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ANNESS II
Oqsma eliġibbli għal operazzjonijiet ta’ finanzjament u investiment
L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u investiment li jaqgħu taħt ambiti oħrajn mit-tieqa għallinvestiment strateġiku Ewropew jistgħu jaqgħu taħt qasam wieħed jew iktar minn dawn li
ġejjin:
L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u investiment fl-ambitu tal-investiment strateġiku
Ewropew għandhom jaqgħu fl-oqsma stabbiliti fil-punt (e) tal-Artikolu 7(1). Dawn jistgħu
jinkludu b’mod partikolari Proġetti Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni.
1.

2.

L-iżvilupp tas-settur tal-enerġija f’konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni talEnerġija, inkluż is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, it-tranżizzjoni enerġetika nadifa
u l-impenji li saru taħt l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta’ Pariġi
dwar il-Klima, b’mod partikolari permezz ta’:
(a)

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

(b)

l-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija (b’enfasi fuq it-tnaqqis tad-domanda
permezz ta’ ġestjoni tad-domanda u r-rinnovazzjoni tal-bini);

(c)

l-iżvilupp, il-modernizzazzjoni ta’ infrastruttura tal-enerġija sostenibbli u
interventi biex din issir intelliġenti b’mod partikolari, iżda mhux biss, fil-livell
ta’ tranżizzjoni u ta’ distribuzzjoni, it-teknoloġiji tal-ħżin, l-interkonnessjoni
elettrika bejn l-Istati Membri u n-networks intelliġenti tal-enerġija;

(d)

l-iżvilupp ta’ sistemi innovattivi ta’ provvista ta’ sħana b’emissjonijiet żero u
baxxi u l-produzzjoni kkombinata ta’ enerġija elettrika u sħana;

(e)

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

(f)

infrastruttura għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju fil-proċessi industrijali, flimpjanti tal-bijoenerġija u fil-faċilitajiet tal-manifattura lejn it-tranżizzjoni
enerġetika.

L-iżvilupp ta’ infrastrutturi tat-trasport u ta’ soluzzjonijiet ta’ mobilità sostenibbli u
sikuri, ta’ tagħmir u teknoloġiji innovattivi f’konformità mal-prijoritajiet tat-trasport
tal-Unjoni u l-impenji li saru taħt il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima, b’mod
partikolari permezz ta’:
(a)
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proġetti li jappoġġaw l-iżvilupp tal-infrastruttura tan-network trans-Ewropew
tat-trasport (TEN-T), fosthom il-manutenzjoni u s-sikurezza tal-infrastruttura,
in-nodi urbani ta’ TEN-T, il-portijiet marittimi u interni, l-ajruporti, itterminals multimodali u l-konnessjoni ta’ tali terminals multimodali man-

Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar ilpromozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 328, 21.12.2018, p. 82).
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networks TEN-T, u l-applikazzjonijiet telematiċi msemmija fir-Regolament
(UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 ;
(b)

proġetti infrastrutturali tat-TEN-T li jipprevedu l-użu ta’ mill-anqas żewġ modi
ta’ transport differenti, b’mod partikolari terminals tat-trasport tal-merkanzija
multimodali u n-nodi tat-trasport tal-passiġġieri;

(c)

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

(d)

l-appoġġ għat-tiġdid u l-modernizzazzjoni a posteriori ta’ mezzi mobbli tattrasport bil-għan li jiġu adottati soluzzjonijiet ta’ mobbiltà b’emissjonijiet
baxxi u b’żero emissjonijiet, inkluż permezz tal-użu ta’ fjuwils alternattivi filvetturi tal-mezzi kollha tat-trasport;

(e)

infrastruttura ferrovjarja, proġetti ferrovjarja oħra, infrastrutturi għall-passaġġi
fuq l-ilma interni, proġetti ta’ tranżitu b’kapaċità għolja u portijiet marittimi u
awtostradi tal-baħar;

(f)

infrastruttura ta’ fjuwil alternattiv għall-modi kollha ta’ trasport, inkluża linfrastruttura tal-iċċarġjar elettriku;

(g)

proġetti ta’ mobilità intelliġenti u sostenibbli oħrajn li jiffokaw fuq:
(i)

is-sikurezza fit-toroq;

(ii)

l-aċċessibbiltà;

(iii) it-tnaqqis tal-emissjonijiet; jew
(iv) l-iżvilupp u l-installazzjoni ta’ teknoloġiji u servizzi ġodda tat-trasport,
bħal servizzi fir-rigward ta’ modi ta’ trasport konnessi u awtonomi jew
sistemi ta’ bejgħ ta’ biljetti integrati; u
(h)

3.
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proġetti għaż-żamma jew it-titjb tal-infrastruttura tat-trasport, inklużi lawtostradi fuq it-TEN-T fejn neċessarju għall-ammeljorament, iż-żamma jew
it-titjib tas-sikurezza fit-toroq, għall-iżvilupp ta’ servizzi tal-ITS jew għalliżgurar tal-integrità u l-istandards tal-infrastrutturi, żoni u faċilitajiet ta’
parkeġġ sikuri, punti ta’ riforniment ta’ ċarġ u ta’ fjuwil għall-fjuwils
alternattivi.

L-ambjent u r-riżorsi, b’mod partikolari permezz ta’:
(a)

l-ilma, inkluża l-provvista tal-ilma tajjeb għax-xorb u s-servizzi tas-sanità, u leffiċjenza tan-networks, it-tnaqqis tal-ħruġ aċċidentali, l-infrastruttura għallġbir u t-trattament tal-ilma mormi, l-infrastruttura tal-kosta u infrastruttura
ekoloġika oħra relatata mal-ilma;

(b)

l-infrastruttura għall-immaniġġar tal-iskart;

(c)

proġetti u intrapriżi fl-oqsma tal-ġestjoni tar-riżorsi ambjentali u t-teknoloġija
sostenibbli;

Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013
dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar idDeċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).
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it-titjib u r-restawr tal-ekosistemi u s-servizzi tagħhom inkluż permezz tat-titjib
tan-natura u l-bijodiversità permezz ta’ proġetti ta’ proġetti infrastrutturali
“ekoloġiċi” u “blu”;

(e)

l-iżvilupp urban, rurali u kostali sostenibbli;

(f)

l-azzjonijiet dwar it-tibdil fil-klima, adattament għall-klima u l-mitigazzjoni
tal-klima, inkluż it-tnaqqis tar-riskju tad-diżastri naturali;

(g)

proġetti u intrapriżi li jimplimentaw l-ekonomija ċirkolari billi jintegraw aspetti
tal-effiċjenza fir-riżorsi fil-produzzjoni u fil-ħajja tal-prodott, inkluża lprovvista sostenibbli ta’ materja prima u materja prima sekondarja;

(h)

id-dekarbonizzazzjoni ta’ industriji li jużaw ħafna enerġija u t-tnaqqis
sostanzjali tal-emissjonijiet f’tali industriji, inkluż id-dimostrazzjoni u linstallazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi b’emissjonijiet baxxi.

(i)

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

(j)

proġetti li jippromwovu wirt kulturali sostenibbli.

4.

L-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ konnettività diġitali, b’mod partikolari permezz ta’
proġetti li jappoġġaw l-installazzjoni ta’ networks diġitali b’kapaċità għolja ħafna, ilkonnettività 5G u t-titjib tal-konnettività diġitali u l-aċċess, b’mod partikolari għażżoni rurali u r-reġjuni periferiċi.

5.

Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, partikolarment permezz ta’:

6.
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(d)

(a)

proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni li jikkontribwixu għall-objettivi ta’ Orizzont
Ewropa, inkluża l-infrastruttura ta’ riċerka u l-appoġġ għad-dinja akkademika;

(b)

proġetti korporattivi, inkluż taħriġ
raggruppamenti u networks tan-negozju;

(c)

proġetti u programmi ta’ dimostrazzjoni kif ukoll l-installazzjoni ta’
infrastrutturi, teknoloġiji u proċessi relatati;

(d)

il-proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni kollaborattivi bejn id-dinja akkademika, lorganizzazzjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-industrija; sħubiji pubbliċiprivati u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

(e)

trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija;

(f)

riċerka fil-qasam ta’ teknoloġiji abilitanti essenzjali (KETs) u lapplikazzjonijiet industrijali tagħhom, inklużi materjali ġodda u avvanzati; u

(g)

prodotti tas-saħħa effettivi u aċċessibbli l-ġodda, inklużi l-prodotti
farmaċewtiċi, l-apparat mediku, id-dijanjostika u l-prodotti mediċinali
terapewtiċi avvanzati, l-aġenti antimikrobiċi l-ġodda u l-proċess ta’ żvilupp
innovattiv li jevitaw l-użu ta’ testijiet fuq l-annimali.

u

promozzjoni

tal-ħolqien

ta’

L-iżvilupp, l-installazzjoni u t-tkabbir ta’ teknoloġiji u servizzi diġtali, speċjalment
teknoloġiji u servizzi diġitali li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-programm Ewropa
Diġitali, b’mod partikolari permezz ta’:
(a)

l-intelliġenza artifiċjali;

(b)

it-teknoloġija tal-kwantum;

(c)

ċibersigurtà u infrastrutturi tal-protezzjoni tan-network;
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7.

(d)

l-internet tal-oġġetti;

(e)

it-teknoloġiji tal-blockchain u teknoloġiji tar-reġistru distribwit oħrajn;

(f)

il-ħiliet diġitali avvanzati;

(g)

ir-robotika u l-awtomatizzazzjoni;

(h)

il-fotonika; u

(i)

it-teknoloġiji u s-servizzi diġitali avvanzati oħrajn li jikkontribwixxu għaddiġitalizzazzjoni tal-industrija tal-Unjoni u l-integrazzjoni tat-teknoloġiji, isservizzi u l-ħiliet diġitali fis-settur tat-trasport tal-Unjoni.

Is-sostenn finanzjarju lil entitajiet li ma jimpjegawx iktar minn 499 impjegat,
b’enfasi partikolari fuq l-SMEs u kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja żgħar,
partikolarment permezz ta’:
(a)

l-għoti ta’ kapital u investiment operatorji;

(b)

l-għoti ta’ finanzjament ta’ riskju mill-istadju inizjali sal-espansjoni biex tiġi
żgurata l-pożizzjoni ta’ tmexxija fis-setturi innovattivi u sostenibbli, inkluż ittisħiħ tad-diġitalizazzjoni u tal-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom, u biex tiġi
żgurata l-kompetittività globali tagħhom;

(c)

l-għoti ta’ finanzjament għall-akkwiżizzjoni ta’ impriża jew parteċipazzjoni
f’impriża min-naħa tal-impjegati.

8.

Setturi kulturali u kreattivi, wirt kulturali, media, is-settur awdjoviżiv, il-ġurnaliżmu
u l-istampa, b’mod partikolari permezz tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, l-użu ta’
teknoloġiji diġitali u l-ġestjoni teknoloġika tad-drittijiet tal-proprjeta intellettwali.

9.

It-turiżmu.

10.

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

11.

L-agrikultura, il-forestrija, is-sajd, l-akkwakultura sostenibbli u elementi oħra talbijoekonomija sostenibbli inġenerali.

12.

L-investimenti soċjali, fosthom dawk li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-Pilastru
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, b’mod partikolari permezz ta’:
(a)

il-mikrofinanzjament, il-finanza etika, il-finanzjament tal-intrapriża soċjali u lekonomija soċjali;

(b)

id-domanda u l-provvista tal-ħiliet;

(c)

l-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi relatati, inkluż għall-adulti;

(d)

l-infrastruttura soċjali, b’mod partikolari:
(i)
l-edukazzjoni u t-taħriġ inklużivi, inkluża l-edukazzjoni u l-indukrar
tat-tfal f’età bikrija, u l-infrastrutturi u l-faċilitajiet edukattivi relatati tagħhom,
l-indukrar alternattiv tat-tfal, l-alloġġi għall-istudenti u t-tagħmir diġitali, li
jkunu aċċessibbli għal kulħadd;
(ii)
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l-akkommodazzjoni soċjali affordabbli3;

Akkomodazzjoni soċjali affordabbli għandha tinftiehem li hi mmirata għal persuni żvantaġġati jew
gruppi soċjalment inqas vantaġġati, li minħabba restrizzjonijiet ta’ solvenza jgħixu fi privazzjoni ta’
abitazzjoni severa jew ma jkunux jistgħu jiksbu akkomodazzjoni bil-kundizzjonijiet tas-suq.
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(iii)
is-saħħa u l-kura fit-tul, inklużi l-kliniki, l-isptarijiet, il-kura tas-saħħa
primarja, is-servizzi fid-djar u l-kura bbażata fil-komunità;

13.

14.

15.

MT

(e)

l-innovazzjoni soċjali, inklużi soluzzjonijiet u skemi soċjali innovattivi bil-mira
li jippromwovu impatti u riżultati soċjali fl-oqsma msemmija fil-punt 12;

(f)

l-attivitajiet kulturali b’għan soċjali;

(g)

il-miżuri biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

(h)

l-integrazzjoni tal-persuni vulnerabbli, inklużi ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

(i)

is-soluzzjonijiet tas-saħħa innovattivi, fosthom is-servizzi elettroniċi fil-qasam
tas-saħħa u mudelli ġodda tal-kura;

(j)

l-inklużjoni u l-aċċessibbiltà għal nies b’diżabilità.

L-iżvilupp tal-industrija tad-difiża, biex b’hekk tissaħħaħ l-awtonomija strateġika talUnjoni, b’mod partikolari permezz ta’ appoġġ għal:
(a)

il-katina ta’ provvista tad-difiża tal-Unjoni, b’mod partikolari permezz talappoġġ finanzjarju għall-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja;

(b)

il-kumpaniji li jieħdu sehem fi proġetti ta’ innovazzjoni rivoluzzjonarji fissettur tad-difiżi u teknoloġiji b’użu doppju relatati mill-qrib;

(c)

il-katina tal-provvista tas-settur tad-difiża matul il-parteċipazzjoni fi proġetti
ta’ riċerka u żvilupp kollaborattivi, inklużi dawk appoġġjati mill-Fond
Ewropew għad-Difiża;

(d)

l-infrastruttura ta’ riċerka u taħriġ għad-difiża.

L-ispazju, partikolarment fir-rigward tal-iżvilupp tas-settur spazjali f’konformità
mal-objettivi tal-Istrateġija Spazjali:
(a)

biex jiġu massimizzati l-benefiċċji għas-soċjetà u l-ekonomija tal-Unjoni;

(b)

biex titrawwem il-kompetittività tas-sistemi u t-teknoloġiji spazjali, billi tiġi
indirizzata b’mod partikolari l-vulnerabbiltà tal-ktajjen ta’ provvista;

(c)

biex tiġi sostnuta l-intraprenditorija spazjali, inkluż l-iżvilupp downstream;

(d)

biex titrawwem l-awtonomija tal-Unjoni għall-aċċess sikur għall-ispazju,
inklużi aspetti ta’ użu doppju.

Ibħra u oċeani, permezz tal-iżvilupp ta’ proġetti u intrapriżi fil-qasam tal-ekonomija
blu, u l-Prinċipji tal-Finanzi tal-Ekonomija Blu Sostenibbli, b’mod partikolari
permezz tal-intraprenditorija u l-industrija marittima, l-enerġija tal-baħar rinovabbli u
l-ekonomija ċirkolari.
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