fil-modi 
kollha tat-trasport, l-applikazzjonijiet taċ-
ċelloli tal-fjuwil u tal-idroġenu nadif, it-
teknoloġiji ta’ dekarbonizzazzjoni għall-
industrija, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju, it-
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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.

teknoloġiji tal-ekonomija ċirkolari, 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. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi 
kriterji ta' valutazzjoni biex jiġi 
ddeterminat jekk benefiċjarju għandux 
attivitajiet sostanzjali fl-Unjoni u 
għalhekk ikun eliġibbli għal appoġġ fil-
qafas tat-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew. 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

Ġustifikazzjoni

InvestEU jenħtieġ li jappoġġa b'mod ċar fil-qafas tat-tieqa l-ġdida SEIP infrastruttura kritika 
u teknoloġiji strateġikament importanti fil-qasam tat-trasport.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g
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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 li jikkontribwixxu għall-
awtonimija 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

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-awtonomija strateġika tal-ekonomija Ewropea għandu jkun prijorità fil-qafas tat-
tieqa ta' politika għall-investiment strateġiku Ewropew.

Emenda 7

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 jinżammu u jissaħħu l-awtonomija 
strateġika u r-reżiljenza tal-Unjoni u tal-
ekonomija tagħha.

Or. en

Emenda 8

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-

ii) l-infrastruttura kritika, kemm fiżika 
kif ukoll virtwali, inklużi elementi ta' 
infrastruttura jew assi mobbli identifikati 
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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;

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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li l-assi mobbli tat-trasport jiġu inklużi fit-tieqa SEIP sabiex jiġi promoss it-tiġdid 
tal-flotot tal-vetturi u għalhekk tiġi promossa wkoll it-tranżizzjoni lejn mobbiltà sostenibbli 
bħala parti integrali tal-irkupru.

Emenda 9

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' prodotti u servizzi li 
huma strumentali għat-tħaddim u l-
manutenzjoni tal-infrastruttura kritika jew 
l-assi mobbli taħt il-punt ii);

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) teknoloġiji għal loġistika u 
mobbiltà sostenibbli, intelliġenti u 
awtomatizzati fil-modi kollha tat-trasport;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji strateġikament importanti għall-futur tat-trasport fl-UE jeħtieġ li jiġu indirizzati 
b'mod espliċitu mit-tieqa SEIP.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt e – punt vii – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Barra minn hekk, ir-riċevituri finali kollha 
li jirċievu finanzjament fil-qafas tat-tieqa 
għall-investiment strateġiku Ewropew, 
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, 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 12

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 
55 % 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

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm il-mira maqbula diġà relatata mal-objettivi klimatiċi.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, flimkien mas-sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni, 
għandhom jirsistu li jiżguraw li l-parti tal-
garanzija tal-UE użata għat-tieqa ta' 
politika għall-infrastruttura sostenibbli tiġi 
distribwita bl-għan li jintlaħaq bilanċ bejn 
l-oqsma differenti msemmija fil-punt (a) 
tal-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni, flimkien mas-sħab 
inkarigati mill-implimentazzjoni, 
għandhom jirsistu li jiżguraw li kemm il-
parti tal-garanzija tal-UE użata għat-tieqa 
ta' politika għall-infrastruttura sostenibbli 
kif ukoll il-parti tal-garanzija tal-UE 
użata għat-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew jiġu distribwiti bl-
għan li jintlaħaq bilanċ bejn l-oqsma 
differenti msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 u fil-punt (e) tal-paragrafu 1, 
rispettivament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

InvestEU għandu jikseb bilanċ bejn l-oqsma differenti koperti taħt it-tieqa ta' politika għall-
infrastruttura sostenibbli, kif kien diġà maqbul. It-tieqa ta' politika l-ġdida għall-investiment 
strateġiku Ewropew għandha ssegwi l-istess prinċipju.

Emenda 14

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 twieqi oħrajn u 
mhux taħt it-tieqa għall-investiment 
strateġiku Ewropew jistgħu jaqgħu taħt 
qasam wieħed jew iktar minn dawk 
stipulati fil-punti 1-15 ta' dan l-Anness:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm ċarezza dwar l-oqsma li huma indirizzati mit-tieqa ta' politika l-ġdida 
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għall-investiment sostenibbli Ewropew u dawk li huma indirizzati minn twieqi ta' politika 
oħra (li diġà hemm qbil dwarhom).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness II – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. It-turiżmu. 9. It-turiżmu, b'mod partikolari 
permezz ta' investimenti li 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
kompetittività fit-tul u t-trasformazzjoni 
tas-settur billi jappoġġa operazzjonijiet li 
jippromwovu t-turiżmu sostenibbli, 
innovattiv u diġitali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll il-Premessa 19.


