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ANNESS V
Fallimenti tas-suq, sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali, addizzjonalità u
attivitajiet esklużi
A. Fallimenti tas-suq, sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali u addizzjonalità
F’konformità mal-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju, il-garanzija tal-UE għandha
tindirizza l-fallimenti tas-suq jew is-sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali (il-punt (a)
tal-Artikolu 209(2)) u tikseb addizzjonalità billi tipprevjeni s-sostituzzjoni tal-appoġġ u talinvestiment potenzjali minn sorsi pubbliċi jew privati oħra (il-punt (b) tal-Artikolu 209(2)).
Sabiex ikun hemm konformità mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament
Finanzjarju, l-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment li jibbenefikaw millgaranzija tal-UE għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin li huma stabbiliti fil-punti 1 u
2 hawn taħt:
1. Fallimenti tas-suq u sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali
Biex jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq jew is-sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali
kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju, l-investimenti filmira tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment għandhom jinkludu waħda minn
dawn il-karatteristiċi:
(a) Ikollhom in-natura ta’ ben pubbliku li għalih l-operatur jew il-kumpanija ma
jistgħux jiksbu biżżejjed vantaġġi finanzjarji (bħall-edukazzjoni u l-ħiliet, il-kura
tas-saħħa u l-aċċessibbiltà, is-sigurtà u d-difiża, u l-infrastrutturi disponibbli blebda kost jew b’kost negliġibbli).
(b) Esternalitajiet li l-operatur jew il-kumpanija ġeneralment jonqsu milli
jinternalizzaw bħall-investiment fir-R&Ż, l-effiċjenza enerġetika, il-protezzjoni
klimatika jew il-ħarsien tal-ambjent.
(c) Asimmetriji fl-informazzjoni, b’mod partikolari fil-każ tal-SMEs u tal-kumpaniji
ż-żgħar b’kapitalizzazzjoni medja, inklużi livelli tar-riskju ogħla relatati ma’ ditti
fi stadju bikri, ditti prinċipalment b’assi intanġibbli jew b’kollateral insuffiċjenti,
jew ditti li jiffukaw fuq attivitajiet b’riskju ogħla.
(d) Proġetti infrastrutturali transfruntiera u s-servizzi relatati jew fondi li jinvestu fuq
bażi transfruntiera biex jindirizzaw il-frammentazzjoni tas-suq intern u biex itejbu
l-koordinament fis-suq intern.
(e) Skopertura għal livelli ogħla ta’ riskju f’ċerti setturi, pajjiżi jew reġjuni li jaqbżu llivelli li l-atturi finanzjarji privati jistgħu jew huma lesti li jaċċettaw, inkluż fejn linvestiment ma kienx isir jew ma kienx isir fl-istess kobor minħabba n-novità
tiegħu jew minħabba r-riskji assoċjati mal-innovazzjoni jew mat-teknoloġija
mhux ippruvata.
(f) Fil-każ ta’ appoġġ għal operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment flambitu tat-tieqa għall-investiment strateġiku Ewropew, l-investiment ma kienx isir
jew ma kienx isir fl-istess kobor permezz ta’ finanzjament mis-suq minn entitajiet
stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni minħabba d-diffikultajiet fl-internalizzazzjoni talbenefiċċji pprovduti għall-interess strateġiku Ewropew.
(g) Fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali ġodda jew
kumplessi f’konformità mal-punt (a)(iii) tal-Artikolu 8(1) ta’ dan ir-Regolament.
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2. Addizzjonalità
L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment għandhom jissodisfaw iż-żewġ
aspetti tal-addizzjonalità kif isemmi l-punt (b) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament
Finanzjarju. Dan ifisser li l-operazzjonijiet ma kinux isiru jew ma kinux isiru fl-istess
kobor min-naħa tas-sorsi pubbliċi jew privati mingħajr l-appoġġ tal-Fond InvestEU.
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, dawn l-operazzjonijiet għandhom jinftiehmu bħala
operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment li jkollhom jissodisfaw dawn iż-żewġ
kriterji li ġejjin:
(1) Biex jitqies addizzjonali għas-sorsi privati msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu
209(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Fond InvestEU għandu jappoġġa loperazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment tas-sħab inkarigati millimplimentazzjoni billi jimmira għall-investimenti li, minħabba l-karatteristiċi
tagħhom (konsiderazzjonijiet ta’ natura ta’ ben pubbliku, esternalitajiet,
asimmetriji fl-informazzjoni, koeżjoni soċjoekonomika jew ta’ tip ieħor), ma
jistgħux jiġġeneraw biżżejjed redditu finanzjarju fil-livell tas-suq jew jinħassu
riskjużi wisq (meta mqabbla mal-livelli ta’ riskju li l-entitajiet privati rilevanti
jkunu lesti li jaċċettaw). Minħabba dawn il-karatteristiċi, tali operazzjonijiet ta’
finanzjament u ta’ investiment ma jistgħux jaċċedu għall-finanzjament mis-suq
f’kundizzjonijiet raġonevoli f’termini ta’ prezzijiet, rekwiżiti ta’ kollateral, it-tip
ta’ finanzjament, il-maturità tal-finanzjament mogħti jew kundizzjonijiet oħra, u
ma kinux isiru fl-Unjoni jew ma kinux isiru fl-istess kobor mingħajr l-appoġġ
pubbliku.
(2) Biex jitqies addizzjonali għall-appoġġ eżistenti min-naħa ta’ sorsi pubbliċi oħra
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Fond
InvestEU għandu jappoġġa biss l-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’
investiment li għalihom japplikaw dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-operazzjonijiet ta’ finanzjament jew ta’ investiment ma kinux isiru jew ma
kinux isiru fl-istess kobor min-naħa tas-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni
mingħajr l-appoġġ tal-Fond InvestEU; u
(b) l-operazzjonijiet ta’ finanzjament jew ta’ investiment ma kinux isiru jew ma
kinux isiru fl-istess kobor fl-Unjoni bi strumenti pubbliċi oħra eżisteni, bħallistrumenti finanzjarji ta’ ġestjoni kondiviża li joperaw fil-livell reġjonali jew
nazzjonali, għalkemm l-użu komplementari tal-InvestEU u ta’ sorsi pubbliċi
oħra jrid ikun possibbli, b’mod partikolari fejn jista’ jinkiseb valur miżjud talUnjoni u fejn jista’ jiġi ottimizzat l-użu ta’ sorsi pubbliċi biex jintlaħqu lobjettivi ta’ politiki b’mod effiċjenti.
(3) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment fl-ambitu tat-tieqa għallinvestiment strateġiku Ewropew jistgħu jitqiesu bħala addizzjonali kull meta dawn
l-operazzjonijiet ma kinux isiru, jew mhux fl-istess kobor, minn entitajiet privati u
pubbliċi oħra stabbiliti u li joperaw fl-Unjoni mingħar l-appoġġ tal-Fond
InvestEU.
Bil-għan li jintwera li l-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment li jibbenefikaw
mill-garanzija tal-UE huma addizzjonali għall-appoġġ mis-suq u ta’ tip pubbliku ieħor,
is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jagħtu informazzjoni li turi mill-inqas
waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:
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(a) Appoġġ li jingħata permezz ta’ pożizzjonijiet subordinati fir-rigward ta’ selliefa
pubbliċi jew privati oħra jew fl-istruttura ta’ finanzjament
(b) Appoġġ li jingħata permezz ta’ ekwità jew kważi ekwità jew permezz ta’ dejn
b’rekwiżiti ta’ perjodi ta’ maturità twal, prezzijiet, kollateral jew kundizzjonijiet
oħra li mhumiex disponibbli biżżejjed fis-suq jew minn sorsi pubbliċi oħra
(c) Appoġġ li jingħata għall-operazzjonijiet li jippreżentaw profil ta’ riskju ogħla
meta mqabbla mar-riskju ġeneralment aċċettat mill-attivitajiet standard tas-sieħeb
inkarigat mill-implimentazzjoni jew appoġġ li jingħata lis-sħab inkarigati millimplimentazzjoni biex jeċċedu l-kapaċità tagħhom stess biex jappoġġaw tali
operazzjonijiet
(d) Parteċipazzjoni f’mekkaniżmi ta’ kondiviżjoni tar-riskju li fil-mira tagħhom
għandhom l-oqsma ta’ politika li tesponi lis-sieħeb inkarigat millimplimentazzjoni għal livelli ta’ riskju ogħla meta mqabbla mal-livelli
ġeneralment aċċettati mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew li l-atturi
finanzjarji privati jistgħu jew huma lesti li jaċċettaw
(e) Appoġġ li jikkatalizza/jattira finanzjamenti privati jew pubbliċi addizzjonali u
huwa komplementari għal sorsi privati u kummerċjali oħra, b’mod partikolari
minn klassijiet ta’ investituri jew investituri istituzzjonali tradizzjonalment avversi
għar-riskju, b’riżultat tal-effett ta’ senjalizzazzjoni tal-appoġġ mogħti fl-ambitu
tal-Fond InvestEU
(f) Appoġġ li jingħata permezz ta’ prodotti finanzjarji li mhumiex disponibbli jew li
mhumiex offruti f’livell suffiċjenti fil-pajjiżi jew fir-reġjuni fil-mira minħabba
swieq neqsin, sottożviluppati jew inkompluti
Fil-każ ta’ operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment b’intermedjazzjoni,
partikolarment għall-appoġġ tal-SMEs, l-addizzjonalità għandha tkun ivverifikata fillivell tal-intermedjarju, pjuttost milli fil-livell tar-riċevitur finali. Titqies li teżisti laddizzjonalità meta l-Fond InvestEU jappoġġa lill-intermedjarju finanzjarju biex joħloq
portafoll ġdid b’livell ta’ riskju ogħla jew iżid il-volum tal-attivitajiet li diġà jippreżentaw
riskju għoli, meta mqabbla mal-livelli ta’ riskju li l-atturi finanzjarji privati u pubbliċi
attwalment jistgħu jew huma lesti li jaċċettaw fil-pajjiżi jew fir-reġjuni fil-mira.
Il-garanzija tal-UE ma għandhiex tingħata għall-appoġġ ta’ operazzjonijiet ta’
rifinanzjament (pereżempju sostituzzjoni ta’ ftehimiet ta’ self eżistenti jew forom oħra ta’
appoġġ finanzjarju għal proġetti li diġà ġew parzjalment jew totalment materjalizzati),
għajr f’ċirkostanzi eċċezzjonali speċifiċi u ġustifikati b’mod adegwat li fihom jintwera li
l-operazzjoni fl-ambitu tal-garanzija tal-UE se tippermetti li jsir investiment ġdid f’qasam
eliġibbli għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment fl-ambitu tal-Anness II
ta’ ammont, addizzjonali għall-volum abitwali ta’ attività min-naħa tas-sieħeb inkarigat
mill-implimentazzjoni jew mill-intermedjarju finanzjarju, tal-anqas ekwivalenti għallammont tal-operazzjoni li jissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti f’dan ir-Regolament.
Dawn l-operazzjonijiet għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fit-Taqsima A ta’ dan
l-Anness rigward il-falliment tas-suq, is-sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali u laddizzjonalità.
B. Attivitajiet esklużi
Il-Fond InvestEU ma għandux jappoġġa:
(1) Attivitajiet li jillimitaw id-drittijiet u l-libertajiet individwali tal-persuni jew jiksru ddrittijiet tal-bniedem
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(2) Fil-qasam tal-attivitajiet tad-difiża, l-użu, l-iżvilupp jew il-produzzjoni ta’ prodotti u
teknoloġiji li huma pprojbiti mid-dritt internazzjonali applikabbli
(3) Prodotti u attivitajiet relatati mat-tabakk (il-produzzjoni, id-distribuzzjoni, lipproċessar u l-kummerċ)
(4) Attivitajiet esklużi mill-finanzjament skont l-Artikolu [X] tar-Regolament [Orizzont
Ewropa]1: riċerka dwar il-klonazzjoni tal-bnedmin għal skopijiet riproduttivi;
attivitajiet maħsuba biex jimmodifikaw il-wirt ġenetiku tal-bnedmin, li jistgħu jwasslu
biex tibdiliet bħal dawn isiru ereditarji; u attivitajiet li joħolqu embrijuni umani
unikament għall-fini ta’ riċerka jew għall-fini tal-akkwist ta’ ċelluli staminali, inkluż
bi trasferiment nukleari taċ-ċelloli somatiċi
(5) Logħob tal-azzard (attivitajiet relatati mal-produzzjoni, mal-kostruzzjoni, maddistribuzzjoni, mal-ipproċessar, mal-kummerċ jew mas-software)
(6) Kummerċ tas-sess u infrastrutturi, servizzi u mezzi ta’ komunikazzjoni relatati
(7) Attivitajiet li jinvolvu annimali ħajjin għal sperimentazzjoni u għal skopijiet xjentifiċi
dment li ma tkunx tista’ tiġi garantita l-konformità mal-Konvenzjoni Ewropea għallĦarsien tal-Annimali Vertebrati Użati għal Sperimentazzjoni u għal Skopijiet
Xjentifiċi Oħra2
(8) Attività ta’ żvilupp ta’ proprjetajiet immobbli, bħal attività bl-iskop waħdieni li
tirrinnova u tirriloka jew terġa’ tbigħ binjiet eżistenti kif ukoll proġetti immobiljari
ġodda; madankollu, attivitajiet fis-settur immobiljari li huma relatati mal-objettivi
speċifiċi tal-Programm InvestEU kif speċifikati fl-Artikolu 3(2) u/jew mal-oqsma
eliġibbli għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment fl-ambitu tal-Anness
II, bħall-investimenti fil-proġetti ta’ effiċjenza enerġetika jew fl-akkomodazzjoni
soċjali, għandhom ikunu eliġibbli
(9) Attivitajiet finanzjarji bħax-xiri jew il-kummerċ fl-istrumenti finanzjarji. B’mod
partikolari, l-interventi li jimmiraw lejn l-akkwiżizzjoni (buy-out) maħsuba għal
żmembrament tal-assi (asset stripping) jew lejn kapital ta’ sostituzzjoni maħsub għal
żmuntar tal-assi (asset stripping) għandhom ikunu esklużi
(10) Attivitajiet ipprojbiti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli
(11) Id-dekummissjonar, it-tħaddim, l-adattament jew il-kostruzzjoni ta’ impjanti talenerġija nukleari
(12) Investimenti relatati mal-attivitajiet tal-minjieri jew tal-estrazzjoni, proċessar,
distribuzzjoni, ħżin jew kombustjoni ta’ fjuwils fossili solidi u żejt, kif ukoll
investimenti relatati mal-estrazzjoni tal-gass. Din l-esklużjoni ma tapplikax għal:
(a) proġetti li għalihom ma hemm l-ebda teknoloġija alternattiva possibbli;
(b) proġetti relatati mal-prevenzjoni u mal-kontroll tat-tniġġis;
(c) proġetti mgħammra b’installazzjonijiet għall-qbid u l-ħżin tad-diossidu talkarbonju jew għall-qbid u l-użu tad-diossidu tal-karbonju; proġetti industrijali jew
ta’ riċerka li jwasslu għal tnaqqis sostanzjali tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’
1

2

MT

L-Artikolu 14 tal-Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi rregoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 2018/0224(COD).
ĠU L 222, 24.8.1999, p. 31.

4

MT

serra meta mqabbla mal-parametri referenzjarji tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar
ta’ Emissjonijiet
(13) Investimenti fil-faċilitajiet għar-rimi tal-iskart f’landfill. Din l-esklużjoni ma
tapplikax għall-investimenti fis-segwenti:
(a) faċilitajiet ta’ landfill li huma element anċillari ta’ proġett ta’ investiment
industrijali jew tal-minjieri u fil-każ li ntwera li l-użu ta’ landfill huwa l-unika
għażla fattibbli għat-trattament tal-iskart industrijali jew tal-minjieri prodott millattività kkonċernata stess;
(b)faċilitajiet ta’ landfill eżistenti biex ikun żgurat l-użu ta’ gass tal-landfill u jkun
promoss l-irkupru mil-landfills (landfill mining) u l-ipproċessar mill-ġdid tal-iskart
(14) Investimenti fl-impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku (TMB). Din lesklużjoni ma tapplikax għall-investimenti maħsuba biex l-impjanti TMB eżistenti
jiġu modifikati retroattivament għal skopijiet ta’ rkupru enerġetiku jew għal
operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart isseparat bħal kompostjar u diġestjoni
anaerobika
(15) Investimenti f’inċineraturi għat-trattament tal-iskart. Din l-esklużjoni ma tapplikax
għall-investimenti fis-segwenti:
(a) impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż mhux
riċiklabbli;
(b)impjanti eżistenti, fejn l-investiment ikun għal skop ta’ żieda fl-effiċjenza
enerġetika, ġbir tal-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew użu jew irkupru ta’ materjali
mill-irmied tal-inċinerazzjoni dment li tali investimenti ma jirriżultawx f’żieda talkapaċità ta’ pproċessar ta’ skart tal-impjant
Is-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni għandhom jibqgħu responsabbli biex jiżguraw ilkonformità tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment mal-kriterji ta’ esklużjoni
stabbiliti f’dan l-Anness fil-mument tal-iffirmar, biex jissorveljaw din il-konformità matul
l-implimentazzjoni tal-proġett u biex jieħdu azzjonijiet korrettivi xierqa jekk ikun il-każ.
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