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FONDI STRUTTURALI U TA’ INVESTIMENT EWROPEJ (ESI) U L-FOND EWROPEW GĦAL INVESTIMENTI STRATEĠIĊI (FEIS)

GĦALIEX HUMA MEĦTIEĠA L-ISFORZI KOORDINATI FUQ LIVELL EWROPEW BIEX
IREĠĠGĦU LURA T-TENDENZA ’L ISFEL TAL-INVESTIMENTI FL-EWROPA?
Il-kriżi ekonomika u finanzjarja ġabet tnaqqis f’daqqa fl-investiment madwar l-Ewropa, li qed ifixkel
l-investiment essenzjali fl-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-finanzjament tal-SMEs. Attwalment, l-investiment
fl-Ewropa huwa 15 % taħt il-livelli ta’ qabel il-kriżi.
Il-ħtiġijiet għall-investiment huma sinifikanti u l-likwidità hija disponibbli, iżda ħafna investimenti potenzjali
ma jseħħux minħabba firxa ta’ ostakoli finanzjarji u mhux finanzjarji. Il-fiduċja tal-investituri hija baxxa
minħabba l-volatilità ekonomika, flimkien ma’ inċertezzi regolatorji u oħrajn.
L-Ewropa għandha tindirizza dan id-distakk fl-investiment biex tirkupra mill-kriżi u ssaħħaħ il-kompetittività
globali tagħha. Huwa għalhekk li hemm il-bżonn ta’ sforzi kollettivi fuq livell Ewropew biex l-Ewropa titreġġa’
lura fuq it-triq tal-irkupru ekonomiku. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni ddeċidiet li tindirizza d-distakk
fl-investiment billi tniedi l-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa.
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X’INHU L-FOND EWROPEW GĦAL INVESTIMENTI STRATEĠIĊI (FEIS)?
Il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) jirrappreżenta l-ewwel pilastru tal-Pjan tal-Investiment
għall-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) nieda l-FEIS biex jgħin
sabiex tingħeleb il-lakuna fl-investiment fl-UE billi jiġi mmobbilizzat il-finanzjament privat għal investimenti
strateġiċi.
Bl-appoġġ tal-FEIS, il-Grupp tal-BEI jipprovdi finanzjament għal proġetti ekonomikament u teknikament vijabbli,
inkluż proġetti li għandhom profil ta’ riskju ogħla mill-attivitajiet ordinarji tal-BEI. L-enfasi titpoġġa fuq dawn
is-setturi ewlenin li ġejjin: (i) it-trasport, l-enerġija u l-ekonomija diġitali; (ii) l-ambjent u l-effiċjenza tar-riżorsi;
(iii) il-kapital uman, il-kultura u s-saħħa; (iv) ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; (v) appoġġ għall-SMEs u
kumpaniji ta’ daqs medju (Mid-Caps).
L-FEIS jista’ jiffinanzja Pjattaformi ta’ Investiment, biex jgħaddi kontribut finanzjarju għal għadd ta’ proġetti
ta’ investiment b’fokus tematiku jew ġeografiku, kif ukoll operazzjonijiet ma’ Banek Promozzjonali Nazzjonali
(NPBs).
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X’INHUMA L-FONDI STRUTTURALI U TA’ INVESTIMENT EWROPEJ?
Hemm ħames Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropew (Fondi ESI):
••
••
••
••
••

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Il-Fond ta’ Koeżjoni (FK)
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Dawn il-Fondi jikkondividu qafas legali komuni (Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni), iżda huma wkoll
soġġetti għal ċerti regolamenti speċifiċi għall-fondi1. Il-Fondi ESI huma kontributuri importanti għall-miri tal-UE
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Matul il-perjodu 2014-2020, ser jiġu investiti EUR 454 biljun f’500
programm immirati lejn oqsma strateġiċi li jiġġeneraw it-tkabbir, prinċipalment fir-Riċerka, l-Iżvilupp u
l-Innovazzjoni, l-appoġġ għall-SMEs, l-ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju, u t-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u
l-Komunikazzjoni.
Il-Fondi ESI jitwasslu permezz ta’ programmi pluriennali b’kofinanzjament nazzjonali, approvati millKummissjoni u implimentati mill-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom b’ġestjoni kondiviża. L-awtoritajiet lokali
huma responsabbli għall-għażla, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ proġetti appoġġati mill-Fondi ESI.
Il-qafas riformat tal-Fondi ESI għall-2014-2020 jinkludi ambitu mwessa’ għall-użu ta’ strumenti finanzjarji
minflok għotjiet biss.
1 Għal aktar dettalji, ara http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_mt.htm
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LIEMA HUMA D-DIFFERENZI EWLENIN BEJN IL-FONDI STRUTTURALI U TA’ INVESTIMENT
EWROPEJ U L-FONDI GĦAL INVESTIMENTI STRATEĠIĊI (FEIS)?
Il-profil tar-riskju, il-kriterji u kif jitwasslu huma differenti.

Il-Fondi
ESI

L-FEIS

Il-Fondi ESI jistgħu jiffinanzjaw proġetti permezz ta’ għotjiet u
strumenti finanzjarji u huma parti mill-programmi implimentati millawtoritajiet ta’ ġestjoni fl-Istati Membri.

L-FEIS jipprovdu strumenti finanzjarji ta’ riskju (ebda għotjiet)
permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment bla ebda kwota
ġeografika jew settorjali iżda abbażi tad-domanda tas-suq għallfinanzjament tal-investiment.
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X’INHUMA L-VANTAĠĠI TAL-UŻU KUMPLIMENTARI TAL-FONDI FEIS U ESI?
Il-Fondi ESI u FEIS jistgħu jgħinu fl-isforzi kollettivi u koordinati biex jindirizzaw it-tnaqqis fl-investiment
madwar l-Ewropa jew f’reġjun partikolari.
Il-Fondi ESI u FEIS jistgħu jimmobbilizzaw investimenti addizzjonali billi jikkumplimentaw lil xulxin u
jimmobbilizaw l-ammont massimu ta’ fondi privati. Dawn il-fondi ġew iddisinjati b’mod differenti iżda huma
komplementari f’termini ta’ raġunament, disinn u qafas leġiżlattiv. Dawn jirrinforzaw lil xulxin.
Jistgħu jingħaqdu f’diversi modi, skont l-investiment in kwistjoni. It-taħlita ta’ Fondi ESI u FEIS jistgħu jkunu
partikolarment ta’ interess f’ċerta pajjiżi jew setturi, fejn il-Fondi ESI joffru opportunitajiet usa’ fejn l-FEIS
waħdu ma ġiex mobbilizzat bis-sħiħ.
Kwalunkwe proġett li huwa ekonomikament u teknikament vijabbli, għandu potenzjal li jikkontribwixxi b’mod
pożittiv għat-tkabbir u l-impjiegi fl-UE u f’konformità mal-politiki tal-UE jistgħu jkunu eliġibbli għallfinanzjament mill-Fondi FEIS u ESI.
L-awtoritajiet reġjonali jkunu jistgħu jiksbu impatti addizzjonali permezz ta’ kofinanzjamenti FEIS (kontribuzzjoni
tal-FEIS u kwalunkwe koinvestitur ieħor attirat mill-FEIS). L-allokazzjonijiet reġjonali mhux biss jissalvagwardjaw
investimenti tal-ESIF iżda wkoll jagħtu lil kull reġjun (taħt il-programm reġjonali tiegħu) il-possibilità li jattira
investimenti FEIS lejn ir-reġjun.
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LIEMA HUMA L-MODI DIFFERENTI LI FONDI ESI JISTGĦU JINGĦAQDU MAL-FEIS?
Fondi ESI jistgħu jingħaqdu mal-FEIS b’modi differenti:
1.

L-għaqda tal-Fondi ESI mal-FEIS direttament fuq livell ta’ proġett:
Proġett eliġibbli jirċievi finanzjament mill-programm ESIF (fil-forma ta’ għotja jew permezz ta’
strument finanzjarju), minn FEIS u possibbilment ukoll minn investituri oħrajn attirati mill-Fondi
ESI u FEIS.

Investitur
ieħor

Appoġġ
tal-FEIS

Programm
tal-Fondi SIE
għotja

PROĠETT
Investitur
ieħor

Appoġġ
tal-FEIS

Programm
tal-Fondi SIE

Strument Finanzjarju
(nazzjonali, reġjonali,
transnazzjonali, transfruntier)

PROĠETT

self/garanzija/ekwità
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2.

L-għaqda tal-Fondi ESI mal-FEIS fuq livell ta’ pjattaforma ta’ investiment:
L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tkun tixtieq tistabbilixxi pjattaforma ta’ investiment ġdida (kkunsidrata
bħala strument finanzjarju) li fiha l-FEIS u investituri oħra jinvestu r-riżorsi tagħhom, inkluż filforma ta’ fond bis-saffi.
Possibilità oħra hija li l-awtorità ta’ ġestjoni tagħmel kontribuzzjoni ta’ Programm tal-Fondi ESI fi
pjattaforma ta’ investiment eżistenti (kkunsidrata bħala strument finanzjarju) li twaqqfet birriżorsi tal-FEIS fuq livell nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali jew transkonfinali. Il-pjattaforma ta’
investiment imbagħad tinvesti l-FEIS u kontribuzzjonijiet distinti ta’ programm ta’ Fondi ESI fi
proġetti (investituri oħra jistgħu jipparteċipaw).

Investitur
ieħor

Appoġġ
tal-FEIS

Programm
tal-Fondi SIE

Strument Finanzjarju
(nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali, transfruntier/SF fil-livell tal-UE)
PJATTAFORMA TA’ INVESTIMENT

PROĠETT
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3.

L-għaqid ta’ Fondi ESI bl-appoġġ tal-FEIS (imwassla permezz ta’ pjattaforma ta’
investiment) fuq il-livell ta’ strument finanzjarju jew fuq livell ta’ proġett:
F’dan ix-xenarju, l-awtorità ta’ ġestjoni tistabbilixxi strument finanzjarju li fih il-pjattaforma ta’
investiment stabbilita bl-appoġġ tal-FEIS tipparteċipa bħala investitur. Investituri oħrajn ukoll jistgħu
jipparteċipaw. Il-pjattaforma ta’ investiment imbagħad tinvesti l-FEIS u kontribuzzjonijiet distinti ta’
programm ta’ Fondi ESI fi proġetti (investituri oħra jistgħu jipparteċipaw).
Għażla oħra tkun intervent minn pjattaforma ta’ investiment, stabbilita bl-appoġġ tal-FEIS, direttament
fuq livell ta’ proġett skont il-każ.

Investitur
ieħor

Programm
tal-Fondi SIE

Strument Finanzjarju
(nazzjonali, reġjonali, transnazzjonali, transfruntier)

PROĠETT

Appoġġ
tal-FEIS

Pjattaforma
ta’ Investiment
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IL-FONDI ESI JISTGĦU JIKKONTRIBWIXXU GĦALL-FEIS?
Ir-riżorsi tal-programm ta’ Fondi ESI ma jistgħux jiġu trasferiti direttament lill-FEIS.

L-FEIS JISTA’ JINTUŻA BĦALA KOFINANZJAMENT NAZZJONALI FI PROGRAMM TA’ FONDI ESI?
Meta tqis in-natura u l-istruttura tiegħu, l-appoġġ tal-FEIS għal proġett ma jgħoddx bħala kofinanzjament
nazzjonali ta’ programm ta’ Fondi ESI.
Madanakollu, il-kofinanzjament nazzjonali ta’ programm ta’ Fondi ESI xorta jista’ jingħata permezz ta’ prodott
finanzjarju BEI/FEI ieħor, permezz ta’ Self għall-Programmi Strutturali jew permezz ta’ intervent fuq livell ta’
proġett.
Huwa possibbli li, taħt ċerta ċirkostanzi, riżorsi addizzjonali megħjuna u mqanqla mit-tagħqid ta’ Fondi ESI u
interventi tal-FEIS jistgħu jiġu ttrattati bħala kofinanzjament nazzjonali għall-programm ta’ Fondi ESI.

KIF JAPPLIKAW IR-REGOLI TAL-GĦAJNUNA MILL-ISTAT META JINGĦAQDU L-FONDI ESI
MAL-FEIS?
Il-FEIS ma tikkostitwix għajnuna mill-Istat u mhijiex suġġetta għar-regoli tal-għajnuna tal-UE. Fondi ESI
mogħtija lin-negozjanti, sakemm ma jingħatawx fuq termini tas-suq, jistgħu jinvolvu għajnuna tal-Istat, li hija
soġġetta għar-regoli tal-għajnuna tal-Istat tal-UE.
Il-Kummissjoni tevalwa l-Fondi ESI li jinvolvu għajnuna mill-Istat fuq il-bażi tal-qafas immodernizzat talgħajnuna mill-Istat tagħha. Biex tiffaċilita l-iskjerament tal-FEIS, il-Kummissjoni tevalwa l-konformità tal-Fondi
ESI mar-regoli tal-għajnuna tal-Istat bħala kwistjoni ta’ prijorità u tagħtiha servizz mgħaġġel (fi żmien 6
ġimgħat minn meta tirċievi l-informazzjoni kompluta).
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IL-PROMOTURI TAL-PROĠETT MINN FEJN JISTGĦU JIKSBU L-GĦAJNUNA FIT-TFASSIL
TAL-PROĠETTI TAGĦHOM?
Il-promoturi tal-proġett għandhom jagħmlu użu sħiħ miċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investiment li
huwa l-bieb għall-pariri u appoġġ ta’ investiment tekniku u amministrattiv. Iddisinjat b’mod konġunt millKummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew għall-Investiment, iċ-Ċentru jgħin lil awtoritajiet pubbliċi u l-promoturi
tal-proġetti jidentifikaw, jipprijoritizzaw, jippreparaw, jistrutturaw u jimplimentaw proġetti strateġiċi u jagħmlu
użu aktar effiċjenti milli Fondi tal-UE billi jimmobbilizzaw il-kapital privat. Parti minn dan il-punt ta’ waqfa
waħda (one-stop-shop) huwa "fi-compass", servizz ta’ konsulenza dwar strumenti finanzjarji għall-Fondi ESI.
Barra minn hekk, il-Portal tal-Proġett għall-Investiment Ewropew (EIPP) huwa portal elettroniku ġdid fjamant
li jippermetti lil promoturi ta’ proġetti bbażati fl-UE – pubbliċi jew privati – jilħqu investituri potenzjali madwar
id-dinja. Il-portal huwa ospitat mill-Kummissjoni Ewropea u huwa ddisinjat b’risposta għax-xewqa talinvestituri li jaraw aktar opportunitajiet ta’ investiment potenzjali fl-UE fuq pjattaforma ċentrali.

Għal aktar informazzjoni
Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (ESI) u l-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS)
Investiment għall-Ewropa / ESI Funds Open Data Platform
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU
Il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej għall-impjieg u t-tkabbir, il-Pjan ta’ Investiment u l-prijoritajiet tal-Kummissjoni

