
Nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja l-bidliet introdotti fit-tieni pubblikazzjoni tal-
proposta għal reviżjoni mmirata tal-GBER  

 
Il-Kummissjoni qed tniedi t-tieni konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni mmirata tal-
GBER fost kriżi bla preċedent ikkawżata mir-riperkussjonijiet mill-pandemija ta’ Covid-19. 
L-Istati Membri tal-UE jfittxu li jipprovdu assistenza biex itaffu l-impatt ekonomiku ta’ din il-
kriżi fis-setturi kollha tal-ekonomija. Filwaqt li tirrikonoxxi b’mod sħiħ il-gravità tas-
sitwazzjoni, il-Kummissjoni ppubblikat il-Qafas Temporanju, li jiċċara meta l-interventi tal-
Istat fil-kriżi kurrenti huma kompatibbli mal-funzjonament tas-suq intern. Iżda huwa meħtieġ 
li titkompla wkoll it-tħejjija għall-perjodu ta’ wara l-kriżi sabiex tiġi ffinalizzata r-reviżjoni 
mmirata tar-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa fil-ħin għall-bidu tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali li jmiss għall-perjodu 2021-2027.  
 
L-għan ta’ din in-nota huwa li tiċċara u tispjega l-bidliet ewlenin introdotti fil-proposta biex 
jiġi emendat ir-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa (“GBER”) li jakkumpanja l-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali li jmiss (“QFP”), wara l-ewwel konsultazzjoni pubblika u abbażi tal-
feedback irċevut f’dik il-konsultazzjoni. Il-bidliet huma deskritti għal kull wieħed mit-tliet 
oqsma li huma inklużi f’din il-proposta tal-GBER:  

• Proġetti ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (European Territorial Cooperation 
projects, ETC); 

• fi proġetti RŻ&I b’Siġill ta’ Eċċellenza taħt Orizzont 2020 jew Orizzont Ewropa, kif 
ukoll proġetti kofinanzjati u Azzjonijiet għall-Ħolqien ta’ timijiet taħt Orizzont 2020 
jew Orizzont Ewropa; 

• finanzjament nazzjonali flimkien ma’ finanzjament taħt InvestEU. 
 
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 
 
Il-proposta aġġornata tal-proposta GBER tirrifletti l-bidliet ewlenin li ġejjin fir-rigward tal-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (“ETC”): 
 

• L-intensità tal-għajnuna: Il-Kummissjoni allinjat l-intensità tal-għajnuna proposta fl-
Artikolu 20 mal-livell tar-rata ta’ kofinanzjament prevista fl-abbozz tar-Regolament 
ETC għas-sħab kollha tal-proġett biex tiġi ssimplifikata l-ġestjoni tal-proġetti tal-ETC 
u jitnaqqas il-piż amministrattiv. 

• Kundizzjonijiet ta’ rapportar u monitoraġġ: Il-Kummissjoni ssimplifikat il-
kundizzjonijiet tar-rappurtar u tal-monitoraġġ għal ammonti limitati ta’ għajnuna 
mogħtija skont l-Artikolu 20a. L-intenzjoni hija li jiġu indirizzati l-proġetti tal-ETC 
b’għadd kbir ta’ parteċipanti li kull wieħed minnhom jirċievi ammonti żgħar ħafna ta’ 
għajnuna, li għalihom jitqies xieraq li jiġi limitat il-piż amministrattiv minħabba l-
ammonti żgħar ħafna ta’ għajnuna. 

 
RŻ&I 
 
Il-proposta aġġornata tal-proposta GBER tirrifletti l-bidliet ewlenin li ġejjin fir-rigward tar-
RŻ&I: 

• Kjarifiki: Hemm diversi kjarifiki tad-dispożizzjonijiet bħal dawk dwar ir-rata ta’ 
finanzjament rilevanti permessa taħt il-programmi Orizzont. Abbażi tal-kummenti li 
waslu bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni neħħiet ukoll il-
kjarifiki oriġinali fid-definizzjonijiet tal-attivitajiet eliġibbli rigward il-Livell ta’ 



Tlestija Teknoloġika biex tagħmilha ċara li l-introduzzjoni proposta oriġinarjament ma 
kinitx maħsuba biex twassal għal bidla fis-sustanza. Biex jiżdiedu ċ-ċarezza u l-
leġġibbiltà, il-Kummissjoni qasmet ukoll l-Artikoli proposti oriġinarjament relatati 
mar-RŻ&I f’erba’ Artikoli separati li jkopru (1) għajnuna għal proġetti li rċevew 
tikketta tal-kwalità tas-Siġill ta’ Eċċellenza, (2) għajnuna għal azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie u azzjonijiet ta’ Prova tal-Kunċett tal-ERC, (3) għajnuna għal 
proġetti ta’ riċerka u żvilupp kofinanzjati u (4) għajnuna għal azzjonijiet ta’ timijiet. 

• Finanzjament minimu uniformi minn Orizzont Ewropa għal proġetti kofinanzjati: Biex 
tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni ta’ proġetti kofinanzjati, ġie aġġustat ir-rekwiżit 
dwar il-finanzjament minimu għall-proġetti li jirriżultaw minn Orizzont Ewropa, 
sabiex issa huwa meħtieġ finanzjament minimu uniformi minn Orizzont Ewropa ta’ 
30 %.  

• Sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati: il-Kummissjoni ċċarat ukoll li l-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għas-Sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati, kif 
definiti fil-programm Orizzont Ewropa, huma eliġibbli sakemm se jiġu segwiti r-regoli 
tal-programm Orizzont Ewropa u l-għażla tal-proġetti se ssir minn esperti 
indipendenti. 

 
InvestEU 
 
Il-proposta aġġornata tal-proposta GBER tirrifletti l-bidliet ewlenin li ġejjin fir-rigward ta’ 
InvestEU: 

• Definizzjonijiet: B’riflessjoni tal-kummenti tal-ewwel konsultazzjoni pubblika, il-
Kummissjoni allinjat diversi definizzjonijiet mad-definizzjonijiet inklużi fir-
Regolament InvestEU (bħad-definizzjoni ta’ “garanzija tal-UE” u “sieħeb inkarigat 
mill-implimentazzjoni”) u d-definizzjonijiet li diġà jeżistu fil-GBER (bħad-
definizzjoni ta’ “intrapriża innovattiva”). 

• Limiti ta’ finanzjament inklużi fl-Artikoli 56e u 56f: Għadd ta’ kummentaturi fl-
ewwel konsultazzjoni pubblika qiesu li ċerti livelli limitu ta’ notifika huma baxxi 
wisq (pereżempju għall-enerġija rinnovabbli) u li hemm differenza mhux ġustifikata 
fil-livelli limitu ta’ notifika bejn diversi tipi ta’ finanzjament tal-SMEs. Il-
Kummissjoni aġġustat il-limiti minimi ta’ finanzjament rilevanti, filwaqt li qieset il-
korrelazzjoni meħtieġa bejn il-limiti minimi ta’ finanzjament fit-Taqsima 16 (espressi 
bħala finanzjament totali) u l-limiti kurrenti ta’ notifika ta’ dispożizzjonijiet tal-GBER 
eżistenti (madankollu tipikament espressi mhux bħala finanzjament totali iżda bħala 
ammonti ta’ għajnuna).  

• Kondizzjonijiet ta’ eliġibbiltà inklużi fl-Artikoli 56e u 56f: Il-partijiet ikkonċernati u 
l-Istati Membri indikaw il-ħtieġa li jiġu aġġustati l-kondizzjonijiet tal-ipprezzar fl-
Artikolu 56e(2) (pereżempju l-ipprezzar ma għandux jirreferi b’mod dirett għar-rati 
IBOR) u l-limitazzjoni tad-durata għal self u garanziji għall-SMEs skont l-Artikolu 
56e(11)(b). Il-proposta l-ġdida tindirizza dan it-tħassib. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni ssimplifikat il-kondizzjonijiet inklużi fl-Artikolu 56f biex tiffaċilita 
prodotti ta’ dejn intermedjati u kummerċjali implimentati taħt InvestEU. 

• Żieda/tħassir ta’ kategoriji ta’ proġetti fl-Artikolu 56e: Il-Kummissjoni ċċarat u żiedet 
numru ta’ kategoriji ta’ proġetti li se jibbenefikaw mit-trattament simplifikat fit-
taqsima 16 il-ġdida. Il-Kummissjoni żiedet dispożizzjoni ġdida għall-għajnuna għall-
investiment fl-effiċjenza enerġetika u għall-għajnuna għall-kostruzzjoni jew it-titjib 
tal-faċilitajiet tar-raggruppamenti tal-innovazzjoni. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni 
neħħiet it-tip ta’ proġetti, li f’ħafna ċirkostanzi huma ta’ natura mhux ekonomika 
(bħall-investiment fl-infrastruttura ferrovjarja). Barra minn hekk, ġew miżjuda għadd 



ta’ kategoriji ta’ proġetti relatati mal-infrastruttura tal-broadband eliġibbli għall-
finanzjament taħt CEF2 u InvestEU. 

• Rekwiżit ta’ evalwazzjoni: Il-Kummissjoni ċċarat meta r-rekwiżit ta’ evalwazzjoni 
relatat ma’ skemi ta’ għajnuna mill-Istat li jaqbżu l-EUR 150 miljun se japplika fil-
kuntest ta’ taħlita ta’ fondi nazzjonali ma’ fondi InvestEU.  

 

Il-passi li jmiss 
Wara l-konsultazzjoni pubblika preżenti, il-Kummissjoni, abbażi tal-feedback riċevut 
mingħand il-partijiet ikkonċernati, se tirrevedi l-abbozz tar-Regolament bil-ħsieb li tiġi 
adottata l-verżjoni finali sal-aħħar tal-2020, fil-ħin għall-QFP li jmiss. 


