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Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 

u (UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2015)0010), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 172, 173, 175(3) u 182(1) tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni 

ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8–0007/2015), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,  

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 

l-Enerġija, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, il-

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, 

il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-

0139/2015), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 

li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 
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Emenda   1 

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

Proposta għal  

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL  

dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ▌ 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 

l-Artikoli 172, 173, u l-Artikolu 175(3) u l-Artikolu 182(1) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidraw l-opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat 

tar-Reġjuni, 

B'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 

Billi: 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu fl-

2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-limiti fiskali fuq l-Istati Membri u ta' tkabbir li qed iseħħ bil-mod 

ħafna, u dan qed jirriżulta f'inċertezza tas-suq rigward il-futur ekonomiku ▌. Dan in-

nuqqas ta’ investiment, li kien partikolarment diffiċli f'dawk l-Istati Membri l-aktar 

affettwati mill-kriżi, idewwem l-irkupru ekonomiku u għandu impatt negattiv fuq il-

ħolqien tal-impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività, b’hekk 

potenzjalment qed jimpedixxi l-kisba tal-miri tal-Ewropa 2020 u l-objettivi għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Jeħtieġ li jsir sforz biex ikun hemm iżjed 

x'jiġbed l-investiment fl-Ewropa kif ukoll fl-infrastruttura ta’ ekonomija tal-

                                                 
* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa 

indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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għarfien moderna.  

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq in-

nuqqas ta' investiment u d-disparitajiet dejjem jikbru bejn ir-reġjuni, u biex 

tissaħħaħ il-fiduċja fl-ekonomija tal-Unjoni, filwaqt li l-irkupru ekonomiku jista' 

jingħata spinta permezz ta' inċentivi li joħolqu ambjent li jiffavorixxi l-investiment 

fl-Istati Membri. Flimkien ma’ impetu mġedded għall-finanzjament tal-investiment, 
riformi strutturali li huma effettivi u ekonomikament u soċjalment sostenibbli u 

responsabbiltà fiskali jikkostitwixxu mezzi biex jiġi stabbilit ċirku virtuż, fejn proġetti 

ta' investiment jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u lid-domanda u jwasslu għal 

tnaqqis sostenibbli tal-marġni tal-potenzjal tal-produzzjoni kif ukoll għal żieda ▌fil-

potenzjal tat-tkabbir. Il-FEIS, imsaħħaħ mill-kontribuzzjoni tal-Istati Membri, irid 

ikun komplement għal strateġija globali biex titjieb il-kompetittività Ewropea u jiġi 

attirat l-investiment. 

(2a) Sabiex ikun massimizzat l-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi, l-Istati Membri għandhom 

ikomplu jwettqu riformi strutturali li jkunu effettivi u ekonomikament u soċjalment 

sostenibbli, kif ukoll inizjattivi oħra bħal programmi ta' taħriġ u politiki attivi tas-

suq tax-xogħol, l-appoġġ ta' kundizzjonijiet għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u li 

jkunu sostenibbli u investiment f'politiki soċjali mmirati bi qbil mal-Pakkett ta' 

Investiment Soċjali 2013. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom iwettqu 

attivitajiet addizzjonali bħal programmi ta' taħriġ personalizzati li jlaqqgħu l-ħiliet 

tal-ħaddiema mal-ħtiġijiet tas-setturi li jibbenefikaw mill-FEIS, servizzi ta' negozju 

mfassla apposta għall-intrapriżi biex jippreparawhom ħalli jespandu u joħolqu 

aktar impjiegi, kif ukoll jappoġġaw lil negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu u 

individwi li jaħdmu għal rashom. 

(3) Il-G20, permezz tal-Inizjattiva għall-Infrastruttura Globali, irrikonoxxa l-importanza 

tal-investiment biex tingħata spinta lid-domanda u jiżdiedu l-produttività u t-tkabbir u 

ħa l-impenn li joħloq klima li tiffaċilita livelli ogħla ta' investiment. 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi t-

tkabbir, b’mod partikolari permezz ta’ inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 2020, li 

stabbilew approċċ għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, kif ukoll permezz 

tas-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

investiment u dawk makroekonomici tal-Unjoni jiġu indirizzati b'mod adegwat fit-

territorju kollu tagħha u li l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża b’mod effiċjenti u 

jitħeġġeġ l-indirizzar tagħha lejn il-finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment vijabbli. 

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 

ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 

Ewropew. Dawn il-Linji Gwida sejħu għall-mobilizzazzjoni ta' ammont "sa 

EUR 300 biljun f'investiment pubbliku u privat addizzjonali fl-ekonomija reali matul 

it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi stimulat l-investiment bil-għan li jinħolqu l-impjiegi. 

(6) Fis-26 ta' Novembru 2014, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni bit-titolu "Pjan 
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ta' Investiment għall-Ewropa"1 li jipprevedi l-ħolqien ta' Fond Ewropew għall-

Investmenti Strateġiċi ("FEIS"), direttorju trasparenti ta' proġetti ta' investiment fil-

livell Ewropew, il-ħolqien ta' ċentru ta' konsulenza (Ċentru Ewropew ta' Konsulenza 

għall-Investiment – European Investment Advisory Hub - EIAH ) u enfasizzat aġenda 

▌biex jitneħħew l-ostakoli għall-investiment u jiġi kkompletat is-Suq Uniku. 

(7) Fit-18 ta' Diċembru 2014 il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li "t-trawwim tal-

investiment u l-indirizzar tal-falliment tas-suq fl-Ewropa huma sfidi politiċi ewlenin" u 

li "l-fokus il-ġdid fuq l-investiment, flimkien mal-impenn tal-Istati Membri biex 

jintensifikaw ir-riformi strutturali u biex ifittxu konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi t-

tkabbir, ser jipprovdu l-bażi għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa u jappella għall-

istabbiliment ta' Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) fil-Grupp tal-BEI 

bil-għan li jiġu mobilizzati EUR 315-il biljun f'investimenti ġodda bejn l-2015 u l-

2017".  

(7a) Fit-13 ta' Jannar 2015, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Komunikazzjoni bit-

titolu "L-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-Istabbiltà u 

Tkabbir" sabiex tissaħħaħ ir-rabta bejn l-investiment, ir-riforma strutturali u r-

responsabbiltà fiskali. 

(8) Il-FEIS għandu jkun parti minn approċċ komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati u jnaqqas id-distakk fl-investiment fl-

Unjoni. L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: l-immobilizzar tal-finanzjament 

għall-investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent 

tal-investimenti fl-Unjoni. L-istrateġija għandha tagħti spinta lill-kompetittività u l-

irkupru ekonomiku u għandha tkun komplementari għall-objettiv ta’ koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali madwar l-Unjoni. Din għandha titqies bħala 

komplement għall-azzjonijiet l-oħra kollha meħtieġa biex jitnaqqas id-distakk fl-

investiment fl-Unjoni u - billi taġixxi bħala fond ta’ garanzija - bħala stimoli għal 

investimenti ġodda. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli għall-

investiment, jiġi żgurat li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bbażata fuq jekk il-

maniġment tal-proġetti huwiex privat jew pubbliku, jissaħħaħ is-Suq Uniku u titjieb 

il-prevedibbiltà regolatorja.  Ix-xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar l-Ewropa 

ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' akkumpanjament. 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin biex jissolvew id-diffikultajiet fil-finanzjament u 

l-implimentazzjoni ta’ investimenti trasformattivi, produttivi u strateġiċi fl-Unjoni li 

jipprovdu spinta immedjata lill-ekonomija tagħha u jiżgura li jkun hemm aktar 

aċċess għall-finanzjament bl-għan li jitnaqqsu l-livelli tal-qgħad u tingħata spinta lit-

tkabbir fl-Ewropa. Huwa maħsub li aċċess akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, inkluż għall-ħolqien ta’ 

negozji ġodda u spin-offs mill-universitajiet u minn intrapriżi soċjali u solidali. 

Huwa wkoll xieraq li l-benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż għall-finanzjament ta’ 

                                                 
1 Komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment 

bit-titolu "Pjan ta' Investiment għall-Ewropa". COM(2014) 903 finali 
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kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja, kif ukoll organizzazzjonijiet mingħajr 

skop ta’ qligħ u intrapriżi tal-ekonomija soċjali. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 

kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment u jitnaqqsu d-disparitajiet reġjonali għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-kompetittività, ir-riċerka u l-potenzjal innovattiv, il-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni u tiġi appoġġata tranżizzjoni tal-

enerġija u l-effiċjenza tar-riżorsi lejn ekonomija ċirkolari sostenibbli billi jinħolqu 

impjiegi stabbli u remunerati b'mod ġust. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli li 

jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni b'sinerġija ma' 

operazzjonijiet eżistenti tal-Unjoni u jiżgura addizzjonalità għalihom, bħal, imma 

mhux limitati għal, proġetti ta' interess komuni ta' kwalunkwe daqs li jkollhom l-

għan li jikkompletaw is-suq uniku fis-setturi tat-trasport, tat-telekomunikazzjonijiet, 

tat-tranżizzjoni fl-infrastruttura u l-effiċjenza fl-enerġija, u jinkludu l-miri tal-

Unjoni dwar l-enerġija, il-klima u l-effiċjenza mniżżla fl-Istrateġija Ewropa 2020 u 

fil-Qafas 2030 għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija u li għandhom l-għan li 

jilħqu l-objettivi tal-Istatreġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklużiv. Biex tiġi żgurata l-addizzjonalità fuq l-operazzjonijiet eżistenti, il-FEIS 

għandu jindirizza proġetti bi profil ta' riskju aktar għoli mill-istrumenti operattivi 

eżistenti tal-BEI u tal-Unjoni u li jkunu orjentati lejn l-għanijiet stabbiliti f'dan ir-

Regolament. Jekk jingħelbu l-ostakoli attwali għall-investiment fl-Unjoni jingħata 

kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Il-FEIS għandu 

jtejjeb l-aċċess għall-finanzjament u l-kompetittività tal-intrapriżi u ta' entitajiet 

oħra, b’enfasi speċjali fuq l-SMEs u kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja. 

(11a) L-appoġġ tal-FEIS għall-infrastruttura tat-trasport għandu jikkontribwixxi għall-

objettvi tar-Regolamenti (UE) Nru 1315/2013 (CEF) u (UE) Nru 1316/2013 (TEN-

T) billi joħloq infrastruttura ġdida jew infrastruttura nieqsa u billi wkoll 

jimmodernizza u jirriabilita faċilitajiet eżistenti filwaqt li jippermetti l-finanzjament 

ta' operazzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni f'dan is-settur. Għandha tingħata 

attenzjoni partikolari għal proġetti ta' sinerġija li jsaħħu r-rabtiet bejn is-setturi tat-

trasport, tat-telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija kif ukoll ma' proġetti intelliġenti u 

sostenibbli tat-trasport.  

(11b) Il-PAK, bħala l-uniku qasam politiku li jkopri l-Komunità b'mod sħiħ, għandha 

applikazzjoni territorjali u konsegwentement hija ideali biex twettaq proġetti 

b'konnessjoni mal-FEIS fuq skala estensiva. Ħafna mill-istrumenti eżistenti tal-

PAK jistgħu jintużaw sabiex investimenti mmirati jitwettqu b'suċċess. 

(11c) Fil-Komunikazzjoni tagħha bit-titolu "Strateġija Qafas għal Unjoni dwar l-Enerġija 

b'Saħħitha għall-Bidla fil-Klima li tħares 'il quddiem", il-Kummissjoni enfasizzat l-

importanza tal-effiċjenza fl-enerġija bħala sors ta’ enerġija minnu nnifsu u 

ddikjarat b’mod ċar li l-FEIS “jipprovdi opportunità biex jinkisbu l-investimenti 

kbar fir-rinnovazzjoni tal-bini”. Huwa rikonoxxut li l-investimenti fl-effiċjenza fl-

enerġija se joħolqu sa 2 miljun impjieg sal-2020 u possibilment 2 miljun impjieg 

ieħor sal-2030. Sabiex ikun żgurat li l-FEIS jissodisfa l-iskop tiegħu li jservi ta' 

lieva għal investimenti privati, il-ħolqien ta’ impjiegi, it-trawwim ta’ żviluppi 

ekonomiċi reżiljenti u t-tnaqqis tal-iżbilanċi makroekonomiċi, hi meħtieġa attenzjoni 
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speċjali dwar l-effiċjenza fl-enerġija. Għalhekk, għandha tiġi pprovduta assistenza 

teknika taħt l-EIAH biex jitwaqqfu pjattaformi ta' investiment dedikati għal proġetti 

aggregati fl-effiċjenza fl-enerġija. 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, kif ukoll kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, 

madwar l-Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex jattiraw finanzjament tas-suq l-

aktar rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn 

in-negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta’ kapital, il-fallimenti tas-suq, u l-

frammentazzjoni finanzjarja li twassal għal kundizzjonijiet mhux ugwali madwar l-

Unjoni, billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond Ewropew tal-Investiment (“FEI”) u banek 

jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali, pjattaformi jew fondi ta' investiment 

biex jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità diretti jew indiretti, kif ukoll jipprovdu 

garanziji għal self ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità għolja, u prodotti oħra li huma 

mogħtija fis-segwitu tal-objettivi tal-FEIS.  

(13)  ▌Il-provvediment ta' finanzjament mill-FEIS għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u 

ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja jista' jiġi indirizzat permezz tal-Fond Ewropew 

tal-Investiment (FEI) ▌. 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-proġetti li għandhom valur soċjali, ekonomiku u 

ambjentali għoli. B'mod partikolari, il-FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità, it-tkabbir sostenibbli fit-terminu qasir, 

medju u twil u l-kompetittività, ir-riċerka, l-edukazzjoni minn età bikrija u t-taħriġ, 

it-tranżizzjoni tal-infrastruttura u l-enerġija, notevolment fejn dawn il-proġetti 

għandhom l-ogħla valur inkrementali, b'hekk jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-

objettivi politiċi tal-Unjoni bi qbil mal-Artikolu 3 tat-TFUE u l-Artikolu 9 tat-TUE.   

(14a) L-investimenti appoġġati permezz tal-FEIS għandhom jikkontribwixxu biex jinkisbu 

l-programmi u l-politiki eżistenti tal-Unjoni kif ukoll il-miri u l-objettivi tal-

Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Huma 

għandhom jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 

tas-17 ta' Ġunju 2010. Sabiex jintlaħqu l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-

Artikolu 5(2)(b) u c), huma għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi 

stabbiliti fl-Artikoli 170, 173 u 179 tat-TFUE u l-Artikolu 194(1) tat-TFUE. 

(14b) Bil-għan li jipproteġu u jaħsdu benefiċċji kummerċjali u ekonomiċi minn inizjattivi 

kofinanzjati tal-UE, il-parteċipanti ta’ proġetti tal-FEIS għandhom jirrispettaw sett 

ta’ regoli kif stabbilit fil-programm Orizzont 2020 li jikkonċernaw l-isfruttament u 

d-disseminazzjoni tar-riżultati tal-proġett, inkluża l-protezzjoni tagħhom permezz ta’ 

proprjetà intellettwali aħjar. 

(14c) Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat jew għal prodotti pprovduti mill-banek 

promozzjonali reġjonali u nazzjonali iżda għandu minflok ikun katalist tal-finanzi tas-

suq billi jindirizza l-fallimenti tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u strateġiku 

tal-fondi pubbliċi u bħala mezz biex il-koeżjoni tkompli tissaħħaħ madwar l-Unjoni. 
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(14d) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi għandu jiġi sorveljat sistematikament u mħeġġeġ 

iktar, speċjalment bil-għan li jintlaħqu kisbiet soċjetali fit-tul f’forma ta’ impjiegi 

sostenibbli u ta’ kwalità, bir-riżultat li l-investituri u l-ħaddiema jibbenefikaw mill-

FEIS. 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li għandhom profil tar-riskji u gwadanji ogħla minn 

strumenti eżistenti tal-Grupp tal-BEI u tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu jkollu l-għan li jiffinanzja proġetti madwar l-

Unjoni kollha. Il-FEIS għandu jintuża biss meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra, inkluż minn banek privati jew pubbliċi, minn banek promozzjonali 

reġjonali jew nazzjonali, jew mill-BEI. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn investimenti ▌li jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq 

ogħla minn dak tal-attivitajiet eżistenti tal-Grupp tal-BEI, filwaqt li xorta waħda 

jikkonformaw mal-prinċipji u l-valuri tal-Unjoni fil-qasam tar-regoli soċjali u 

ambjentali, u jinkoraġġixxu t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkulari b'emissjonijiet 

baxxi tal-karbonju, u fir-rigward tal-koeżjoni territorjali, u jissodisfaw ir-rekwiżiti 

tal-finanzjament tal-FEIS. Il-FEIS ma għandux ifittex biex sempliċement inaqqas l-

ispiża tal-kapital għall-investimenti li jistgħu jsibu finanzjament privat anke fl-

assenza ta’ garanzija tal-UE. Ir-riskju medju tal-proġett taħt il-FEIS għandu jkun 

ogħla minn dak taħt xi portafoll ta’ investiment ieħor disponibbli fl-Unjoni. Il-

politiki tal-ipprezzar tal-garanziji tal-UE għandhom iqisu sew il-ħtieġa li jindirizzaw 

distakki fl-investiment u frammentazzjoni finanzjarja fl-Unjoni. 

(16a) Il-FEIS għandu wkoll jappoġġa proġetti fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u r-

riċerka, l-iżvilupp tal-ħiliet tal-ICT u l-edukazzjoni diġitali, kif ukoll proġetti fis-

setturi kulturali u kreattivi. L-investiment f’dawn l-oqsma għandu jadotta approċċ 

olistiku li f’kull każ juri rispett xieraq għall-valur intrinsiku tal-edukazzjoni u l-

kultura. 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tal-garanzija tal-UE għal proġetti potenzjali u dwar l-

eligibbiltà tal-banek promozzjonali nazzjonali jew ta' pjattaformi ta' investiment li 

jużaw id-desinjazzjoni ta' "Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi" għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment bi qbil mal-linji gwida tal-investiment adottati 

mill-Bord ta' Tmexxija skont dan ir-Regolament.  Il-Kumitat tal-Investiment għandu 

jkun magħmul minn tmien esperti indipendenti li jirrapreżentaw firxa wiesgħa ta' 

għarfien espert kif stipulat f'dan ir-Regolament, u li għandhom ikunu approvati 

mill-Parlament Ewropew. 

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 sabiex 

il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi ta' portafoll, 

il-kopertura tal-garanzija għandha tkun limitata skont it-tip ta' strument, bħal dejn, 

ekwità jew garanziji, bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' impenji pendenti. 

Huwa mistenni li meta l-garanzija tkun ikkombinata ma' EUR 5 000 000 000 li 

għandhom jiġu pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS għandu jiġġenera 

EUR 60 800 000 000 f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. Dawn is-

EUR 60 800 000 000 appoġġati mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw total ta' 

EUR 315 000 000 000 f'investiment fl-Unjoni f'perjodu ta' tliet snin li jibda mad-dħul 
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fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Kontribuzzjonijiet addizzjonali sinifikanti tal-Istati 

Membri lill-kapital tal-FEIS huma meħtieġa biex iġibu l-kapaċità tal-Fond eqreb 

lejn il-bżonnijiet attwali u huma essenzjali biex jiżguraw impatt. Bħala sostenn għal 

operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli garanziji li huma marbuta ma' proġetti li 

jintemmu mingħajr talba għal garanzija.  

(18a)  Il-Bank Ċentrali Ewropew esprima r-rieda tiegħu li jixtri bonds tas-suq sekondarju 

maħruġa mill-FEIS, jekk il-FEIS joħroġ dawn il-bonds hu stess, jew jekk il-BEI 

jagħmel dan f'isem il-FEIS. 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet ferm meħtieġa fir-riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-

FEIS għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, inklużi l-Istati Membri, il-gvernijiet 

reġjonali b’setgħat fiskali u leġiżlattivi, banek promozzjonali nazzjonali u reġjonali, 

banek reġjonali jew aġenziji pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati Membri, 

entitajiet mis-settur privat u entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-kunsens mill-

kontributuri eżistenti. Partijiet terzi jistgħu jikkontribwixxu b’mod dirett lill-FEIS. Il-

parteċipazzjoni ta’ Stat Membru fil-FEIS permezz ta’ diversi korpi jew strutturi 

ekonomiċi pubbliċi ma għandhiex tagħti lill-Istati Membri u lill-partijiet terzi 

kkonċernati sehem addizzjonali fl-istruttura ta’ governanza tal-FEIS.  

(19a)  Il-FEIS għandu jkollu wkoll il-possibbiltà li jappoġġa strutturi privati tal-fond 

bħall-Fondi Ewropej tal-Investiment fuq Terminu Twil (ELTIFs), maħluqa minn 

investituri privati jew banek promozzjonali nazzjonali, li jista' jkollhom rwol ta’ 

vettura komplementari għall-investimenti pubbliċi jew privati/pubbliċi fl-ekonomija 

reali. Kif previst mir-Regolament XX/XXXX, il-Kummissjoni għandha tipprijoritizza 

u tissimplifika l-proċessi għall-applikazzjonijiet kollha għal finanzjament mill-BEI 

preżentati mill-ELTIFs. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom ukoll jesploraw 

kwalunkwe tip ta’ kooperazzjoni bejn il-FEIS u l-ELTIFs. 

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS fuq il-

bażi ta’ proġetti individwali jew permezz ta’ pjattaformi ta’ investiment ▌.  

(20a) Biex jinħolqu investimenti fil-livell nazzjonali u dak reġjonali, il-garanzija tal-UE 

għandha tkun tista' tingħata lill-banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jew reġjonali, lill-pjattaformi jew fondi ta' investiment, fejn possibbli li qed ifittxu 

sabiex jiksbu għajnuna kapitali. Dawn l-operazzjonijiet għandhom jitqiesu bħala 

operazzjonijiet tal-FEIS. 

(20b) Kontribuzzjoni finanzjarja ta' Stat Membru fil-forma ta' miżura ta' darba lill-FEIS, 

lil pjattaformi ta' investiment dedikati u lill-banek promozzonali nazzjonali li 

jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE għandhom ikunu koperti mill-firxa sħiħa ta' 

regoli eżistenti tal-PST. 

(20c) Meta wieħed iqis li l-attivitajiet infrastrutturali għandhom preċedenti ta' 

inadempjenza u ta’ rkupru qawwija u meta jitqies li finanzjament ta' proġetti ta' 

infrastruttura jista’ jitqies bħala mezz biex jiddiversifika l-portafolji tal-attività tal-

investituri istituzzjonali, proġetti ta' infrastruttura li jibbenefikaw minn appoġġ tal-

FEIS għandhom jiġu trattati bħala espożizzjonijiet tat-Tip 1 għall-kalkolu tar-

Rekwiżit stipulat fit-Titolu 1 Kapitolu V Taqsima 6 tar-Regolament Delegat tal-
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Kummissjoni (UE) 2015/35 tal-10 ta’ Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 

2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċitar tan-

negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Rijassigurazzjoni (Solvibbiltà II). Dan l-approċċ 

għandu jiġi eżaminat bħala parti mir-reviżjoni tal-Kummissjoni tal-metodi, l-

assunzjonijiet u l-parametri standard użati meta jiġi kkalkulat ir-Rekwiżit Kapitali 

tas-Solvibbiltà bil-formula standard, kif imsemmija fil-Premessa 150 ta’ dak ir-

Regolament Delegat. 

(21) Il-FEIS għandu jikkumplimenta u jkun addizzjonali għal programmi reġjonali, 

nazzjonali u tal-Unjoni kif ukoll għal attivitajiet eżistenti tal-BEI. Sakemm il-kriterji 

ta’ eliġibbiltà jkunu ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali 

u ta’ Investiment Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ proġetti 

eliġibbli li għandhom is-sostenn tal-garanzija tal-UE u biex jinvestu fil-kapital ta' 

banek jew istituzzjonijiet promozzjonali, pjattaformi jew fondi ta' investiment. Il-

flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha timmassimizza l-potenzjal li tattira investituri 

lejn l-oqsma ta' investiment fil-mira tal-FEIS. 

(21a) L-Istati Membri jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej biex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' proġetti eliġibbli li huma appoġġati mill-

garanzija tal-UE, f'konformità mal-objettivi, il-prinċipji u r-regoli tal-qafas ġuridiku 

applikabbli għal dawk il-fondi, u b'mod partikolari r-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ("Ir-Regolament dwar id-

Dispożizzjonijiet Komuni"), u mal-Ftehimiet ta' Sħubija u l-programmi relevanti. Il-

flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha trawwem sinerġiji bejn l-istrumenti tal-

Unjoni, tiżgura valur miżjud massimu u ttejjeb il-potenzjal biex l-investituri jiġu 

attirati lejn l-oqsma ta' investiment fil-mira tal-FEIS. Għandha tiġi żgurata 

komplimentarjetà sħiħa bejn strumenti u investimenti, mingħajr sostituzzjoni tal-

istrumenti finanzjarji żviluppati taħt il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, 

b'tali mod li, kemm jista' jkun, l-effett ta' "crowding out" bejniethom jiġi evitat. 

(22) L-investimenti fl-infrastruttura u fil-proġetti appoġġati mill-FEIS, meta jkunu 

kofinanzjati mill-Istati Membri, għandhom ikunu konsistenti mar-regoli tal-

għajnuna mill-Istat skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ▌u 

sabiex ikun hemm ċertezza legali. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni ħabbret li, fi 

żmien perjodu raġjonevoli (u fi kwalunkwe każ qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament) ser tifformula sett ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' valutazzjonijiet 

dwar l-għajnuna mill-Istat, li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun eliġibbli għal sostenn 

mill-FEIS. Jekk proġett, irrispettivament mis-settur ekonomiku tiegħu, jissodisfa 

dawn il-kriterji u jirċievi sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret li kwalunkwe 

sostenn komplimentari nazzjonali, se jiġi vvalutat skont valutazzjoni dwar l-għajnuna 

mill-Istat issimplifikata u aċċellerata li permezz tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali 

li tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni hija l-proporzjonalità tas-sostenn 

pubbliku (nuqqas ta’ kumpens żejjed). Il-Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta’ prinċipji ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti tal-

fondi pubbliċi, kif ukoll ir-rispett sħiħ tal-prinċipju tal-aspettattiva leġittima. 

(23) Minħabba l-ħtieġa għal azzjoni urġenti fl-Unjoni, il-BEI u l-FEI setgħu ffinanzjaw 

proġetti addizzjonali, barra mill-profil normali tagħhom, matul l-2015 qabel id-dħul 
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fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Sabiex jiġi massimizzat il-benefiċċju tal-miżuri previsti 

f'dan ir-Regolament, għandu jkun possibbli li tali proġetti addizzjonali jkunu inklużi 

fl-ambitu tal-kopertura tal-garanzija tal-UE fil-każ li jkunu jissodisfaw il-kriterji 

sostantivi stipulati f'dan ir-Regolament. 

(24) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u investiment tal-BEI għandhom ikomplu jiġu 

ġestiti skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill1 inklużi l-miżuri ta’ kontroll xierqa u miżuri mittieħda biex tiġi evitata l-

evażjoni fiskali, kif ukoll permezz tar-regoli u tal-proċeduri rilevanti li jikkonċernaw l-

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u l-Qorti tal-Awdituri, inkluż il-ftehim 

Tripartitiku bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Awdituri u l-Bank Ewropew 

tal-Investiment. 

(25) Il-BEI u l-Kumitat tal-Investiment għandhom regolarment jevalwaw l-attivitajiet 

appoġġati mill-FEIS bil-għan li jivvalutaw ir-relevanza, il-prestazzjoni, ▌l-impatt, l-

addizzjonalità, il-valur miżjud kif ukoll il-koordinazzjoni u l-konsistenza tagħhom 

ma' politiki oħra tal-Unjoni, u b'mod partikolari mas-sostenn finanzjarju mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej, u jidentifikaw aspetti li jistgħu jtejbu attivitajiet 

futuri. Tali evalwazzjonijiet u tali rappurtar għandhom jiġu ppubblikati u 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont u l-analiżi tas-sostenibbiltà. 

(25a) Il-politiki tal-FEIS għandhom jikkunsidraw l-ugwaljanza bejn is-sessi u jappoġġaw 

l-integrazzjoni tal-perspettivi tal-ġeneru, kif ukoll il-prevenzjoni ta' kwalunkwe 

diskriminazzjoni speċjalment fir-rigward tal-aċċessibbiltà għal persuni 

b'diżabilitajiet.  

(26) B'mod parallel mal-operazjonijiet ta' finanzjament li se jitmexxa permezz tal-FEIS, 

għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-banek promozzjonali 

nazzjonali u l-awtorità maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. Dan 

għandu jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. L-EIAH għandu jipprovdi għarfien espert bla 

ħlas sabiex jiżgura aċċess ġust għall-finanzjament tal-FEIS fl-Unjoni kollha. L-

EIAH għandu jaħdem mill-qrib ma' strutturi simili fil-livell nazzjonali, sabiex 

jiżgura assistenza deċentralizzata fil-post, imħeġġa minn approċċ multilingwi, u 

sabiex jiffaċilita disseminazzjoni effikaċi tal-informazzjoni.  

(26a) L-EIAH għandu partikolarment jibni fuq il-prattika tajba fi programmi eżistenti, 

bħall-Assistenza Ewropea għall-Enerġija Lokali (ELENA), il-Fond Ewropew ta' 

Effiċjenza Industrijali (EEIF), JEREMIE (Riżorsi Ewropej Konġunti għall-Impriżi 

Mikro sa Medji), JASPERS (Assistenza konġunta ta'appoġġ għal proġetti fir-reġjuni 

Ewropej), JESSICA (Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-

Żoni tal-Ibliet) u JASMINE (Azzjoni Konġunta għas-sostenn tal-istituzzjonijiet 

mikrofinanzjarji fl-Ewropa). 

                                                 
1  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 

Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u li 

jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi stabbilit 

fond ta' garanzija. Il-fond ta’ garanzija għandu jkun kostitwit minn kontribut gradwali 

mill-baġit tal-Unjoni. Il-fond ta' garanzija għandu sussegwentement jirċievi wkoll dħul 

u ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw minn sostenn tal-FEIS u minn ammonti 

rkuprati minn debituri f'kontumaċja fejn il-fond ta' garanzija jkun diġà onora l-

garanzija lill-BEI. Kwalunkwe eċċess fil-fond ta' garanzija li jirriżulta minn 

aġġustament tal-ammont fil-mira jew minn kwalunkwe remunerazzjoni li jkun fadal 

wara li jerġa' jiġi stabbilit l-ammont fil-mira għandu jkun restitwit lill-baġit ġenerali 

tal-Unjoni bħala dħul assenjat, sabiex jerġa' jimla kwalunkwe linja tal-baġit li 

setgħet intużat bħala sors ta' riallokazzjoni għall-fond ta' garanzija tal-FEIS. 

 

 

(28) Il-fond ta' garanzija huwa maħsub li jipprovdi bafer ta' likwidità għall-baġit tal-Unjoni 

kontra telf imġarrab mill-FEIS fis-segwitu tal-objettivi tiegħu. L-esperjenza dwar in-

natura tal-investimenti li għandhom jiġu appoġġati mill-FEIS tindika li l-livell tar-

riżorsi fil-fond ta' garanzija għandu jirrappreżenta proporzjon ta' 50 % tal-obbligi ta' 

garanzija totali tal-Unjoni▌. 

(29) Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni għandha tkun awtorizzata progressivament 

mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-qafas tal-proċeduri baġitarji annwali sal-

2022. Għal dan il-għan, l-awtorità baġitarja għandha tagħmel użu, fejn xieraq, mill-

mezzi kollha disponibbli skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali għas-snin 2014-2020, b'rikors partikolari għall-Marġini Globali għall-

Impenji, il-Marġini Globali għall-Pagamenti u l-Istrument ta' Flessibbiltà. 

(30) Minħabba l-assimilazzjoni tagħhom mal-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni, il-

garanzija tal-UE lill-BEI u l-fond ta’ garanzija għandhom jikkonformaw mal-

prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda, trasparenza, proporzjonalità, 

nondiskriminazzjoni, trattament ugwali u sussidjarjetà kif imsemmi fl-Artikolu 140 

tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 

u, fejn xieraq, għandhom jikkonformaw mal-Artikolu 139 tal-istess Regolament.  

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' proġetti li għandhom il-potenzjal li jkunu 

ekonomikament u teknikament vijabbli u li mhumiex qed jiġu ffinanzjati minħabba 

nuqqas ta' ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. Ħafna drabi, dan huwa 

minħabba li investituri privati mhumiex konxji tal-proġetti jew ma għandhomx 

informazzjoni biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-riskji tal-investiment. Il-

Kummissjoni u l-BEI ▌għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' direttorju trasparenti ta' 

proġetti attwali u futuri fl-Unjoni li huma adatti għall-investiment. Dan id-"diretorju 

ta' proġetti" għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward proġetti ta' investiment tkun 

                                                 
1 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li 

jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 

1). 
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disponibbli għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat sabiex ikun żgurat li l-

investituri jkollhom informazzjoni affidabbli u trasparenti li fuqha jibbażaw id-

deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom. B'rabta ma' dan id-direttorju, ser jingħata 

valur lill-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali essenzjali. 

(32) L-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali, għandhom 

ikunu jistgħu jikkontribwixxu għad-direttorju ta' proġetti ta' investiment Ewropej 

billi jipprovdu, fost l-oħrajn, informazzjoni dwar proġetti ta' investiment fit-

territorju tagħhom. 

(33) Id-direttorju ta' proġetti għandu jinkludi proġetti madwar l-Unjoni għal viżibilità tal-

investituri u għal skopijiet ta' informazzjoni biss. Dan ▌jista' jinkludi proġetti li huma 

kapaċi jiġu ffinanzjati kompletament mis-settur privat jew bl-assistenza ta' strumenti 

oħra disponibbli fil-livell Ewropew jew nazzjonali. Il-FEIS għandu jkun jista' 

jappoġġa proġetti ta' finanzjament u investiment ambjentalment sostenibbli għal 

proġetti identifikati mid-direttorju ta' proġetti, iżda ma għandux ikun hemm 

awtomatiċità bejn l-inklużjoni fuq il-lista u l-aċċess għal sostenn tal-FEIS u l-FEIS, il-

BEI u l-Kumitat tal-Investiment għandhom jingħataw diskrezzjoni sħiħa li jagħżlu u 

jappoġġaw proġetti li ma jkunux inklużi fil-lista. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta’ rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI għandu b’mod 

regolari jirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress tal-FEIS, 

b’mod partikolari fir-rigward tal-addizzjonalità ta’ operazzjonijiet mwettqa taħt il-

FEIS meta mqabbla ma’ operazzjonijiet normali tal-BEI, inklużi operazzjonijiet 

speċjali. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Grupp ta' Tmexxija u d-

Direttur Amministrattiv għandhom jipparteċipaw f'seduti u jwieġbu mistoqsijiet fi 

żmien fiss. 

(35) Sabiex tkun żgurata kopertura xierqa tal-obbligi tal-garanzija tal-UE u sabiex tkun 

żgurata d-disponibbiltà kontinwata tal-garanzija tal-UE, għandha tingħata lill-

Kummissjoni s-setgħa li jiġu adottati atti b’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-aġġustament tal-ammonti li 

jridu jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-Unjoni. Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż 

fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 

trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

(36) Minħabba li l-objettivi ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu appoġġati investimenti fl-

Unjoni u li jiġi żgurat aktar aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li għandhom sa 

3000 impjegat, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-

disparitajiet fil-kapaċità fiskali tagħhom li jaġixxu iżda jistgħu pjuttost, minħabba l-

iskala u l-effetti, jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-

prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament 

ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet. 
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KAPITOLU I -Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi  

Artikolu 1 

Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

 

1. Il-Kummissjoni għandha tinnegozja abbozz ta' ftehim mal-Bank Ewropew tal-

Investiment (BEI) dwar l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi ("FEIS") b'konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.  

L-għan tal-FEIS għandu jkun li jappoġġa investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat, filwaqt li 

jagħti prijorità lil intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u lil kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja, billi l-BEI ikollu l-kapaċità li jġorr ir-riskju ("Ftehim 

dwar il-FEIS").  

2. Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jkun miftuħ għall-Istati Membri tal-adeżjoni u 

partijiet terzi, inklużi l-banek promozzjonali nazzjonali u reġjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali, il-

pjattaformi ta' investiment dedikati, u l-entitajiet tas-settur privat. La l-Istati 

Membri u lanqas il-partijiet terzi m'għandhom ikunu intitolati li jkunu membru 

tal-Bord ta' Tmexxija. 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata li tidħol fil-Ftehim dwar il-FEIS f'isem 

l-Unjoni permezz ta' att delegat bi qbil mal-Artikolu 17, dment li l-Ftehim dwar il-

FEIS ikun jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. 

2b.  Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata li taċċetta emendi li jsiru aktar 'il 

quddiem fil-Ftehim dwar il-FEIS permezz ta' atti delegati b'konformità mal-

Artikolu 17, dment li l-emendi fil-Ftehim dwar il-FEIS ikunu jissodisfaw ir-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. 

Artikolu 1a 

Definizzjonijiet 

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

a) "Ftehim dwar il-FEIS" tfisser l-istrument legali li bih il-Kummissjoni u l-BEI 

jispeċifikaw aktar il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament għall-ġestjoni tal-

FEIS; 

b)  "bank jew istituzzjoni promozzjonali nazzjonali" tfisser entitajiet ġuridiċi li jwettqu 

attività finanzjarja fuq bażi professjonali li jingħataw mandat pubbliku minn Stat 

Membru, kemm jekk fuq livell ċentrali, reġjonali jew lokali, biex iwettqu żvilupp 

pubbliku jew attivitajiet promozzjonali;  

c)  "pjattaformi ta' investiment" tfisser veikoli bi skop speċjali, kontijiet ġestiti, 
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kofinanzjament ibbażat fuq kuntratti jew arranġamenti ta’ qsim tar-riskju jew 

arranġamenti stabbiliti bi kwalunkwe mezz ieħor li permezz tagħhom l-investituri 

jgħaddu l-kontribut finanzjarju sabiex jiffinanzjaw numru ta’ proġetti ta' 

investiment u li jistgħu jinkludu pjattaformi nazzjonali li jiġbru flimkien bosta 

proġetti ta’ investiment fuq it-territorju ta’ Stat Membru partikolari, pjattaformi 

multinazzjonali jew reġjonali li jiġbru flimkien bosta sħab minn diversi Stati 

Membri u pajjiżi terzi interessati fi proġetti kbar f'żona ġeografika partikolari, jew 

pjattaformi tematiċi, li jistgħu jiġbru proġetti ta' investiment f'settur partikolari; 

d)  "intrapriżi żgħar u ta' daqs medju" jew "SMEs" tfisser intrapriżi mikro, żgħar u ta’ 

daqs medju kif definiti fl-Artikolu 2 tal-Anness tar-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE1; 

e)  "kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja" tfisser entitajiet ġuridiċi li għandhom 

sa 499 impjegat u li mhumiex SMEs;   

f)  "kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja" tfisser entitajiet ġuridiċi li għandhom sa 

3000 impjegat u li mhumiex SMEs jew kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja;  

g)  "addizzjonalità" tfisser l-appoġġ mill-FEIS ta’ operazzjonijiet li jindirizzaw 

fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta’ lakuni fl-investiment, u li ma setgħux jitwettqu 

f’dak il-perjodu taħt strumenti normali tal-BEI, inklużi operazzjonijiet speċjali, mingħajr l-

appoġġ tal-FEIS jew bl-istess mod matul dak il-perjodu taħt strumenti tal-FEI u tal-UE. Il-

proġetti appoġġati mill-FEIS, filwaqt li jistinkaw biex joħolqu impjiegi u tkabbir, 

tipikament għandu jkollhom profil tar-riskju ogħla minn proġetti appoġġati mill-

operazzjonijiet normali tal-BEI, inklużi operazzjonijiet speċjali. 

Artikolu 2 

Termini tal-Ftehim dwar il-FEIS 

1. Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jinkludi, b'mod partikolari, dan li ġej: 

(a)  dispożizzjonijiet li jirregolaw it-twaqqif tal-FEIS bħala faċilità ta' garanzija 

distinta, identifikabbli b'mod ċar u trasparenti u kont separat ġestit mill-BEI;  

(b) l-ammont u t-termini tal-kontribuzzjoni finanzjarja li jiġu pprovduti mill-BEI 

permezz tal-FEIS; 

(c) it-termini tal-finanzjament li jiġu pprovduti mill-BEI permezz tal-FEIS lill-

Fond Ewropew tal-Investiment ("FEI"); 

(d) l-arranġamenti ta' governanza rigward il-FEIS, b'konformità mal-Artikolu 3 

mingħajr ħsara għall-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment;  

(da) rekwiżiti dettaljati għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-

BEI u finanzjament mill-BEI lill-FEI eliġibbli għall-garanzija tal-UE, 

                                                 
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-

intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36). 
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b'konformità mal-Artikolu 5(2a) u l-Artikolu 5a; 

(db) tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi ta' prestazzjoni li għandhom jintużaw 

għall-valutazzjoni tal-impatt makroekonomiku tal-investimenti tal-FEIS, 

inkluż fuq l-impjiegi u t-tkabbir, l-effiċjenza fl-enerġija, it-TEN-T, il-mobilità 

urbana, it-twettiq tal-objettivi tal-Unjoni fosthom dawk tal-Istrateġija 

Ewropa 2020, u fuq il-mobilizzazzjoni tal-kapital privat u l-effett tiegħu fuq l-

appoġġ għall-investiment; 

(e) regoli dettaljati dwar id-dispożizzjoni ta' garanzija tal-UE, skont l-Artikolu 7, 

inkluż il-kopertura limitata tal-portafolji ta' ċerti tipi ta' strumenti, talbiet għall-

garanzija tal-UE, li – bl-eċċezzjoni ta' telf possibbli fuq l-ekwità - isiru biss 

darba fis-sena wara li l-profitti u t-telf mill-operazzjonijiet ikunu nġiebu għall-

valur nett, u r-remunerazzjoni tagħha u r-rekwiżit li r-remunerazzjoni għat-

teħid ta' riskju tkun allokata fost il-kontributuri fi proporzjon mas-sehem ta' 

riskju rispettiv tagħhom; 

(f) dispożizzjonijiet u proċeduri relatati mal-irkupru tal-pretensjonijiet; 

(fa)  il-proċedura għall-għażla tal-proġetti, inkluż ir-rwol tal-BEI fil-valutazzjoni 

inizjali ta' proposti ta' proġetti u t-trażmissjoni tagħhom lill-Kumitat tal-

Investiment; 

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi speċifiċi u 

indikaturi ta' prestazzjoni ewlenin; 

 (ga) arranġamenti dettaljati li jiżguraw li l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment iffirmati mill-BEI matul il-perjodu tranżitorju stabbilit fl-

Artikolu 20 jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE; 

(h) dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament ▌għall-EIAH skont l-Artikolu 8a (ġdid); 

(i) dispożizzjonijiet li jirregolaw il-mod kif partijiet terzi jistgħu jikkoinvestu mal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI bl-appoġġ tal-FEIS; 

(j) il-modalitajiet tal-kopertura tal-garanzija tal-UE;  

(ja) dispożizzjonijiet dwar il-proprjetà intellettwali tal-proġetti ffinanzjati kif 

previsti fir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill1. 

Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 

jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u operazzjonijiet oħrajn tal-BEI. Għaldaqstant, il-BEI 

għandu jiżgura li l-attivitajiet tal-FEIS ikunu suġġetti għal dikjarazzjoni 

finanzjarja separata. 
                                                 
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, 

p. 104). 
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Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi li l-attivitajiet tal-FEIS imwettqa mill-FEI 

jkunu rregolati mill-korpi li jirregolaw il-FEI. Madankollu, huma għandhom ikunu 

inklużi fir-rappurtar ġenerali tal-FEIS. 

Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi li r-remunerazzjoni attribwibbli lill-Unjoni 

minn operazzjonijiet li għandhom l-appoġġ tal-FEIS tkun ipprovduta wara li 

jitnaqqsu l-pagamenti dovuti għat-talbiet tal-garanzija tal-UE u, sussegwentement, il-

kosti skont l-Artikolu 8a (ġdid) u skont l-Artikolu 5(3).  

▌ 

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-Ftehim tal-FEIS għandhom ikunu jistgħu 

jipprovdu l-kontribuzzjoni tagħhom, b'mod partikolari, fil-forma ta' flus jew ta' 

garanzija aċċettabbli għall-BEI. Partijiet terzi oħra għandhom ikunu jistgħu 

jipprovdu l-kontribuzzjoni tagħhom fi flus biss. 

Artikolu 2a 

Ir-Regoli Finanzjarji 

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-FEIS u l-EIAH għandhom jiġu adottati mill-

Bord ta’ Tmexxija. Huma m'għandhomx jiddevjaw mir-Regolament (KE, 

Euratom) Nru 966/2012. 

Fil-qafas tan-negozjati għall-Ftehim dwar il-FEIS qabel l-istabbiliment tal-FEIS 

jew wara talba formali tal-Kumitat ta’ Tmexxija, il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa li tippermetti, f’każijiet debitament ġustifikati, derogi fil-forma ta’ regoli 

finanzjarji tranżitorji permezz ta’ att iddelegat skont l-Artikolu 290 TFUE u l-

Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament. Tali regoli tranżitorji għandhom ikunu validi 

għal massimu ta’ tliet snin jew sakemm il-Parlament u l-Kunsill jemendaw ir-

Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012 biex jinkorporaw ir-rekwiżiti speċjali 

tal-FEIS. 

Artikolu 3 

Governanza tal-FEIS 

1. Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi li l-FEIS ikun irregolat minn Bord ta’ 

Tmexxija, li għandu jiddetermina l-orjentazzjoni strateġika skont l-objettivi tal-

Ewropa 2020 u jagħti attenzjoni partikolari fejn hemm l-akbar impatt fuq it-

tkabbir u l-impjiegi, l-allokazzjoni strateġika tal-assi u l-politiki u l-proċeduri 

operattivi, inkluż il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' jkollhom is-sostenn tal-

FEIS u l-profil ta' riskju tal-FEIS, sabiex jiġu massimizzati t-tkabbir, l-impjiegi u l-

investiment, b’konformità mal-objettivi fl-ambitu tal-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 

5(2a) u bl-effett li tiġi żgurata l-addizzjonalità tal-investimenti appoġġati mill-

garanzija tal-FEIS. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jispeċifika wkoll il-politika ta' 

investiment rigward pjattaformi ta' investiment eleġibbli. Il-Bord ta’ Tmexxija 

għandu jiddetermina l-politiki tal-ipprezzar tal-garanzija tal-UE wara li 

jikkunsidra kif xieraq il-bżonn li jiġu indirizzati d-differenzi fl-investiment u l-

frammentazzjoni finanzjarja fl-Unjoni. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta l-linji 
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gwida dwar l-investiment għall-użu tal-garanzija tal-UE biex jiġu implimentati 

mill-Kumitat tal-Investiment.  

1a. Il-prijoritajiet li għandhom jiġu segwiti mill-Kummissjoni għal-linji gwida dwar l-

investiment tal-FEIS, għandhom jirriflettu l-objettivi tal-Unjoni u jikkonformaw 

mal-Artikolu 5(2a) ta’ dan ir-Regolament. Dawn għandhom jiġu speċifikati qabel 

ma jidħol fis-seħħ u jiġi rivedut jekk xieraq il-Ftehim dwar il-FEIS. Il-prijoritajiet 

għandhom isiru pubbliċi. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

ddelegati skont l-Artikolu 17 għal dan il-għan. 

 Hija u teżerċita l-mandat tagħha fil-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS, il-Kummissjoni 

għandha tippromwovi l-prijoritajiet kif speċifikati u riveduti skont l-ewwel 

subparagrafu u tivvota b'mod konsistenti magħhom. 

2. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn erba’ membri: tlieta maħturin 

mill-Kummissjoni u wieħed mill-BEI. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeleġġi 

President fost il-membri tiegħu għal perjodu fiss ta’ tliet snin li jiġġedded darba.   

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet permezz ta' kunsens.  

3. ▌Il-Bord ta' Tmexxija għandu ▌jieħu d-deċiżjonijiet permezz ta' kunsens. ▌ 

 L-Istati Membri u l-partijiet terzi għandhom jitħallew jikkontribwixxu għall-FEIS 

fil-forma ta' garanziji jew flus rispettivament iżda m'għandhomx jingħataw 

sħubija fil-Bord ta' Tmexxija. 

Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom jiġu ppubblikati malli jiġu 

approvati mill-Bord. 

4. Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi li l-FEIS ikollu Direttur Amministrattiv, li 

għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' kuljum tal-FEIS u għat-tħejjija u t-

tmexxija tal-laqgħat tal-Kumitat tal-Investimenti msemmi fil-paragrafu 5. Id-Direttur 

Amministrattiv għandu jkun assistit minn Deputat Direttur Amministrattiv. 

Id-Direttur Amministrattiv għandu jirrapporta kull tliet xhur dwar l-attivitajiet tal-

FEIS lill-Bord ta' Tmexxija. Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat Direttur 

Amministrattiv għandhom jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI għal terminu fiss ta' tliet snin li jiġġedded darba. Fuq il-bażi 

ta' proċess miftuħ tal-għażla l-Kummissjoni għandha, malli tirċievi l-approvazzjoni 

tal-BEI, tipprovdi lill-Parlament Ewropew lista mqassra ta’ kandidati għall-karigi 

ta’ Direttur Amministrattiv u ta’ Deputat Direttur Amminsitrattiv. 

Il-Kummissjoni għandha, malli tirċievi l-approvazzjoni tal-BEI, tipprovdi lill-

Parlament Ewropew għall-approvazzjoni, proposta għall-ħatra tad-Direttur 

Amministrattiv u d-Deputat Direttur Amministrattiv. Wara l-approvazzjoni ta' dik 

il-proposta, il-Bord ta' Tmexxija għandu jaħtar id-Direttur Amministrattiv u l-Viċi 

Direttur Amministrattiv. 

5. Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi li l-FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 
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jkun responsabbli biex jeżamina proġetti potenzjali skont il-politiki ta' investiment 

tal-FEIS u japprova s-sostenn tal-garanzija tal-UE għall-proġetti skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu. Barra minn hekk, il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jkun il-korp kompetenti biex japprova l-eliġibbiltà tal-pjattaformi ta' 

investiment u tal-banek promozzjonali nazzjonali u biex jippermettilhom jużaw id-

denominazzjoni "FEIS" jew "Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi". It-

talba għall-approvazzjoni għandha tiġġedded, jekk il-pjattaforma ta' investiment 

temenda l-politiki ta' investiment bażiċi tagħha b'mod sostanzjali. 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun magħmul minn tmien esperti indipendenti u 

d-Direttur Amministrattiv. L-esperti indipendenti għandu jkollhom livell għoli ta' 

esperjenza rilevanti rigward is-suq fl-istrutturar u fil-finanzjament tal-proġetti, kif 

ukoll fil-kompetenzi makroekonomiċi. Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkollu 

kompożizzjoni pluridixxiplinarja li tinkludi firxa wiesgħa ta' kompetenzi f'diversi 

setturi u swieq ġeografiċi fl-Unjoni. Dan għandu jinkludi kompetenzi fl-

investimenti relatati mal-objettivi ġenerali tal-FEIS, bħar-riċerka u l-iżvilupp, it-

trasport u l-SMEs, l-objettivi ambjentali, il-kwistjonijiet soċjali inklużi l-ekonomija 

soċjali u solidali, l-esperjenza ta' investiment fi proġetti pubbliċi u mmexxija 

pubblikament, il-koeżjoni territorjali u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jinħatar mill-Bord ta' Tmexxija għal perjodu fiss ta' tliet snin li 

jiġġedded u li fit-total ma jkunx iżjed minn sitt snin.  

Fuq il-bażi ta' proċess miftuħ tal-għażla l-Kummissjoni għandha, malli tirċievi l-

approvazzjoni tal-BEI, tipprovdi lill-Parlament Ewropew lista mqassra ta’ 

kandidati għall-karigi ta’ tmien esperti tal-Kumitat tal-Investiment. 

Il-Kummissjoni għandha, malli tirċievi l-approvazzjoni tal-BEI, tissottometti għall-

approvazzjoni tal-Parlament Ewropew proposta bbilanċjata bejn is-sessi għall-

ħatra tal-esperti. Wara l-approvazzjoni ta' dik il-proposta, il-Bord ta' Tmexxija 

għandu jaħtar l-esperti għal perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Fit-twettiq ta' dmirijiethom, il-membri tal-Kumitat tal-Investiment għandhom 

ikunu indipendenti u ma jiħdux istruzzjonijiet mingħand il-BEI, l-istituzzjonijiet 

tal-Unjoni, l-Istati Membri jew kwalunkwe korp ieħor pubbliku jew privat. Il-

persunal tal-BEI jista' jgħin permezz ta' appoġġ analitiku, loġistiku u 

amministrattiv. Madankollu, kwalunkwe valutazzjoni tal-proġetti mwettqa mill-

persunal tal-BEI m'għandhiex torbot lill-Kumitat tal-Investiment. 

Is-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta’ interess ta’ kull membru tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu ppubblikati, aġġornati kontinwament u jkunu suġġetti 

għall-kontrolli ta’ validità bir-reqqa mill-Kummissjoni u l-BEI.  

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment għandhom jittieħdu bʼmaġġoranza sempliċi 

u għandhom ikunu pubbliċi u aċċessibbli.  
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KAPITOLU II - Il-Garanzija u l-Fond ta' Garanzija tal-UE 

Artikolu 4 

Garanzija tal-UE 

L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija irrevokabbli u mingħajr kundizzjonijiet lill-

BEI għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament jew investiment koperta minn dan ir-

Regolament u l-Ftehim dwar il-FEIS ("Garanzija tal-UE") u li jitwettqu fl-Unjoni, 

inklużi operazzjonijiet bejn sħab minn diversi Stati Membri u pajjiż terz li jaqa' fil-

kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, inklużi s-Sħubija 

Strateġika, il-Politika tat-Tkabbir, u ż-Żona Ekonomika Ewropea jew l-

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, jew bejn Stat Membru u Pajjiż jew 

Territorju extra-Ewropew, kif stipulat fl-Anness II għat-TFUE. Fr-rigward ta' 

strumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-garanzija tal-UE għandha tingħata bħala 

garanzija fuq talba. Hi għandha l-għan li tikseb salvataġġ tal-kapital f'każ li 

tingħata lil bank promozzjonali jew pjattaforma ta' investiment. 

Artikolu 5 

Rekwiżiti għall-użu tal-garanzija tal-UE 

1. L-għoti ta' garanzija tal-UE għandu jkun suġġett għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar 

il-FEIS u għall-adozzjoni tal-linji gwida dwar l-investiment mill-Bord ta' Tmexxija. 

2. Il-garanzija tal-UE għandha tingħata għal operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI jew għall-finanzjament tal-BEI lill-FEI fil-livell tal-investiment 

f'fondi sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI skont l-

Artikolu 7(2) u approvati mill-Kumitat tal-Investiment.  

L-operazzjonijiet ikkonċernati għandhom ikunu konsistenti mal-politiki tal-Unjoni u 

jkunu jappoġġaw kwalunkwe wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport ġdida, eżistenti jew nieqsa u 

teknoloġiji innovattivi skont ir-Regolamenti (UE) 1316/2013 (CEF) u 

 1315/2013 (Linji Gwida dwar it-TEN-T) sa fejn huma kkonċernati netwerks 

ewlenin u komprensivi kif ukoll prijoritajiet orizzontali;  

(aa) l-iżvilupp ta' proġetti ta' mobilità urbana intelliġenti u sostenibbli li jinkludu 

miri għall-aċċessibilità, tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra, enerġija u 

aċċidenti; 

(b) l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija skont il-

Prijoritajiet tal-Unjoni dwar l-Enerġija u l-Oqfsa għall-Klima u l-Enerġija 

2020, 2030 u 2050, b’mod partikolari l-interkonnessjonijiet, il-grids 

intelliġenti fil-livell tad-distribuzzjoni, il-ħżin tal-enerġija u s-

sinkronizzazzjoni tas-swieq;  

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija, l-effiċjenza fir-

riżorsi u l-iffrankar enerġetiku b’enfasi partikolari fuq it-tnaqqis tad-
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domanda tal-enerġija permezz tal-ġestjoni tad-domanda u r-rinnovazzjoni 

tal-bini; 

(d) l-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, tal-

infrastrutturi diġitali u tat-telekomunikazzjoni u tan-netwerks broadband 

madwar l-Unjoni kollha; 

(e) l-investiment fl-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, inklużi l-infrastruttura 

tar-riċerka, il-proġetti pilota u ta’ dimostrazzjoni, il-kollaborazzjonijiet bejn l-

akkademja u l-industrija, u t-trasferiment tal-għarfien u t-teknoloġija; 

(ea) l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u il-ħiliet imprenditorjali; 

(eb) l-investiment f’soluzzjonijiet innovattivi tas-saħħa, bħalma huma s-Saħħa 

elettronika u mediċini effettivi ġodda, u fis-settur soċjali; 

(ec) l-investiment fl-industriji kulturali u kreattivi; 

(ed) l-investiment fi proġetti u infrastruttura fil-qasam tal-protezzjoni u l-ġestjoni 

ambjentali, it-tisħiħ tas-servizzi tal-ekosistema u l-iżvilupp urban sostenibbli; 

(ee) l-appoġġ finanzjarju, inkluża l-għoti ta' finanzjament tar-riskju tal-kapital, 

lil SMEs, negozji li jkunu għadhom kemm fetħu, spin-offs u kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja permezz tal-FEI, u lil kumpaniji b’kapitalizzazzjoni 

medja, sabiex jiġi żgurat li t-teknoloġija fis-setturi innovattivi u sostenibbli 

tkun fuq quddiem; 

(ef) l-iffinanzjar ta’ proġetti li jkunu konformi mal-objettivi ta’ Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE għandha tingħata permezz tal-BEI għas-sostenn 

ta' pjattaformi ta' investiment dedikati jew fondi u banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali u reġjonali, li jinvestu f'operazzjonijiet li jissodisfaw ir-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament wara approvazzjoni mill-Kumitat tal-Investiment. 

F'dak il-każ, il-Bord ta' Tmexxija għandu jispeċifika l-politiki, b'konformità mal-

Artikolu 3(1), rigward il-veikoli eliġibbli mmexxija u jħallilhom l-approvazzjoni 

tad-deċiżjonijiet ta' investiment individwali. Tali operazzjonijiet, u l-

kontribuzzjonijiet għalihom, għandhom jitqiesu bħala operazzjonijiet tal-FEIS. Il-

pjattaformi ta' investiment jistgħu jġibu flimkien il-koinvestituri, l-awtoritajiet 

pubbliċi, l-esperti, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, it-taħriġ u r-riċerka, is-sħab 

soċjali rilevanti u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u atturi rilevanti oħra fil-livell 

tal-UE, nazzjonali u reġjonali. 

2a. Il-FEIS għandu jimmira proġetti li għandhom profil tar-riskju ogħla minn 

strumenti eżistenti tal-BEI u tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu jappoġġa proġetti li jorjentaw fuq dawn l-

għanijiet li ġejjin: 

a) ikunu vijabbli minn perspettiva ekonomika, skont analiżi kosti-benefiċċji li 
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ssegwi l-istandards Ewropej u anke meta jiġu kofinanzjati minn sieħeb 

pubbliku jew minn intermedjarju finanzjarju bħal pjattaforma ta' 

investiment jew bank promozzjonali jagħtu appoġġ biex timtela lakuna 

finanzjarja possibbli; 

b) isegwu l-objettiv tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif 

ukoll il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali, u l-provvediment ta' progress soċjetali u ekonomiku 

għoli bħala valur miżjud tal-UE; 

c) jikkonċentraw fuq l-operazzjonijiet li ma setgħux jitwettqu bl-użu tal-baġit 

tal-Unjoni jew permezz tal-attività ordinarja tal-BEI inklużi operazzjonijiet 

soċjali u li barra minn hekk mhumiex iffinanzjati mis-suq; 

d) ikollhom profil ta' riskju ogħla mill-proġetti appoġġati taħt l-attività eżistenti 

tal-BEI, filwaqt li jikkunsidraw il-fatt li l-ogħla livell ta' addizzjonalità jista' 

jiġi żgurat biss meta r-riżorsi finanzjarji huma kkonċentrati fuq proġetti li 

ma jkunux iffinanzjati mod ieħor; it-tfassil tal-miżuri xierqa għandu jiġi 

elaborat skont il-proċeduri tal-Artikolu 3(1). 

2b.  Peress li l-proġetti kollha, ikun xi jkun id-daqs tagħhom, jistgħu jġibu l-ekonomija 

Ewropea 'l quddiem, ma għandux ikun hemm restrizzjonijiet fuq id-daqs tal-

proġetti fil-mira tal-FEIS. 

3. B'konformità mal-Artikolu 17 tal-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-

benefiċjarji għandhom jintalbu jħallsu l-operazzjonijiet tal-BEI biex ikopru l-ispejjeż 

relatati mal-FEIS. Mingħajr ħsara għas-subparagrafi 2 u 3, ebda nefqa 

amministrattiva jew kwalunkwe tariffa oħra tal-BEI għal attivitajiet ta' finanzjament 

u investiment immexxija mill-BEI skont dan ir-Regolament m'għandha tiġi koperta 

mill-baġit tal-Unjoni. 

             Il-BEI jista' jitlob il-garanzija tal-UE, skont l-Artikolu 2(1)(e), f'limitu massimu 

kumulat li jikkorrispondi għal 1 % tat-total pendenti tal-obbligi tal-garanzija tal-UE 

biex ikopri l-ispejjeż li filwaqt li jkunu ġew iċċarġjati lill-benefiċjarji tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament, ma jkunux ġew irkuprati. 

             It-tariffi tal-BEI, jekk il-BEI jipprovdi finanzjament lill-FEI f'isem il-FEIS li huwa 

appoġġat mill-garanzija tal-UE skont l-Artikolu 7(2) jistgħu jiġu koperti mill-baġit 

tal-Unjoni. 

4. ▌L-Istati Membri jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun qed jinvesti fihom il-

BEI bis-sostenn tal-garanzija tal-UE, b'konformità mal-objettivi, il-prinċipji u r-

regoli li jaqgħu taħt il-qafas ġuridiku applikabbli għal dawk il-fondi, u mal-

Ftehimiet ta' Sħubija u l-programmi relevanti. Għandhom jiġu żgurati l-

koordinazzjoni, il-komplementarjetà, l-addizzjonalità, il-koerenza u s-sinerġiji. 

4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati b'konformità 

mal-Artikolu 17 li jistabbilixxi l-arranġamenti speċifiċi addizzjonali fir-rigward tal-

kombinament tas-sostenn tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej lil proġetti 
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ffinanzjati mill-BEI bis-sostenn tal-garanzija tal-UE, inklużi l-arranġamenti għall-

parteċipazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej skont il-Pjattaformi 

ta' Investiment. 

 

Artikolu 6 

Strumenti eliġibbli 

Għall-finijiet tal-Artikolu 5(2), bħala regola l-BEI għandu juża l-Garanzija tal-UE għall-

kopertura tar-riskji abbażi tal-portafoll.  

 

L-Istrumenti ▌eliġibbli għall-kopertura fl-ambitu tal-garanzija tal-UE jew il-portafolji 

jistgħu jkunu magħmula minn dawn l-Istrumenti: 

(a) self, garanziji, kontrogaranziji, strumenti tas-suq tal-kapital, jew kwalunkwe forma 

oħra ta' finanzjament jew strument għat-titjib tal-kreditu, investiment ta' ekwità jew 

kważi ekwità tal-BEI, inkluż permezz ta' banek jew istituzzjonijiet promozzjonali 

nazzjonali, pjattaformi jew fondi ta' investiment. Dawn l-Istrumenti għandhom 

jingħataw, jinkisbu jew jinħarġu għall-benefiċċju tal-operazzjonijiet li twettaq l-

Unjoni, inkluż operazzjonijiet transfruntieri bejn Stat Membru u pajjiż terz, 

b'konformità ma' dan ir-Regolament u fejn il-finanzjament tal-BEI ikun ingħata skont 

ftehim iffirmat li ma jkunx għadu skada jew ġie kkanċellat;  

(b) il-finanzjament tal-BEI lill-FEI li jippermettilu jidħol għal self, garanziji, 

kontrogaranziji, jew kwalunkwe forma oħra ta' strument ta' titjib tal-kreditu, strumenti 

tas-suq tal-kapital jew investimenti ta' ekwità jew kważi ekwità, inkluż permezz ta' 

banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali, pjattaformi jew fondi ta' 

investiment. Dawn l-Istrumenti għandhom jingħataw, jinkisbu jew jinħarġu għall-

benefiċċju tal-operazzjonijiet li twettaq l-Unjoni, b'konformità ma' dan ir-Regolament 

u fejn il-finanzjament tal-FEI ikun ingħata skont ftehim iffirmat li ma jkunx għadu 

skada jew ġie kkanċellat; 

(ba) il-garanzija tal-BEI għal banek jew istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali, 

pjattaformi jew fondi ta' investiment fl-ambitu ta' kontrogaranzija tal-Unjoni. 

Artikolu 7 

Kopertura u kondizzjonijiet tal-garanzija tal-UE 

1. Il-garanzija tal-UE lill-BEI għandha tkun għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000, li 

minnhom ammont massimu ta' EUR 2 500 000 000 jista' jiġi allokat għall-

finanzjament tal-BEI lill-FEI b'konformità mal-paragrafu 2.  Mingħajr ħsara għall-

Artikolu 8(9), il-pagamenti aggregati mill-Unjoni fl-ambitu tal-garanzija lill-BEI ma 

għandhomx jaqbżu l-ammont tal-garanzija.  

2. Il-kopertura tal-garanzija fuq tip partikolari ta' portafoll ta' strument, imsemmija fl-

Artikolu 6, għandha tiġi ddeterminata mir-riskju ta' dak il-portafoll. Il-garanzija tal-

UE għandha tkun eliġibbli biex tipprovdi jew garanziji tal-ewwel telf fuq il-bażi ta' 
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portafoll jew garanzija sħiħa. Il-garanzija tal-UE tista' tingħata pari passu ma' 

kontributuri oħrajn.  

Fejn il-BEI, permezz tal-FEIS, jipprovdi finanzjament lill-FEI sabiex dan iwettaq 

operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI, il-garanzija tal-UE għandha 

tipprovdi għal garanzija sħiħa fuq il-finanzjament tal-BEI sakemm il-BEI jipprovdi 

ammont indaqs ta' finanzjament mingħajr garanzija tal-UE. L-ammont kopert mill-

garanzija tal-UE ma għandux jaqbeż iż-EUR 2 500 000 000.  

3. Meta l-BEI jitlob il-garanzija tal-UE skont il-Ftehim dwar il-FEIS, l-Unjoni għandha 

tħallas mat-talba skont it-termini tal-Ftehim. 

4. Meta l-Unjoni tagħmel pagament lill-BEI fuq talba skont il-garanzija, l-Unjoni 

għandha tissurroga d-drittijiet rilevanti tal-BEI b'rabta ma' kwalunkwe 

operazzjoni ta' finanzjament fl-ambitu tal-garanzija tal-UE u l-BEI, f'isem il-

Kummissjoni, għandu jsegwi l-irkupru tat-talbiet għall-ammonti mħallsa u 

jirrimborża lill-Unjoni mis-somom li jirkupra f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-

proċeduri msemmija fl-Artikolu 2(1)(f). 

Artikolu 8 

Fond ta' garanzija tal-UE 

1. Għandu jiġi stabbilit fond ta' garanzija tal-UE ("fond ta' garanzija") li jikkostitwixxi 

bafer ta' likwidità li minnu l-BEI għandu jitħallas fil-każ ta' talba mill-garanzija tal-

UE. 

2. Il-fond ta' garanzija għandu jiġi fornut minn: 

(a) kontribuzzjonijiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, 

(b) redditi fuq ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija investiti, 

(c) ammonti rkuprati minn debituri f'kontumaċja skont il-proċedura ta' rkupru 

stabbilita fil-Ftehim dwar il-FEIS kif previst fl-Artikolu 2(1)(f), 

(d)  dħul u kwalunkwe pagament ieħor riċevuti mill-Unjoni skont il-Ftehim dwar 

il-FEIS. 

3. Id-dotazzjonijiet għall-fond ta' garanzija previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2 

għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat intern skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament 

(UE) Nru 966/2012. 

4.  Ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija previsti fil-paragrafu 2 għandhom ikunu ġestiti b'mod 

dirett mill-Kummissjoni u investiti skont il-prinċipju tal-amministrazzjoni finanzjarja 

tajba u jsegwi regola prudenzjali xierqa. 

5. Id-dotazzjonijiet għall-fond ta' garanzija msemmijin fil-paragrafu 2 għandhom 

jintużaw biex jintlaħaq livell xieraq li jirrifletti t-total tal-obbligi ta' garanzija tal-UE 

("ammont fil-mira"). L-ammont fil-mira għandu jkun stabbilit għal 50 % tal-obbligi 
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ta' garanzija totali tal-UE.  

Inizjalment l-ammont fil-mira għandu jintlaħaq mhux aktar tard mill-2022 permezz 

tal-ħlas gradwali tar-riżorsi msemmijin fil-paragrafu 2(a) kif ukoll id-dotazzjonijiet 

għall-fond ta' garanzija previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2. 

5a. L-approprjazzjonijiet meħtieġa biex jintlaħaq l-ammont fil-mira inizjali għandu 

jiġi awtorizzat b'mod gradwali mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-qafas 

tal-proċedura baġitarja annwali, filwaqt li jitqiesu kif dovut il-mezzi kollha 

disponibbli skont ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1311/2013 tat-

2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għas-

snin 2014-2020, b'mod partikolari l-Marġini Globali għall-Impenji, il-Marġini 

Globali għall-Pagamenti u l-Istrument ta' Flessibbiltà. 

F'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jesploraw modi kif 

il-Fond ta' Garanzija tal-UE jista' jiġi ffinanzjat permezz ta' kwalunkwe dħul 

mhux previst li jimmaterjalizza matul kull sena finanzjarja, inkluż dħul li jirriżulta 

minn multi, u kif jista' jiġi emendat il-qafas legali applikabbli sabiex ikun jista' jsir 

użu mill-eċċess annwali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. 

Il-finanzjament tal-fond ta' garanzija, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet kemm ta' 

impenn u kemm ta' pagament, għandu jiġi analizzat mill-Parlament Ewropew u 

mill-Kunsill fil-kuntest tar-rieżami/reviżjoni postelettorali tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali għas-snin 2014-2020, li għandu jitnieda mhux aktar tard minn tmiem 

l-2016, kif previst fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013. 

Jekk ikunu ġew miftiehma riallokazzjonijiet mill-programmi tal-UE fil-qafas tal-

proċedura baġitarja annwali bħala sors ta' finanzjament għall-garanzija tal-UE 

fis-snin ta' qabel ir-rieżami/reviżjoni tal-QFP, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

għandhom, f'dik l-okkażjoni, jesploraw modi kif jikkompensawhom kemm jista' 

jkun. 

6. Sal-31 ta' Diċembru 2018, u kull sena wara, il-Kummissjoni għandha tagħmel analiżi 

tal-adegwatezza tal-livell tal-fond ta' garanzija billi tikkunsidra kwalunkwe tnaqqis 

tar-riżorsi li jirriżulta mill-attivazzjoni tal-garanzija u mill-valutazzjoni tal-BEI 

ppreżentata skont l-Artikolu 10(3).  

Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 li 

jaġġustaw 'l isfel il-livell fil-mira previst fil-paragrafu 5 b'massimu ta' 10 % sabiex 

ikun jirrifletti aħjar ir-riskju potenzjali tal-garanzija tal-UE li tkun qed tintalab. 

7. Wara li fis-sena n isir l-aġġustament tal-livell fil-mira jew issir valutazzjoni dwar l-

adegwatezza tar-riżorsi disponibbli fil-fond ta' garanzija skont l-analiżi prevista fil-

paragrafu 6: 

(a) kwalunkwe eċċess fil-fond ta' garanzija għandu jitħallas fil-baġit ġenerali 

bħala dħul assenjat skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012 għal kwalunkwe linja li tista' tkun intużat bħala sors ta' 

riallokazzjoni għall-fond ta' garanzija tal-FEIS, 
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(b) kwalunkwe rikostituzzjoni tal-fond ta' garanzija għandha titħallas f'segmenti 

annwali fuq perjodu massimu ta' tliet snin li jibdew mis-sena n+1. 

8. ▌Jekk, bħala riżultat tat-talbiet għall-garanzija, ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija 

jaqgħu taħt il-50 % tal-obbligazzjonijiet imġarrba sa dak il-mument, il-

Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar x'miżuri eċċezzjonali jistgħu jkunu 

meħtieġa biex jiġi rikostitwit. 

9. Wara li ssir talba għall-garanzija tal-UE, id-dotazzjonijiet għall-fond ta' garanzija 

previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2 ▌għandhom jintużaw biex 

jirrikostitwixxu l-garanzija tal-UE sal-ammont fil-mira tagħha. Kwalunkwe 

remunerazzjoni li jifdal għandha titħallas fil-baġit ġenerali bħala dħul assenjat 

skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 għal 

kwalunkwe linja li tista' tkun intużat bħala sors ta' riallokazzjoni għall-fond ta' 

garanzija tal-FEIS. 

9a. Fil-każ li jifdal eċċess addizzjonali, wara li jkunu ntlaħqu bis-sħiħ ir-rekwiżiti tal-

punti 7(a) u 9, il-Kummissjoni għandha tressaq proposta dwar żieda fil-livell 

globali tal-garanzija tal-UE, li jwassal għal tisħiħ tal-pjan ta' investiment. 

KAPITOLU III – Ċentru ta' konsulenza u direttorju ta' proġetti ta' investiment Ewropej 

Artikolu 8a 

Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment 

1. Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprovdi għall-ħolqien tal-EIAH fi ħdan il-BEI. L-

EIAH għandu jkollu bħala l-objettiv tiegħu dak li jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza 

eżistenti tal-BEI u l-Kummissjoni sabiex jingħata appoġġ konsultattiv għall-

identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta' proġetti ta' investiment u biex jaġixxi bħala 

ċentru ta' konsulenza tekniku uniku għall-finanzjament tal-proġetti fl-Unjoni. Dan għandu 

jinkludi l-għoti ta' appoġġ dwar l-użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar tal-proġetti, l-

użu ta' strumenti finanzjarji innovattivi, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-privati u konsulenza, kif 

xieraq, dwar kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni billi jitqiesu l-ispeċifiċitajiet u 

l-ħtiġijiet tal-Istati Membri bi swieq finanzjarji inqas żviluppati. 

Biex jikseb l-objettiv imsemmi fl-ewwel subparagrafu, l-EIAH għandu jagħmel użu mill-

kompetenzi tal-BEI, tal-Kummissjoni, tal-banek promozzjonali nazzjonali u tal-awtoritajiet 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

2. L-EIAH għandu jkollu servizz ta' assistenza teknika speċifiku ddedikat għat-twaqqif ta' 

pjattaformi ta' investiment li jgħaqqdu flimkien proġetti ta' effiċjenza enerġetika, TEN-T u 

mobilità urbana. 

Sabiex tiġi żgurata l-aħjar kopertura reġjonali u territorjali possibbli fl-Unjoni għal dawn 

is-servizzi ta' konsulenza u appoġġ, il-ħidma tal-EIAH għandha tissaħħaħ permezz ta' 

strutturi simili fil-livell nazzjonali, bħal dawk provduti minn banek promozzjonali 

nazzjonali jew aġenziji nazzjonali. L-assistenza teknika għall-promoturi ta' proġetti fil-livell 

subnazzjonali għandha tittejjeb. 

3. L-EIAH għandu jkun parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni sa massimu ta' 
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EUR 20 000 000 kull sena matul il-perjodu li jintemm fil-31 ta' Diċembru 2020 għas-

servizzi addizzjonali previsti mill-EIAH apparti l-assistenza teknika eżistenti tal-BEI. Għas-

snin ta' wara l-2020 il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun direttament 

marbuta mad-dispożizzjonijiet inklużi fl-oqfsa finanzjarji pluriennali futuri. 

L-aċċess għall-kompetenzi min-naħa tal-EIAH għandu jkun bla ħlas. 

Artikolu 9 

Direttorju ta' proġetti ta' investiment Ewropej 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI ▌għandhom joħolqu direttorju trasparenti ta' proġetti ta' 

investiment attwali u potenzjali futuri fl-Unjoni. Dan għandu jikkostitwixxi bażi ta' 

data aċċessibbli pubblikament u faċli biex tintuża, li tipprovdi informazzjoni 

rilevanti dwar kull proġett. Id-direttorju għandu jkun biss għal finijiet ta' 

informazzjoni u ta' viżibilità għall-investituri u mingħajr ħsara għall-proġetti finali 

magħżula għal sostenn skont l-Artikolu 3(5). 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom jiżviluppaw, jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi 

regolari u strutturata, informazzjoni dwar proġetti attwali u futuri.  

▌ 

KAPITOLU IV – Rappurtar, obbligu ta' rendikont u evalwazzjoni 

Artikolu 10 

Rapportar u kontabilità 

1. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif xieraq, għandu jirrapporta kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI fl-ambitu 

ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-konformità mar-

rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni skont 

l-Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport għandu jinkludi wkoll data statistika, finanzjarja u ta' 

kontabilità dwar kull operazzjoni ta' finanzjament u investiment tal-BEI u fuq bażi 

aggregata.  

2. Barra minn hekk, il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, għandu jirrapporta kull 

sitt xhur lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI. Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 

tal-pubbliku u jkun jinkludi:  

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI fil-livell 

operattiv, settorjali u reġjonali u l-konformità tagħhom ma' dan ir-Regolament, 

b'mod partikolari mal-prinċipju tal-addizzjonalità, flimkien ma' valutazzjoni 

tal-allokazzjoni tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI bejn 

l-objettivi fl-Artikolu 5(2) u 5(2a);  

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, il-
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prestazzjonijiet stmati u milħuqa, ir-riżultati u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq bażi aggregata, inkluż l-impatt fuq il-

ħolqien tal-impjiegi; 

(ba) valutazzjoni ta' kemm l-operazzjonijiet koperti mill-garanzija tal-UE skont 

dan ir-Regolament jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-Artikoli 5(2) u 

5(2a), inkluża valutazzjoni tal-livell ta' investimenti tal-FEIS fl-oqsma tar-

riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u t-trasport (inklużi t-TEN-T u l-mobilità 

urbana), l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u l-enerġija, inkluża l-

effiċjenza enerġetika; 

(bb) valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u l-

indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni skont l-Artikolu 2(1)(g); 

(bc) valutazzjoni tal-effett ta' lieva miksub minn proġetti ffinanzjati mill-FEIS; 

(bd) deskrizzjoni tal-proġetti fejn is-sostenn tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej huwa kkombinat mas-sostenn tal-FEIS, u l-ammont totali tal-

kontribuzzjonijiet minn kull sors; 

(c) valutazzjoni tal-benefiċċju finanzjarju ttrasferit lill-benefiċjarji tal-

operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI fuq bażi aggregata;  

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-

BEI, u r-riskji assoċjati ma' dawn l-operazzjonijiet; 

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet għall-garanzija tal-UE, telf, qligħ, 

ammonti rkuprati u kwalunkwe ħlasijiet oħra li jkunu waslu;  

(f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS, akkumpanjati minn opinjoni ta' awditur 

estern indipendenti. 

3. Għall-finijiet tal-kontabilità u r-rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji koperti mill-

garanzija tal-UE u l-ġestjoni tal-fond ta' garanzija, il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI 

kif xieraq, kull sena għandu jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Qorti Ewropea tal-

Awdituri: 

(a) il-valutazzjoni tar-riskju u l-informazzjoni dwar il-gradazzjoni tal-BEI u tal-

FEI fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI skont 

dan ir-Regolament;  

(b) l-obbligu finanzjarju pendenti għall-UE rigward il-garanziji pprovduti għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI skont dan ir-

Regolament disaggregati skont operazzjonijiet individwali; 

(c) il-profitt jew telf totali li jirriżulta mill-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI fl-ambitu tal-portafolji pprovduti mill-Ftehim dwar il-FEIS 

skont l-Artikolu 2(1)(e). 

4. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, fuq 
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talba, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex il-Kummissjoni twettaq 

l-obbligi tagħha rigward dan ir-Regolament. 

5. Il-BEI, u l-FEI kif xieraq, għandhom jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1 sa 4 bi spejjeż tagħhom.  

6. Sal-31 ta' Marzu ta' kull sena l-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tal-

fond ta' garanzija u dwar il-ġestjoni tiegħu matul is-sena kalendarja preċedenti. Ir-

rapport għandu jivvaluta l-adegwatezza tal-livell tal-fond ta' garanzija u l-ħtieġa li 

jiġi aġġustat l-ammont fil-mira. 

6a. Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

dwar ir-realizzazzjoni tal-prijoritajiet ta' investiment kif speċifikat fl-att delegat 

skont l-Artikolu 3(1a) fl-istess data tar-rapporti tal-BEI skont il-paragrafi 1 u 2. Ir-

rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta bl-emendi meħtieġa tal-att 

delegat skont l-Artikolu 3(1a). 

Artikolu 11 

Obbligu ta' rendikont 

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Bord ta' Tmexxija u d-Direttur 

Amministrattiv għandhom jipparteċipaw f'seduta ta' smigħ tal-Parlament Ewropew 

dwar il-prestazzjoni tal-FEIS.  

2. Il-President tal-Bord ta' Tmexxija u d-Direttur Amministrattiv għandhom iwieġbu 

bil-fomm jew bil-miktub għall-mistoqsijiet indirizzati lill-FEIS mill-Parlament 

Ewropew, fi kwalunkwe każ fi żmien ħames ġimgħat minn meta tasal il-mistoqsija.  

3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

3a.  Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-President tal-BEI għandu jipparteċipa 

f'seduta ta' smigħ tal-Parlament Ewropew li tkun tikkonċerna l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI skont dan ir-Regolament. Il-President tal-BEI 

għandu, fi żmien ħames ġimgħat, iwieġeb bil-fomm jew bil-miktub il-mistoqsijiet 

indirizzati lill-BEI mill-Parlament Ewropew dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment tal-BEI skont dan ir-Regolament. 

3b. Għandu jintlaħaq ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-BEI dwar l-arranġamenti 

dettaljati għall-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-BEI dwar 

l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment imwettqa mill-BEI skont dan ir-

Regolament. 

Artikolu 12 

Evalwazzjoni u Analiżi 

1. Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-data: 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
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ir-Regolament] il-BEI għandu jevalwa l-funzjonament tal-FEIS. Il-BEI għandu 

jippreżenta l-evalwazzjoni tiegħu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni; 

Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-data: 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament] il-Kummissjoni għandha tevalwa l-fond ta' garanzija tal-UE u l-

funzjonament tal-fond ta' garanzija, inkluż l-użu ta' dotazzjonijiet skont l-

Artikolu 8(9).. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Din l-evalwazzjoni għandha tkun akkumpanjata 

minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri. 

2. Sat-30 ta' Ġunju 2018 u kull tliet snin wara: 

(a) il-BEI għandu jippubblika rapport komprensiv dwar il-funzjonament tal-FEIS; 

(b) il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport komprensiv dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE u l-funzjonament tal-fond ta' garanzija. Dan ir-rapport 

għandu jinkludi evalwazzjoni tal-impatt tal-FEIS fuq l-investimenti fl-

Unjoni, il-ħolqien tal-impjiegi u l-aċċess għall-finanzjament għall-kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja u l-SMEs. 

3. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif xieraq, għandu jikkontribwixxi u jipprovdi l-

informazzjoni meħtieġa għall-evalwazzjoni u r-rapport tal-Kummissjoni skont il-

paragrafi 1 u 2 rispettivament. 

4. Il-BEI u l-FEI għandhom, fuq bażi regolari, jipprovdu lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni r-rapporti indipendenti ta' evalwazzjoni kollha tagħhom li 

jivvalutaw l-impatt u r-riżultati prattiċi miksuba mill-attivitajiet speċifiċi tal-BEI 

skont dan ir-Regolament.  

5. Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-data: tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament], u kull tliet snin minn hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan 

ir-Regolament, akkumpanjat bi proposti rilevanti. Jekk jitqies li jkun hemm il-ħtieġa 

ta' aġġustamenti għall-FEIS, dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 

proposta leġiżlattiva biex dan ir-Regolament jiġi emendat f'dan is-sens. 

KAPITOLU V – Dispożizzjonijiet ġenerali 

Artikolu 13 

Trasparenza u divulgazzjoni pubblika ta' informazzjoni 

B'konformità mal-politiki tiegħu stess dwar it-trasparenza u l-prinċipji tal-Unjoni dwar l-

aċċess għal dokumenti u informazzjoni, il-BEI għandu jippubblika fuq il-websajt tiegħu 

informazzjoni rigward l-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment kollha tal-BEI skont 

dan ir-Regolament, inklużi dawk iffinanzjati permezz tal-intermedjarji finanzjarji, u kif 

dawn jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali msemmijin fl-Artikoli 5(2) u 5(2a).  
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Artikolu 14 

Il-verifika esterna tal-Qorti tal-Awdituri 

 Il-verifika esterna tal-attivitajiet imwettqa skont dan ir-Regolament issir mill-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 tat-TFUE u għalhekk hija suġġetta 

għall-proċedura ta' kwittanza tal-PE skont l-Artikolu 319 tat-TFUE. 

 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Qorti tal-Awdituri tkun tista' teżerċita d-dritt tagħha 

kif previst fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 287(3) tat-TFUE u li jkollha aċċess sħiħ 

għall-informazzjoni kollha li teħtieġ biex twettaq il-verifiki tagħha. 

 

Il-BEI, il-FEI, l-intermedjarji finanzjarji kollha involuti fl-attivitajiet imwettqa skont ir-

Regolament dwar il-FEIS u l-benefiċjarji finali għandhom jagħtu lill-Qorti tal-Awdituri l-

faċilitajiet u l-informazzjoni kollha li l-Qorti tal-Awdituri tikkunsidra meħtieġa għat-twettiq 

tal-kompiti tagħha, f'konformità mal-Artikolu 161 tar-Regolament (UE) Nru 966/2012. 

Artikolu 15 

Miżuri kontra l-frodi 

1.  Il-BEI għandu jinnotifika lill-OLAF minnufih u jagħtih l-informazzjoni meħtieġa 

meta, fi kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet suġġetti għall-garanzija tal-UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta' frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus jew xi attività illegali oħra li 

tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

2. L-OLAF għandu jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-

post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(1), ir-Regolament tal-

Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(2) u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 2988/95(3) sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li jiġi 

stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus, finanzjament tat-

terroriżmu, evażjoni tat-taxxa, kriminalità organizzata jew kwalunkwe attività 

illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' kwalunkwe 

operazzjoni skont dan ir-Regolament. L-OLAF jista' jittrażmetti lill-awtoritajiet 

kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati l-informazzjoni li tinkiseb matul l-

investigazzjonijiet.  

Fejn tali attivitajiet illegali jiġu ppruvati, il-BEI għandu jidħol għal sforzi ta' rkupru 

fir-rigward tal-operazzjonijiet tiegħu li huma appoġġati mill-garanzija tal-UE. 

                                                 
1 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 

(OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-

Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1). 
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-

verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi 

finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2). 
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-

protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1). 
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3. Il-ftehimiet ta' finanzjament iffirmati rigward l-operazzjonijiet appoġġati fl-ambitu ta' 

dan ir-Regolament għandhom jinkludu klawsoli li jippermettu l-esklużjoni mill-

operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tal-BEI u, jekk hemm bżonn, miżuri ta' 

rkupru xierqa f'każijiet ta' frodi, korruzzjoni jew attività illegali oħra b'konformità 

mal-Fethim tal-FEIS, il-politiki tal-BEI u rekwiżiti regolatorji applikabbli. Id-

deċiżjoni dwar jekk tiġix applikata esklużjoni mill-operazzjoni ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI għandha tittieħed b'konformità mal-ftehim ta' finanzjament jew 

investiment rilevanti.  

Artikolu 16 

Attivitajiet esklużi u ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament skont dan ir-Regolament, il-BEI, il-FEI u l-

intermedjarji finanzjarji kollha ma għandhom jittolleraw l-ebda attività li titwettaq 

għal finijiet illegali, inkluż il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-frodi 

fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni, u l-frodi li jaffettwaw l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni. B'mod partikolari l-BEI ma għandux jipparteċipa f'xi 

operazzjoni ta' finanzjament jew investiment permezz ta' veikolu li jkun jinsab 

f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax, skont il-politiki tiegħu lejn ġurisdizzjonijiet 

regolamentati b'mod dgħajfa jew li ma jikkooperawx abbażi ta' politiki tal-Unjoni, l-

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp jew it-Task Force ta' 

Azzjoni Finanzjarja. 

2. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment tiegħu skont dan ir-Regolament, il-

BEI għandu japplika l-prinċipji u l-istandards stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni dwar il-

prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu. B'mod partikolari, il-BEI għandu jorbot kemm il-

finanzjament dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' intermedjarji skont dan ir-

Regolament mad-divulgazzjoni ta' informazzjoni utli dwar is-sjieda f'konformità 

mad-Direttiva (UE) 2015/... (id-Direttiva tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-

flus).  

Artikolu 17 

Eżerċizzju tad-delega 

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-

kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.  

1a. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 1(2a) hija mogħtija 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta' sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

1b. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 1(2b) hija mogħija 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien illimitat. 

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(6) hija mogħtija fuq 

il-Kummissjoni għal perjodu ta' tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 
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mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tliet snin. Id-delega ta' 

setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk 

il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar 

tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.  

3.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 3(1a) u 8(6) tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 

għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.  

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  

4a. Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(2a) u 1(2b) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

perjodu ta' xahar min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 

t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

għandu jiġi estiż b'xahar fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

5.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 3(1a) u 8(6) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu 

ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill jew jekk, 

qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 

infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu 

jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.  

Artikolu 17a  

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji fl-għamla ta' miżuri ta' darba mill-Istati Membri lill-FEIS, 

lill-pjattaformi ta' investiment dedikati u lill-banek promozzjonali nazzjonali msemmija fl-

Artikolu 5(2) u li jibbenefikaw mill-garanzija tal-UE huma koperti mill-firxa sħiħa tar-

regoli eżistenti tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. 

▌ 

Kapitolu VII – Dispożizzjonijiet tranżitorji u finali 

Artikolu 20 

Dispożizzjoni tranżitorja 

Operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment iffirmati mill-BEI jew il-FEI, matul il-perjodu 

mill-1 ta' Jannar 2015 sal-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-FEIS, jistgħu jiġu ppreżentati mill-

BEI jew il-FEI lill-Kummissjoni għal kopertura fl-ambitu tal-garanzija tal-UE.  

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta dawn l-operazzjonijiet u, fejn ikunu konformi mar-
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rekwiżiti sostantivi stipulati fl-Artikolu 5 u fil-Ftehim dwar il-FEIS, tiddeċiedi li l-kopertura 

tal-garanzija tal-UE tkun testendi għalihom. 

Artikolu 21 

Dħul fis-seħħ  

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri 

kollha. 

Magħmul fi Strasburgu, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 

Il-President Il-President 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA 

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 finali – C8-xxxx/2015 – 2015/0009(COD)) 

Rapporteur(*): Kathleen Van Brempt 

(*) Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta’ Proċedura 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Introduzzjoni 

Ilħna influwenti mid-dinja politika u akkademika u mis-soċjetà ċivili ilhom għal ħafna snin 

jitkellmu favur l-għoti ta’ spinta lill-investimenti fl-UE biex tingħeleb il-lakuna fl-investiment 

li ffurmat b’konsegwenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. Din il-lakuna fl-investiment 

ħolqot spiral ’l isfel ta’ tnaqqis fin-nefqa, żieda fil-qgħad u telf ta’ fiduċja fil-progress futur. 

Għaldaqstant, il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) għandha tiġi milqugħa b’entużjażmu. 

Inċentivi ġodda biex tingħata spinta lill-investimenti - billi jiġu sostnuti b’garanziji mill-UE - 

jistgħu joħolqu l-fiduċja mill-ġdid fost l-investituri, l-awtoritajiet pubbliċi u l-industriji fit-

tkabbir ta’ għada. Billi jillibera investimenti ġodda, il-FEIS jista’ jsir il-flajwil ta’ ċiklu ta’ 

investiment ġdid li joħloq impjiegi u opportunitajiet ġodda. Dawn l-investimenti ġodda 

mhumiex biss meħtieġa sabiex terġa’ titnieda l-ekonomija tal-UE, iżda wkoll biex 

jittrasformawha f’ekonomija reżiljenti, innovattiva, inklużiva, b’livell baxx ta’ karbonju u 

ċirkolari.  

Minflok nutilizzaw mogħdijiet tradizzjonali billi ninvestu f’sostituzzjonijiet sempliċi u fil-

manutenzjoni, ser ikollna ninvestu fi proġetti, servizzi u infrastrutturi trasformattivi reali, li 

huma kapaċi jindirizzaw l-isfidi “ġodda” li jheddu l-benessri u l-prosperità tagħna. Dawn l-

isfidi jinkludu t-telf tal-kompetittività tagħna, il-bidla perikoluża tal-klima tagħna, id-

dipendenza tagħna fuq ir-riżorsi naturali skarsi u kritiċi minn barra l-Unjoni, u l-volatilità u l-

imprevedibbiltà tal-prezzijiet tal-enerġija u tar-riżorsi li jmorru flimkien magħha. 

Biex tindirizza dawn l-isfidi, l-UE tat forma lil politiki ambizzjużi dwar l-impjiegi, l-

innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali, il-klima u l-enerġija. Ewropa 2020 kienet 

ifformulata bħala l-istrateġija tat-tkabbir tal-UE għal dan id-deċennju bil-għan li din issir 
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“ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva”. L-istrateġija 20/20/20 tal-klima u l-enerġija, 

il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 tal-Kummissjoni, is-7 Pjan ta’ Azzjoni Ambjentali u 

l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta’ Ottubru 2014 dwar it-tnaqqis tal-gassijiet b’effett ta’ 

serra wara l-2020, jitolbu ekonomija dekarbonizzata u aktar ċirkolari u għal trasformazzjoni 

reali tas-setturi tat-trasport u tal-enerġija tagħna. L-istrateġija mnedija reċentement għall-

Unjoni tal-Enerġija tiffoka fuq suq tal-enerġija aktar interkonness – li kapaċi jintegra u 

jagħmel skambju ta’ammonti dejjem akbar ta’ sorsi rinnovabbli – u tenfasizza l-importanza 

tal-effiċjenza fl-enerġija bħala sors ta’enerġija minnu nnifsu. Orizzont 2020 ġie stabbilit bħala 

l-akbar programm tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li qatt kien hawn, bil-wegħda li 

jistimula l-innovazzjoni billi jieħu ideat kbar mil-laboratorju għas-suq. Permezz tar-rabta 

diretta li jistabbilixxi bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, Orizzont 2020 għandu l-għan li jiżgura 

l-kompetittività globali tal-Ewropa, permezz ta’ enfasi fuq ix-xjenza eċċellenti, it-tmexxija 

industrijali u l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà.  

Huwa fl-interess sħiħ tagħna li l-FEIS isaħħaħ u jgħin biex jimmaterjalizzaw dawn il-politiki 

billi jiffoka fuq l-investimenti trasformattivi meħtieġa fl-infrastruttura tat-trasport sostenibbli 

u b’livell baxx ta’ karbonju, fl-infrastrutturi diġitali u tar-riċerka, fl-enerġija rinnovabbli, l-

effiċjenza fl-enerġija u l-ħażna tal-enerġija u biex iqiegħed fis-suq prodotti, servizzi u 

teknoloġiji innovattivi.  

Fl-istess waqt, għandha tiġi evitata d-dgħjufija tal-politiki tal-Unjoni, minħabba qtugħ 

irreparabbli fil-fondi li jgħinu biex jintlaħqu dawn l-ambizzjonijiet jew billi jiġu appoġġati 

investimenti mhux tal-livell ideali jew investimenti b’riskju għoli li jmorru ħażin qabel it-

tmiem tal-ħajja tagħhom (minħabba l-inkompatibbiltà tagħhom mal-miri fit-tul). 

Għaldaqstant, ir-rapporteur se tifformula emendi għar-regolament propost bil-għan li: 

1. Tiġi introdotta alternattiva għall-finanzjament tal-fond ta’ garanzija tal-UE biex jiġu 

ppreservati l-fondi disponibbli taħt il-programm Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (CEF). 

2. L-appoġġ tal-FEIS jiddaħħal fil-qafas tal-istrateġija tal-Unjoni għal “tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv”, u tingħata l-għajnuna biex jintlaħqu l-miri tal-enerġija u l-

klima billi tingħata attenzjoni lill-investimenti trasformattivi fis-settur tat-trasport u tal-

enerġija u jiġu evitati investimenti li dak li jkun ma jista joħroġ minnhom meta jrid. 

3. Jingħata kontribut għall-ambizzjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija dwar l-effiċjenza fl-

enerġija. 

L-attenzjoni prinċipali ta’ din l-opinjoni naturalment tingħata lill-kompetenzi esklużivi tal-

Kumitat ITRE. 

1. Alternattiva għall-finanzjament tal-fond ta’ garanzija tal-UE. 

Għandu jiġi enfasizzat li mhijiex l-intenzjoni tar-rapporteur li titkellem dwar il-filosofija 

ġenerali tal-garanzija tal-UE ffinanzjata mill-baġit tal-UE. Id-disponibbiltà tal-Garanzija tal-

UE għall-BEI hija assigurata legalment u finanzjarjament hekk kif ir-Regolament tal-FEIS 

jidħol fis-seħħ, u hekk kif jiġi ffirmat il-ftehim tal-FEIS bejn il-BEI u l-KE. 
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Dak li qed tikkontesta r-rapporteur huwa l-mod kif il-fond ta’ garanzija tal-UE huwa stabbilit 

u ffinanzjat. Fil-proposta għar-regolament tal-FEIS, il-finanzjament jinstab billi jsir tnaqqis fl-

Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, fil-linji baġitarji li jkopru l-għotjiet. It-

tnaqqis magħmul se jolqot l-integrità ta’ dawn il-programmi b’mod speċjali għal dawn l-

investimenti strateġiċi – bħar-riċerka fundamentali – fejn il-kofinanzjament fis-suq huwa 

diffiċli. It-tnaqqis propost fl-Orizzont 2020 se jolqot l-aktar lis-“sejħiet miftuħa” – b’hekk ser 

tintlaqat ir-riċerka fl-oqsma fejn hija partikolarment meħtieġa. It-tnaqqis f’dawn il-linji 

baġitarji finalment se jdgħajjef il-potenzjal addizzjonali tal-FEIS. 

L-alternattiva proposta f’dan ir-rapport hija li t-tnaqqis minn qabel fl-Orizzont 2020 u s-CEF 

ma jsirx, peress li ma hemmx ħtieġa li tittieħed deċiżjoni a priori fuq l-iskema ta’ 

finanzjament tal-Fond ta’ Garanzija.  

Il-finanzjament tiegħu jista’ jsir permezz ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn tal-baġit gradwali 

li għandhom jiġu deċiżi fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali. Għal dan il-għan, l-awtorità 

baġitarja għandha tagħmel użu, fejn xieraq, mill-mekkaniżmi disponibbli kollha ta’ 

flessibbiltà u mid-dispożizzjonijiet rilevanti taħt ir-Regolament tal-QFP 2014-2020 li jwasslu 

għal tnaqqis fil-pakkett għall-programmi taħt l-intestatura 1A biss bħala l-aħħar rimedju. 

2. L-allinjament tal-investimenti tal-FEIS mal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv u t-titjib tal-koerenza mal-politika ambjentali tal-Unjoni 

L-investimenti appoġġati taħt il-FEIS għandhom jikkontribwixxu għall-istrateġija tal-Unjoni 

għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv adottata fil-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010. Sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni tal-politiki ta’ investiment 

tal-Unjoni, ir-Regolament 1303/2013 ġie stabbilit b’Qafas Strateġiku Komuni (“QSK”) sabiex 

jippromwovi l-iżvilupp armonjuż, ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni. Dan l-approċċ integrat 

għandu għaldaqstant jiġi applikat għal operazzjonijiet u proġetti appoġġati mill-FEIS. Il-FEIS 

għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri tal-klima approvati għall-2020, l-2030 u l-2050 u 

għalhekk għandu jiffoka fuq investimenti trasformattivi fid-dekarbonizzazzjoni tas-setturi tat-

trasport u tal-enerġija tagħna u biex jingħalqu l-lakuni materjali tagħna. Sadanittant, 

għandhom jiġu evitati l-investimenti fl-infrastrutturi b’livell għoli ta’ karbonju fit-tul, li huma 

f’riskju li jmorru ħażin qabel it-tmiem tal-ħajja tagħhom jekk l-objettivi tal-klima medji u fit-

tul iridu jintlaħqu. 

3. Il-materjalizzazzjoni tal-Unjoni tal-Enerġija u l-indirizzar tal-“falliment epiku” tal-politiki 

tal-enerġija attwali 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2015/80)) dwar l-Unjoni tal-Enerġija enfasizzat l-

importanza tal-effiċjenza fl-enerġija bħala sors ta’ enerġija minnu nnifsu, u tiddikjara b’mod 

ċar li l-FEIS “jipprovdi opportunità biex jinkisbu l-investimenti kbar fir-rinnovazzjoni tal-

bini”. Biex tinħataf din l-opportunità, hija meħtieġa enfasi speċjali fuq l-effiċjenza fl-enerġija 

fir-regolament tal-FEIS billi jiġi allokat sehem tal-garanziji mogħtija għall-effiċjenza fl-

enerġija, billi tiġi pprovduta assistenza teknika għall-istabbiliment ta’ pjattaformi ta’ 

investiment iddedikati għal proġetti aggregati fl-effiċjenza fl-enerġija u bit-twessigħ tal-

“klawsola ta’ investiment” għall-investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija. 

L-allokazzjoni (tal-anqas 20 % tal-garanziji mogħtija għandhom jiġu riżervati għall-

investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija) hija meħtieġa b’mod assolut sabiex jintlaħqu l-
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ambizzjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija dwar l-effiċjenza fl-enerġija bħala “l-ewwel karburant”. 

L-esperjenza tal-passat turi li matul l-aħħar deċennju, l-effiċjenza fl-enerġija ngħatat ħafna 

anqas appoġġ (8 % tal-appoġġ totali għall-enerġija) minn kull għażla oħra ta’ provvista tal-

enerġija (sorsi rinnovabbli, karburanti fossili, nukleari). Mingħajr allokazzjoni, xejn m’huwa 

se jinbidel. L-analiżi magħmula mill-E3G1 tal-proposti tal-Istati Membri għall-Pjan ta’ 

Investiment Ewropew , turi li 5 % biss tal-proġetti elenkati mill-Istati Membri jinkludu miżuri 

ta’ effiċjenza fl-enerġija, bliet intelliġenti jew il-ġestjoni tad-domanda. Minflok ma hija “l-

ewwel sors ta’ enerġija”, l-effiċjenza fl-enerġija fir-realtà għadha l-aħħar għażla. L-

ekonomista ewlieni Fatih Birol tal-AIE ddikjara li “l-effiċjenza fl-enerġija għadha ‘falliment 

epiku’ fil-politiki tal-enerġija ta’ ħafna pajjiżi”, b’żewġ terzi tal-potenzjal ekonomiku tad-

dinja biex titjieb l-effiċjenza fl-enerġija jibqgħu mhux imwettqa. L-operazzjonijiet ta’ 

effiċjenza fl-enerġija spiss jinvolvu kombinazzjoni ta’ diversi investimenti iżgħar, li l-ġestjoni 

tagħhom hija ineffiċjenti. Jekk jiġu ttrattati b’mod separat u mhux koordinat, il-miżuri għall-

effiċjenza fl-enerġija jiffaċċjaw ħafna spejjeż amministrattivi u ta’ tranżazzjoni u spiss huma 

diffiċli biex jiġu ffinanzjati. 

Għaldaqstant għandha tinħoloq faċilità speċjali taħt l-EIAH sabiex toffri għajnuna teknika 

għat-twaqqif ta’ pjattaformi ta’ investiment iddedikati fl-Ewropa biex jingħaqdu flimkien 

proġetti żgħar, b’mod partikolari fir-restawr tal-istokk tal-bini. Din il-faċilità tista’ tagħmel 

użu mill-esperjenza diġà miksuba mill-BEI (JESSICA) u titgħallem mill-eżempji tajbin ta’ 

programmi ta’ restawr nazzjonali ta’ suċċess. Dawn il-programmi jagħtu prova tal-benefiċċji 

multipli ta’ restawr massiv: ħolqien ta’ ħafna impjiegi, kosteffettività eċċellenti, żieda fis-

sigurtà tal-enerġija, appoġġ għall-SMEs, u tnaqqis tal-faqar enerġetiku. Dawn huma benefiċċji 

li jistgħu jiżdiedu u jiġu mmultiplikati billi jsir użu mill-FEIS.  

4. Mixxellanji 

Ir-rapporteur inkludiet ukoll xi emendi li jittrattaw il-kwistjonijiet ta’ governanza tal-FEIS. 

Mingħajr ebda dubju, bħala kumitat b’kompetenzi esklużivi dwar il-kriterji ta’ eliġibbiltà 

għall-proġetti li għandhom jiġu appoġġati, ir-rapporteur tixtieq ukoll tiżgura li l-proġetti 

appoġġati fil-fatt jikkonformaw mal-kriterji u l-objettivi proposti. B’mod partikolari, dan jiġi 

implimentat fl-emendi dwar il-kompożizzjoni tal-kumitat ta’ investiment, peress li dak il-

kumitat se jkun responsabbli għad-deċiżjonijiet ta’ kuljum dwar liema proġetti għandhom jiġu 

appoġġati. Barra minn hekk, ir-rapporteur temmen li, biex il-FEIS jiffunzjona skont il-

kondizzjonijiet stipulati fir-Regolament, iridu jiġu inklużi dispożizzjonijiet sabiex jiġi żgurat 

li dawn il-kondizzjonijiet huma tradotti b’mod korrett fil-ftehim li l-Kummissjoni għandha 

tikkonkludi mal-Bank Ewropew tal-Investiment dwar l-istabbiliment tal-FEIS.  

Fl-aħħar nett, huma ddikjarati xi definizzjonijiet dwar l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 

(SMEs), il-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja u l-kumpaniji innovattivi 

b’kapitalizzazzjoni medja, li għandhom jibbenefikaw b’mod partikolari mill-appoġġ tal-FEIS. 

Ir-raġunament wara dan huwa t-twemmin tar-rapporteur fil-kapaċità speċjali ta’ dawn il-

kumpaniji biex joħolqu l-bidliet innovattivi reali li jiġġeneraw valur miżjud ekonomiku u 

soċjetarju, itejbu s-saħħa, u l-kondizzjonijiet ta’ għajxien ta’ kuljum taċ-ċittadini tal-UE, u 

jistimulaw il-kompetittività tal-UE. 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, “L-għażla tal-Ewropa: tkabbir b’livell 

baxx ta’ karbonju jew riskji b’livell għoli ta’ karbonju? Analiżi tal-Proposti tal-Istati Membri għall-

Pjan ta’ Investiment Ewropew”, 28 ta’ Jannar 2015. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jikkunsidra l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq 

rigward il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali 

fuq l-Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 

minn nuqqas ta’ investiment bħala 

konsegwenza ta' politiki li naqqsu d-

domanda aggregata u l-inċertezza tas-suq 

rigward il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali 

fuq l-Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 

investiment, b'mod partikolari fir-reġjuni 

l-aktar milquta mill-kriżi, idewwem l-

irkupru ekonomiku u għandu impatt 

negattiv fuq il-ħolqien tal-impjiegi, il-

prospetti ta’ tkabbir fit-terminu twil u l-

kompetittività, u potenzjalment jipprevjeni 

t-twettiq tal-miri u l-objettivi ta’ 

Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
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prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 

mġedded għall-finanzjament tal-

investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 

jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 

ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 

jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

lid-domanda u jwasslu għal żieda 

sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

stimulat l-investiment, filwaqt li wieħed 

iżomm f’moħħu l-koeżjoni soċjali u 

reġjonali. Flimkien ma' impetu mġedded 

għall-finanzjament tal-investiment, dawn 

il-prekundizzjonijiet jistgħu jagħtu 

kontribut biex jiġi stabbilit ċirku virtuż, 

fejn proġetti ta' investiment jgħinu biex 

jagħtu appoġġ lill-impjiegi u lid-domanda 

u jwasslu għal żieda sostenibbli fil-

potenzjal tat-tkabbir, li mingħajrhom ir-

restawr tal-kontijiet pubbliċi ma jkunx 

possibbli, Il-banek Ewropej jistgħu 

jipprovdu likwidità, ġenerazzjoni tas-suq u 

self biex jiffinanzjaw l-investimenti 

meħtieġa. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-G20, permezz tal-Inizjattiva għall-

Infrastruttura Globali, irrikonoxxa l-

importanza tal-investiment biex tingħata 

spinta lid-domanda u jiżdiedu l-produttività 

u t-tkabbir u ħa l-impenn li joħloq klima li 

tiffaċilita livelli ogħla ta' investiment. 

(3) Il-G20, permezz tal-Inizjattiva għall-

Infrastruttura Globali, irrikonoxxa l-

importanza tal-investiment biex tingħata 

spinta lid-domanda u jiżdiedu l-produttività 

u t-tkabbir u ħa l-impenn li joħloq klima li 

tiffaċilita livelli ogħla ta' investiment. Il-

FEIS għandu jikkumplimenta strateġija 

ġenerali biex itejjeb l-investimenti fl-

Unjoni, u mhux jissostitwixxi investimenti 

u strutturi finanzjarji oħrajn, u lanqas ma 

għandu jdgħajjef l-investimenti tal-Unjoni 

fix-xjenza, ir-riċerka u l-iżvilupp. 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
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t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 

b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-

finanzjament ta' proġetti ta' investiment 

vijabbli. 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikunu koordinati l-politiki 

u l-istrumenti u biex ikun żgurat li l-

ħtiġijiet ta’ investiment tal-Unjoni jiġu 

indirizzati u li l-likwidità disponibbli fis-

suq tintuża b’mod effiċjenti u tiġi 

indirizzata lejn il-finanzjament ta’ proġetti 

ta’ investiment vijabbli, mil-lat 

ekonomiku, ambjentali u soċjali, u din l-

azzjoni se tippermetti l-ħolqien ta’ 

impjiegi ta’ kwalità u t-twessigħ u t-titjib 

tal-bażi produttiva tal-Istati Membri, 

speċjalment dawk l-aktar milquta mill-

kriżi. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett 

tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 

ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi 

għall-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 

Ewropew. Dawn il-Linji Gwida sejħu 

għall-mobilizzazzjoni ta' "sa 

EUR 300 biljun f'investiment pubbliku u 

privat addizzjonali fl-ekonomija reali matul 

it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi stimulat l-

investiment bil-għan li jinħolqu l-impjiegi. 

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett 

tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 

ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi 

għall-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 

Ewropew. Dawn il-Linji Gwida sejħu għal 

Unjoni tal-Enerġija, Suq Uniku Diġitali 

konness, u għall-mobilizzazzjoni ta' "sa 

EUR 300 000 000 000 f'investiment 

pubbliku u privat addizzjonali fl-ekonomija 

reali matul it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi 

stimulat l-investiment bil-għan li jinħolqu 

l-impjiegi. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

billi jiġu stabbiliti swieq kapitali, diġitali u 

tal-enerġija li verament jiffunzjonaw u 

billi titnaqqas il-burokrazija u titjieb il-

prevedibbiltà regolatorja. Ix-xogħol tal-

FEIS, u l-investimenti madwar l-Ewropa 

ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 

dan ix-xogħol ta' akkumpanjament. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun doppju: 

li jgħin biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u jimplimenta investimenti 

produttivi strateġiċi u trasformattivi fit-tul 

fl-Unjoni li jagħtu spinta immedjata lill-

ekonomija tal-Ewropa, u jiżgura li jkun 

hemm aktar aċċess għall-finanzjament 

għall-kumpaniji li jħaddmu sa 3000 

impjegat b’attenzjoni partikolari fuq in-

negozji li jkunu għadhom kemm fetħu, l-

ispin-offs, il-mikrointrapriżi, l-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju u l-kooperattivi. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-

kompetittività, il-potenzjal ta’ 

innovazzjoni, il-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali u l-effiċjenza fl-

enerġija u fir-riżorsi tal-Unjoni permezz 

ta’ tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli 

u ċirkolari. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku, 

soċjali u ambjentali għoli li jagħti 

kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta’ 

politika tal-Unjoni, u għall-koeżjoni 

soċjali u territorjali tal-Unjoni. Dawn l-

investimenti għandhom ikunu 

b’konformità mal-objettivi u l-kriterji 

stipulati f’dan ir-Regolament fis-setturi 

tat-trasport, it-telekomunikazzjonijiet u l-

enerġija, sabiex jiżviluppaw u 

jimmodernizzaw l-infrastruttura tal-

enerġija, iżidu l-kompetittività u jsaħħu s-

sigurtà tas-sistema tal-enerġija tal-

Unjoni, billi jippromwovu l-

interkonnessjonijiet tal-enerġija u s-

sinkronizzazzjoni tas-sistemi tal-elettriku 

mal-bqija tal-Unjoni, jespandu l-enerġija 

rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-

enerġija u r-riżorsi, u b'hekk 

jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli; 

billi jiżviluppaw netwerks tal-broadband u 

s-servizzi diġitali; kif ukoll netwerks 

sostenibbli tat-trasport u billi jisfruttaw 

sinerġiji potenzjali bejn dawk is-setturi; u 

li jsaħħu l-bażi xjentifika u teknoloġika 

Ewropea, jappoġġaw kollaborazzjoni 

xjentifika bejn l-akkademja u l-industrija, 

itejbu l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq 

tar-riżultati tar-riċerka, jiffaċilitaw il-

privattivi u t-trasferiment tat-teknoloġija, 

u jrawmu l-benefiċċji għas-soċjetà kif 

ukoll għall-isfruttar aħjar tal-potenzjal 

ekonomiku u industrijali ta’ politiki tal-

innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp 

teknoloġiku, inklużi l-infrastruttura tar-

riċerka u faċilitajiet pilota u ta’ 

dimostrazzjoni. Il-FEIS għandu jtejjeb l-

aċċess għall-finanzjament u l-

kompetittività tal-intrapriżi u entitajiet 

oħra, b’enfasi speċjali fuq l-SMEs. Il-
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FEIS għandu jikkontribwixxi għat-

trasformazzjoni għal ekonomija 

sostenibbli, ċirkolari u effiċjenti fir-riżorsi 

li ssaħħaħ l-innovazzjoni, il-ħiliet u l-

ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli. 
 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Filwaqt li jiġi kkunsidrat li 

kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 

li jħaddmu sa 499 impjegat u kumpaniji 

b’kapitalizzazzjoni medja li jħaddmu sa 

3 000 impjegat jirrappreżentaw is-segment 

l-aktar innovattiv ta’ kumpaniji fis-settur 

privat, u bħala medja jiġġeneraw għadd 

kbir ta’ privattivi, innovazzjonijiet ta’ 

proċessi u innovazzjonijiet tal-prodotti, kif 

ukoll redditi ogħla fuq l-investiment, waqt 

li xorta waħda jkollhom jindirizzaw 

problemi simili bħal dawk li jindirizzaw l-

SMEs rigward l-aċċess għall-

finanzjament, il-FEIS għandu jfassal 

uħud mill-prodotti fiananzjarji tiegħu 

b’mod partikolari għall-kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazjoni medja u l-kumpaniji 

b’kapitalizzazzjoni medja.  

Ġustifikazzjoni 

Għal ċerti tipi ta’ proġetti - b’mod partikolari attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni - in-

nuqqas ta’ aċċess għal finanzjament ta’ riskju jirrappreżenta problema esperjenzata mit-tipi 

kollha ta’ kumpaniji, irrispettivament mid-daqs tagħhom. Madankollu, il-kriżi ekonomika tkun 

l-agħar meta l-hekk imsejħa kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja ma jkollhomx aċċess għal 

finanzjament, minħabba li dawn regolarment jirriżultaw bħala s-segment ta’ kumpaniji l-

aktar innovattivi fir-rapporti ta’ monitoraġġ dwar ir-R&Ż tal-UE. Il-portafoll tal-FEIS 

għandu jikkunsidra b’mod partikolari l-ħtiġijiet ta’ finanzjament ta’ dawn il-kumpaniji. 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 11b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11b) L-investimenti appoġġati taħt il-

FEIS għandhom jikkontribwixxu għall-

programmi u l-politiki eżistenti tal-

Unjoni,  u l-istrateġija tal-Unjoni għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 

adottata fil-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010. Għal dan 

l-għan għandhom jikkontribwixxu biex 

jiksbu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 170 

tat-TFUE, l-Artikolu 173 tat-TFUE, l-

Artikolu 179 tat-TFUE u l-

Artikolu 194(1) tat-TFUE.  

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 11c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11c) Sabiex jitjiebu l-koordinazzjoni u l-

integrazzjoni ta’ politiki ta’ investiment 

tal-Unjoni, ir-Regolament 1303/2013 ġie 

stabbilit b’Qafas Strateġiku Komuni 

("QSK"); dan l-approċċ integrat għandu 

għaldaqstant jiġi applikat għal 

operazzjonijiet u proġetti appoġġati mill-

FEIS; 

 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 11d (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11d) Il-Komunikazzjoni mill-
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Kummissjoni dwar l-Unjoni tal-Enerġija 

(COM(2015/0080) enfasizzat l-importanza 

tal-effiċjenza fl-enerġija bħala sors ta’ 

enerġija minnu nnifsu u tiddikjara b’mod 

ċar li l-FEIS jipprovdi opportunità biex 

jiġu ingranati investimenti kbar fir-

rinnovazzjoni tal-bini. Huwa rikonoxxut li 

l-investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija se 

joħolqu sa 2 miljun impjieg sal-2020 u 

possibbilment 2 miljun impjieg oħra sal-

2030. Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS 

jissodisfa l-għan tiegħu li jingrana 

investimenti privati, joħloq impjiegi, 

irawwem żviluppi ekonomiċi reżiljenti, u 

jnaqqas l-iżbilanċi makroekonomiċi, hija 

meħtieġa attenzjoni speċjali fuq l-

effiċjenza enerġetika. Għalhekk l-

assistenza teknika taħt l-EIAH għandha 

tiġi prevista għall-istabbiliment ta’ 

pjattaformi ta’ investiment iddedikati għal 

proġetti aggregati fl-effiċjenza enerġetika. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 11e (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11e) B’kont meħud tal-ħtieġa li l-

ekonomija Ewropea tingħata spinta 

immedjata, garanziji taħt il-FEIS 

għandhom ikunu impenjati biss mill-

Kumitat tal-Investiment għal 

operazzjonijiet u proġetti li għandhom 

jiġu miftiehma b'kuntratt u ffirmati fi 

żmien tliet snin wara l-impenn. Jekk il-

proġetti jew l-operazzjonijiet ma jiġux 

iffirmati fi żmien tliet snin wara l-impenn, 

l-impenn għandu jiskadi. B’dan il-mod, il-

FEIS se jiffoka fuq attivitajiet li joħolqu 

kemm impatt immedjat kif ukoll tkabbir 

ekonomiku sostenibbli, filwaqt li jipprovdi 

valur miżjud Ewropew. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 11f (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11f) Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS iwettaq l-

objettiv tiegħu, huwa essenzjali li ammont 

ta' mill-inqas EUR 5 000 000 000 mill-

FEIS jiġi allokat għall-finanzjament mill-

BEI lill-FEI sabiex jintuża speċifikament 

għall-benefiċċju tal-Intrapriżi Żgħar u ta’ 

Daqs Medju u l-kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja. 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 11g (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11g) Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS iwettaq 

l-objettiv tiegħu, huwa essenzjali li 

ammont ta' mill-inqas EUR 5 000 000 000 

mill-FEIS jiġi allokat għall-finanzjament 

mill-BEI lill-FEI sabiex jintuża 

speċifikament għall-benefiċċju tal-

Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju u l-

kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 

kif ukoll l-SMEs innovattivi u l-kumpaniji 

innovattivi b’kapitalizzazzjoni medja. 

Ġustifikazzjoni 

M'hemmx bżonn li l-FEIS ikun innovattiv. Tul dawn l-aħħar snin, għadd ta’ strumenti 

finanzjarji innovattivi għall-benefiċċju tal-SMEs u l-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 

medja twaqqfu taħt l-H2020 u l-COSME u attwalment qegħdin jiġu implimentati mill-FEI. 

Dawn qed jaraw effetti multiplikaturi ta’ bejn 1:18 u 1:28 u qed jiffaċċjaw ammont doppju 

tad-domanda eliġibbli għal finanzjament minn dak li jistgħu jipprovdu. Għaldaqstant parti 

mill-garanzija għandha tintuża biex iżżid u tikkumplimenta strumenti eżistenti ta’ suċċess. 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 11h (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11h) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

dwar Strateġija Ewropea għas-Sigurtà tal-

Enerġija (COM(2014)0330) enfasizzat li 

sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-enerġija, l-

Istati Membri għandhom ilestu t-

traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq 

intern tal-enerġija, speċjalment ir-regoli 

ta’ separazzjoni, inkluża dispożizzjoni li l-

operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 

kkontrollata minn entitajiet li mhumiex 

tal-UE jikkonformaw mal-istess obbligi 

bħal dawk ikkontrollati minn entitajiet 

tal-UE; madankollu l-esperjenza reċenti 

ta’ ċerti operaturi mhux tal-UE li jfittxu li 

jevitaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-

UE fit-territorju tal-UE uriet li hemm 

bżonn applikazzjoni iktar stretta u 

rinfurzar tar-regoli applikabbli fil-livell 

tal-UE u f'dak tal-Istati Membri: dan 

jista’ jiġi ffaċilitat billi ssir dispożizzjoni 

sabiex dawk il-proġetti biss li 

jikkonċernaw il-gass li jitwettqu f’setturi 

tal-infrastruttura tal-gass fi Stati Membri 

fejn is-separazzjoni effettiva tas-sjieda 

tkun ġiet implimentata, għandhom ikunu 

eliġibbli għall-garanzija tal-UE. 

Ġustifikazzjoni 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-

negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 

billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 

jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 

jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 

għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 

għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 

fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS. 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji żgħar 

b'kapitalizzazzjoni medja, inklużi negozji 

li jkunu għadhom kemm fetħu, madwar l-

Unjoni kollha għandhom bżonn ta' 

għajnuna biex jattiraw finanzjament tas-

suq l-aktar rigward investimenti li jġorru 

grad ogħla ta' riskju. Il-FEIS għandu jgħin 

lil dawn in-negozji biex jegħlbu n-nuqqas 

ta’ kapital u l-fallimenti tas-suq billi 

jippermetti lill-BEI u lill-FEI biex, fejn 

rilevanti, jipprovdu injezzjonijiet ta’ 

ekwità diretti jew indiretti, kif ukoll 

jipprovdu garanziji għal self ta’ 

titolizzazzjoni ta’ kwalità għolja, u prodotti 

oħra li huma mogħtija fis-segwitu tal-

objettivi tal-FEIS.  

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 13

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-

xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 

finanzjament għal intrapriża żgħar u ta' 

daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 

indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-

Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Il-

provvediment ta’ finanzjament mill-FEIS 

lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u lil 

kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja, 

negozji li jkunu għadhom kemm fetħu u 

spin-offs jista’ jiġi indirizzat permezz tal-

Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) u l-
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esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet. BEI sabiex jibbenefika mill-esperjenza 

tiegħu f’dawn l-attivitajiet.  

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 14

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur miżjud soċjali, 

ambjentali u ekonomiku għoli. Il-FEIS 

għandu jappoġġa proġetti li jikkonformaw 

mal-kriterji u l-objettivi stabbiliti f'dan ir-

Regolament, li jippromwovu l-ħolqien tal-

impjiegi sostenibbli u ta' kwalità għolja, 

it-tkabbir sostenibbli fit-terminu twil u l-

kompetittività li jgħinu biex jinkisbu l-

għanijiet tal-UE rigward ir-riċerka u l-

iżvilupp, l-innovazzjoni, il-klima u l-

enerġija u l-għanijiet diġitali. Il-FEIS 

għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' prodotti 

finanzjarji, inkluż l-ekwità, il-kważi 

ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li l-aħjar 

jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 

individwali. Din il-firxa wiesgħa ta' 

prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 

jadatta għall-bżonnijiet tas-suq filwaqt li 

jinkoraġġixxi l-investiment privat fil-

proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun sostitut 

għal, jew jimbotta 'l barra, il-finanzjament 

tas-suq privat jew prodotti pprovduti minn 

banek promozzjonali reġjonali u 

nazzjonali, iżda għandu minflok ikun 

katalist tal-finanzi tas-suq billi jindirizza l-

fallimenti tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu 

effikaċi u strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-

rekwiżit għal konsistenza mal-prinċipji tal-

għajnuna mill-Istat għandu jagħti kontribut 

għal tali użu effikaċi u strateġiku. 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Meta jintgħażlu l-proġetti eliġibbli 

taħt l-appoġġ tal-FEIS, għandha tingħata 

attenzjoni speċifika lill-effiċjenza fl-

enerġija; meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar 

proġetti għall-ġenerazzjoni ta’ enerġija 

jew it-trasport tal-enerġija, għandu jiġi 

vvalutat jekk il-miri f’termini ta’ sigurtà 

tal-provvista jistgħux minflok jintlaħqu 

b’mod aktar sostenibbli u kosteffettiv bit-

tnaqqis tad-domanda tal-enerġija, 

permezz taż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija 

jew permezz tar-rispons għad-domanda; 

dan sabiex jiġi żgurat li l-proġetti fil-

qasam tal-effiċjenza fl-enerġija 

jikkompetu fuq termini ekwi, inkluż 

termini ta’ analiżi kosti-benefiċċji indaqs, 

ma’ proġetti li huma mmirati lejn iż-żieda 

fil-provvista tal-enerġija jew l-iżvilupp ta’ 

infrastrutturi ġodda; 

Ġustifikazzjoni 

Il-Komunikazzjoni tal-25 ta’ Frar 2015 dwar l-Unjoni tal-Enerġija, COM(2015)80, “Qafas 

Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti dwar il-Bidla fil-Klima li Tħares ’il Quddiem”, 

tisħaq li huwa “meħtieġ li l-effiċjenza enerġetika jiġi maħsub mill-ġdid b’mod fundamentaliu 

tiġi ttrattata bħala sors ta’ enerġija fiha nnifisha, li tirrappreżenta l-valur ta’ enerġija 

ffrankata. Bħala parti mir-reviżjoni tat-tfassil tas-suq, il-Kummissjoni tiżgura li l-effiċjenza fl-

enerġija u r-rispons min-naħa tad-domanda jkunu jistgħu jikkompetu fuq termini indaqs mal-

kapaċità ta’ ġenerazzjoni." 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 15

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità u 

komplimentarjetà fuq operazzjonijiet 

eżistenti. Profil tar-riskju saħansitra 

ogħla għandu jiġi aċċettat għall-proġetti 
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finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni. Il-

FEIS għandu jiffinanzja proġetti madwar l-

Unjoni kollha, filwaqt li jevita l-

konċentrazzjoni ġeografika u l-iffaċilitar 

tal-investiment fir-reġjuni fejn is-swieq 

kapitali huma inqas żviluppati, inkluż fil-

pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi finanzjarja u 

fejn l-investiment fil-persentaġġ tal-PDG 

naqas b'mod sostanzjali. Il-FEIS għandu 

jintuża biss meta ma jkunx disponibbli 

finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 

reġonevoli. 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) L-inċentivi bbażati fuq is-suq u l-

addizzjonalità mogħtija mill-FEIS 

għandhom jiżguraw li l-FEIS jimmira 

proġetti soċjalment u ekonomikament 

vijabbli mingħajr ebda preallokazzjoni 

reġjonali b’mod partikolari biex jiġu 

indirizzati l-ħtiġijiet kbar ta’ investiment 

jew il-fallimenti tas-suq. Għall-Istati 

Membri fejn is-swieq finanzjarji huma 

inqas żviluppati, għandha tiġi pprovduta 

assistenza teknika xierqa biex jiġi żgurat 

li jkunu jistgħu jinkisbu l-objettivi 

ġenerali ta’ dan ir-Regolament. Fl-istess 

ħin, il-FEIS għandu jkun jista’ jappoġġa 

proġetti ambjentalment sodi u jkun ta’ 

benefiċċju għall-industriji u t-teknoloġiji 

b’potenzjal għoli ta’ tkabbir. 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament u 
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jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

bankabbli taħt kundizzjonijiet offruti mill-

portafoll tal-prodotti tal-FEIS, iżda li 

jiffaċċjaw ostakoli għat-teħid tas-suq. 

Barra minn hekk, riskju medju tal-proġett 

taħt il-FEIS għandu jkun ogħla minn dak 

taħt kwalunkwe portafoll ta’ investiment 

ieħor fl-UE u dan għandu jimmira lejn 

innovazzjonijiet qrib is-suq fejn jinħtieġ 

aktar appoġġ sabiex tiġi ssuperata l-kriżi. 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-FEIS għandu jkollu struttura ta’ 

governanza xierqa li l-funzjoni tagħha 

għandha tkun proporzjonata mal-finijiet 

uniċi li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-

garanzija tal-UE. Dik l-istruttura ta’ 

governanza għandha tkun magħmula 

minn Bord ta’ Tmexxija, Direttur 

Amministrattiv u Kumitat tal-Investiment. 

M’għandhiex taffettwa jew tinterferixxi 

mat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BEI jew 

tkun ta’ sostitut għall-korpi ta’ tmexxija 

tal-BEI. Il-Bord ta' Tmexxija għandu 

jistabbilixxi l-linji gwida tal-investiment 

skont liema l-Kumitat tal-Investiment 

għandu jiddeċiedi dwar l-użu tal-

Garanzija tal-UE. Dawn il-linji gwida 

għandhom ikunu b’żieda, iżda mhux 

f’kunflitt, mal-linji gwida stipulati f’dan 

ir-Regolament għall-użu tal-garanzija tal-

UE. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati dwar il-linji 

gwida tal-investiment. Id-Direttur 

Amministrattiv għandu jkun responsabbli 

għat-tmexxija ta’ kuljum tal-FEIS u 

jwettaq il-ħidma preparatorja tal-laqgħat 

tal-Kumitat tal-Investiment. 
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Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-istrutturar tal-proġett u l-iffinanzjar 

tal-proġett, u l-proġetti ta’ investiment fl-

isferi settorjali speċifikati f'dan ir-

Regolament kif ukoll fis-swieq ġeografiċi 

fl-Unjoni. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jkun responsabbli lejn Bord ta' 

Tmexxija tal-FEIS li għandu jissorvelja t-

twettiq tal-objettivi tal-FEIS. Sabiex 

jibbenefika b'mod effikaċi mill-esperjenza 

tal-FEI, il-FEIS għandu jappoġġa l-

finanzjament lill-FEI biex il-FEI ikun jista' 

jidħol għal proġetti individwali fl-oqsma 

tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u ta' 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Id-

deċiżjonijiet meħuda mill-Kumitat tal-

Investiment għandhom ikunu ħielsa minn 

kull interferenza mhux xierqa sabiex tiġi 

żgurata l-indipendenza kollha tiegħu, li 

hija ta’ importanza ewlenija biex tinżamm 

il-fiduċja tal-investituri. 

 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Għall-fini ta’ trasparenza, 

responsabbiltà u indipendenza tal-Bord 

ta’ Tmexxija u l-Kumitat tal-Investiment, 
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għandha tiġi adottata u implimentata 

sistema ta’ prevenzjoni tal-kunflitt ta’ 

interessi. 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 17b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17b) Il-Kumitat tal-Investiment għandu 

jissalvagwardja li l-istrateġija ta’ 

investiment ġenerali tal-FEI, għall-

investimenti mogħtija mill-garanzija tal-

UE, tikkonforma mal-objettivi u l-kriterji 

skont dan ir-Regolament. Madankollu, il-

ġestjoni ta’ kuljum, l-għażla tal-proġetti u 

s-segwitu għandhom ikunu l-kompetenza 

tal-FEI. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Premessa 17c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17c) Sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-miri 

stabbiliti f’dan ir-Regolament u li jinkiseb 

kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku wiesa’ 

tal-proġetti fi ħdan l-Unjoni, għandha tiġi 

pprovduta assistenza teknika lill-Istati 

Membri meta s-swieq kapitali jkunu inqas 

żviluppati meta mqabbla ma’ Stati 

Membri oħrajn. 
 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 

għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 

sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-

investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 

ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 

għandha tkun limitata skont it-tip ta' 

strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 

bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 

impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-

garanzija tkun ikkombinata ma' 

EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 

pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 

għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 

f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 

Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 

mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 

total ta' EUR 315 000 000 000 

f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-

2015 sal-2017. Bħala sostenn għal 

operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 

garanziji li huma marbuta ma' proġetti li 

jintemmu mingħajr talba għal garanzija. 

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 

għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 

sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-

investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 

ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 

għandha tkun limitata skont it-tip ta' 

strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 

bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 

impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-

garanzija tkun ikkombinata ma' 

EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 

pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 

għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 

f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 

Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 

mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 

total ta’ mill-inqas EUR 315 000 000 000 

f'investiment fl-Unjoni f’perjodu ta’ tliet 

snin li jibda mad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament. Bħala sostenn għal 

operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 

garanziji li huma marbuta ma’ proġetti li 

jintemmu mingħajr talba għal garanzija fi 

ħdan il-perjodu ta’ disponibbiltà tal-

garanzija. 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dawl tal-ħtieġa għal spinta immedjata għall-klima ta’ investiment tal-Ewropa, l-iffirmar 

tal-kuntratti taħt il-FEIS m’għandux jiddewwem. Ovvjament, il-proġetti verament eliġibbli 

għandhom jintgħażlu għall-appoġġ. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 18a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Fit-13 ta’ Jannar 2015, il-

Kummissjoni Ewropea ppreżentat 

Komunikazzjoni dwar kif ser tapplika r-

regoli eżistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u 

Tkabbir. Kofinanzjament nazzjonali tal-
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operazzjonijiet appoġġati mill-FEIS, 

inkluż fil-perjodu ta’ tranżizzjoni, huma 

eliġibbli għal flessibbiltà fi ħdan ir-regoli 

eżistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, 

previsti mill-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni tat-13 ta’ Jannar 2015, 

skont il-kundizzjonijiet u l-limiti inklużi 

fiha.  
 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Premessa 18b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18b) Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS iwettaq 

l-iskop doppju tiegħu, huwa essenzjali li 

ammont ekwivalenti għal 

EUR 5 000 000 000 mill-FEIS jiġi allokat 

għall-finanzjament mill-BEI lill-FEI biex 

jintuża b’mod speċifiku għall-benefiċċju 

ta' Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju u 

kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 

kif ukoll SMEs innovattivi u kumpaniji 

innovattivi b’kapitalizzazzjoni medja. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex il-FEIS ikun jista’ jwettaq l-iskop doppju tiegħu, huwa importanti li jiġi ċċarat li parti 

mill-garanzija għandha tkun riżervata għall-aċċess għall-finanzjament ta’ riskju għall-

benefiċċju ta' SMEs u kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja. Marbuta mal-EM dwar l-

Artikolu 1, l-Artikolu 5,2(e) u l-Artikolu 7. 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Premessa 18c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18c) Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS iwettaq 

l-objettiv tiegħu, huwa essenzjali li 

ammont ekwivalenti għal 

EUR 5 000 000 000 mill-FEIS jiġi allokat 

għall-finanzjament mill-BEI lill-FEI biex 
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jintuża b’mod speċifiku għall-benefiċċju 

ta' Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju u 

kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 

kif ukoll SMEs innovattivi. 

 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. 

Partijiet terzi jistgħu jikkontribwixxu 

b'mod dirett lill-FEIS jew jieħdu sehem 

fl-istruttura ta' governanza tal-FEIS. 

(19) Sabiex tintlaħaq il-mira ta’ 

EUR 315,000,000,000 fl-iqsar żmien 

possibbli, il-banek jew l-istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali u l-pjattaformi u 

fondi ta’ investiment, bl-appoġġ tal-

garanzija tal-FEIS, għandu jkollhom rwol 

prominenti fl-identifikazzjoni ta’ proġetti 

vijabbli, l-iżvilupp u, fejn xieraq, l-

iggruppar tagħhom, u fl-inkoraġġiment 

ta' investituri potenzjali. F’dan il-kuntest, 

għandu jkun possibbli li jiġu stabbiliti 

pjattaformi makroreġjonali għall-

promozzjoni ta’ proġetti transfruntiera 

jew grupp ta’ proġetti fl-Istati Membri 

f’perspettiva reġjonali. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Fil-livell tal-proġetti, partijiet terzi 

jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 

fuq il-bażi ta' proġetti individwali jew ta' 

pjattaformi ta' investiment relatati ma' 

setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 

(20) Fil-livell tal-proġetti, partijiet terzi 

jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 

fuq il-bażi ta' proġetti individwali jew ta' 

pjattaformi ta' investiment relatati ma' 

setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-

pjattaformi ta’ investiment li jiffukaw fuq 

setturi trasformattivi b’valur miżjud 

ekonomiku u soċjali għoli, u pjattaformi 
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ta’ investiment li jaggregaw proġetti 

sostenibbli u innovattivi fuq skala żgħira, 

immexxija b’mod partikolari minn 

reġjuni, bliet u SMEs; pereżempju 

proġetti ta’ effiċjenza fl-enerġija bħar-

rinnovazzjoni ta’ stokk ta’ bini u proġetti 

ta’ grilji intelliġenti u servizzi ġodda għaċ-

ċittadini bbażati fuq għodod diġitali 

innovattivi. 
 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 

għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

Il-flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha 

timmassimizza l-potenzjal li tattira 

investituri lejn l-oqsma ta' investiment fil-

mira tal-FEIS.  

(21) Il-FEIS għandu jikkumplimenta u 

jkun addizzjonali għal programmi 

reġjonali, nazzjonali u tal-UE li jkunu 

għaddejjin kif ukoll attivitajiet 

tradizzjonali tal-BEI. Sakemm il-kriterji 

ta' eliġibbiltà jkunu ssodisfati kollha, 

partijiet terzi jistgħu jikkofinanzjaw 

flimkien mal-FEIS fuq bażi ta’ proġett bi 

proġett jew pjattaformi ta’ investiment 

relatati ma’ setturi ġeografiċi jew tematiċi 

u l-Istati Membri jistgħu jużaw kwalunkwe 

tip ta’ finanzjament mill-Unjoni, inklużi l-

Fondi u ta' Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 

proġetti eliġibbli li għandom is-sostenn tal-

garanzija tal-UE. Il-flessibbiltà ta’ dan l-

approċċ għandha timmassimizza l-

potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 

ta’ investiment fil-mira tal-FEIS u li 

tinvolvi s-sħab soċjali u l-awtoritajiet 

pubbliċi. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament (22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
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tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Għal dan il-għan, il-

Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 

ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' 

valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 

li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 

eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 

proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 

sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 

li kwalunkwe sostenn komplimentari 

nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 

valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 

issimplifikata u aċċellerata li permezz 

tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 

tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 

hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta' kumpens żejjed). Il-

Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 

ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 

tal-fondi pubbliċi. 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Għal dan il-għan, il-

Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 

ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' 

valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 

li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 

eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 

proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 

sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 

li kwalunkwe sostenn komplimentari 

nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 

valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 

issimplifikata u aċċellerata li permezz 

tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 

tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 

hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta' kumpens żejjed). Bil-ħsieb li 

jiġi żgurat użu effiċjenti tal-fondi 

pubbliċi, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi aktar linji gwida biex 

tiggarantixxi konsistenza sħiħa mar-

regoli tal-għajnuna mill-Istat speċifiċi 

għas-settur. Ir-rekwiżit ta' konsistenza 

mal-prinċipji tal-għajnuna mill-Istat 

għandu jikkontribwixxi għall-użu effettiv 

tar-riżorsi tal-FEIS. 

 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbil tà. 

(25) Il-BEI u l-Kummissjoni għandhom 

regolarment jevalwaw l-attivitajiet 

appoġġati mill-FEIS bil-għan li jivvalutaw 

ir-relevanza, il-prestazzjoni, l-impatt kif 

ukoll il-koordinazzjoni u l-konsistenza 

tagħhom ma’ politiki u strumenti oħra 

tal-Unjoni, u jidentifikaw aspetti li jistgħu 

jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 
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jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbil tà. 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-ħtiġijiet li jiġu żgurati t-trasparenza u livell adegwat ta’ skrutinju mil-leġiżlatur, 

l-evalwazzjoni u r-rappurtar sussegwenti huma ta’ importanza ewlenija biex tiġi żgurata 

implimentazzjoni mingħajr xkiel tal-FEIS. 

 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B'mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). L-EIAH 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp, it-tħejjija u l-aggregazzjoni ta’ 

proġetti madwar l-Unjoni, billi jibni fuq il-

kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-

banek promozzjonali nazzjonali, l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej u l-aħjar prattiki 

mill-proġetti bħal ELENA (Assistenza 

Ewropea għall-Enerġija Lokali), 

InnovFin (Finanjament għall-Innovaturi 

tal-UE) u l-EEIF (Fond Ewropew għall-

Effiċjenza Enerġetika). Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni u fejn 

possibbli jipprovdi assistenza teknika fuq 

bażi deċentralizzata. It-twaqqif tal-EIAH 

bħala punt uniku ta’ dħul u s-servizzi 

ġodda pprovduti minnu ma għandu bl-

ebda mod jibdel l-objettiv tal-programmi 

ta’ assistenza teknika eżistenti jew 

jaffettwa l-kwalità jew il-kapaċità 

tagħhom li jwettqu l-kompiti ddedikati 

tagħhom. 

 



 

PE551.765v01-00 66/374 RR\1058953MT.doc 

MT 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (26a) L-EIAH għandu b’mod speċjali 

jibni fuq prattiki tajbin fi programmi 

eżistenti, bħal ELENA, EEIF, JEREMIE 

(Riżorsi Ewropej Konġunti għall-Impriżi 

Mikro sa Medji), JASPERS (Assistenza 

Konġunta ta’ Appoġġ għal Proġetti fir-

Reġjuni Ewropej), JESSICA (Appoġġ 

Konġunt Ewropew għall-Investiment 

Sostenibbli fiż-Żoni tal-Ibliet) u 

JASMINE (Azzjoni Konġunta għas-

sostenn tal-istituzzjonijiet 

mikrofinanzjarji fl-Ewropa); L-EIAH 

għandu, meta jkun rilevanti, jindirizza 

mill-ġdid lill-promoturi tal-proġetti lejn 

dawn l-entitajiet u jindirizza l-provvista 

ta’ assistenza teknika permezz ta’ dawn l-

entitajiet. 
 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati 

mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi 

stabbilit fond ta' garanzija. Il-fond ta' 

garanzija għandu jkun kostitwit minn 

pagament gradwali mill-baġit tal-Unjoni. 

Il-fond ta' garanzija għandu 

sussegwentement jirċievi wkoll dħul u 

ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw 

minn sostenn tal-FEIS u minn ammonti 

rkuprati minn debituri f'kontumaċja fejn il-

fond ta' garanzija jkun diġà onora l-

garanzija lill-BEI. 

(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati 

mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi 

stabbilit fond ta' garanzija. Il-fond ta' 

garanzija għandu jkun kostitwit minn 

pagament gradwali mill-baġit tal-Unjoni. 

Il-fond ta' garanzija għandu 

sussegwentement jirċievi wkoll dħul u 

ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw 

minn sostenn tal-FEIS u minn ammonti 

rkuprati minn debituri f'kontumaċja fejn il-

fond ta' garanzija jkun diġà onora l-

garanzija lill-BEI. Kwalunkwe 

remunerazzjoni li tinħoloq mill-

operazzjonijiet tal-FEIS li tkun ogħla 
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mill-ammont/ħtiġijiet tal-mira tal-fond ta’ 

garanzija għandha tiġi ttrasferita lejn il-

linji baġitarji rispettivi tal-UE li tnaqqsu 

sabiex jiġi stabbilit il-fond ta’ garanzija 

tal-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Rimborżi u dħul żejda li jaqbżu l-ammont fil-mira tal-garanzija tal-UE għandhom jiddaħħlu 

mill-ġdid fil-baġit ġenerali tal-Unjoni u jiġu assenjati mill-ġdid lil-linji baġitarji li fil-bidu 

kkontribwixxew għall-fond ta’ garanzija.  

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-

mandati rispettivi tagħhom milli jkun 

possibbli permezz tal-programmi eżistenti 

tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 

jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 

jimmultiplika l-effett finanzjarju f'dawk l-

oqsma ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni 

u trasport, telekomunikazzjonijiet u 

infrastruttura tal-enerġija mqabbla 

magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 

permezz ta' għotjiet fil-programmi 

ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 

(29) Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-

Unjoni għall-Fond ta’ Garanzija tal-baġit 

tal-UE se tiġi awtorizzata b’mod 

progressiv mill-Parlament Ewropew u l-

Kunsill fil-qafas tal-proċeduri baġitarji 

annwali sal-2020. Għal dan l-għan, l-

awtorità baġitarja għandha tagħmel użu, 

fejn xieraq, tal-mekkaniżmi ta’ flessibilità 

disponibbli kollha u d-dispożizzjonijiet 

rilevanti taħt ir-Regolament dwar il-

QFP 2014-2020 u tiżgura linearità 

massima u tiggarantixxi l-funzjonament u 

l-vijabbiltà tal-finanzjament skont il-baġit 

previst fil-QFP tal-impenji pluriennali li 

jikkaratterizzaw uħud mill-programmi 

attwali tal-UE bħal Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Il-

finanzjament tal-Fond ta’ Garanzija 

għandu jiġi rivedut fil-qafas tar-reviżjoni 

ta’ nofs it-term tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali li għandha titnieda sal-aħħar 

tal-2016 kif previst fl-Artikolu 2 tar-

Regolament tal-Kunsill (UE) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi l-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali għas-snin 2014-2020. 

Minħabba l-ħtieġa li dejjem qed tiżdied ta' 

azzjoni ta’ politika u programmi ta’ nfiq 
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huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 

huwa previst bħalissa għal dawk il-

programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. 
 

fil-livell tal-Unjoni biex jinċentivaw it-

tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-

impjiegi fl-Ewropa, ir-reviżjoni għandha 

żżid il-marġini disponibbli u l-

approprjazzjonijiet ta’ impenn taħt l-

intestatura 1a. 
 

__________________  

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 

jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 

ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 

jemenda r-Regolament (UE) Nru 

913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 

Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 

348, 20.12.2013, p. 129). 
 

 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Premessa 32a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (32a) Għandu jkun possibbli għall-Istati 

Membri li jieħdu sehem fil-ħolqien tad-

direttorju tal-investiment Ewropew inkluż 

permezz tal-għoti ta’ informazzjoni dwar 

il-proġetti ta’ investiment fit-territorju 

tagħhom lill-Kummissjoni u l-BEI. Qabel 

ma jniedu d-direttorju, il-Kummissjoni u 

l-BEI għandhom iwettqu 

konsultazzjonijiet xierqa mal-Istati 

Membri, ma’ esperti u ma’ partijiet 

interessati, rigward il-prinċipji u l-linji 

gwida għal proġetti li għandhom jiġu 

elenkati fid-direttorju, u dwar il-mudell 

għall-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni 
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dwar proġetti individwali. 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b'mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-FEIS. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, mid-dħul 

fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-

Kummissjoni għandha tippreżenta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

annwali li jkun fih evalwazzjoni tal-użu 

tal-garanzija tal-UE u tal-ilħuq tal-

objettivi ġenerali u l-kriterji stabbiliti 

f’dan ir-Regolament, inkluża l-

mobilizzazzjoni ta’ kapital privat, l-

addizzjonalità u l-valur miżjud ekonomiku 

u soċjetali. Jekk ikun xieraq, ir-rapport 

għandu jkun akkumpanjat minn proposta 

ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill biex jiġi emendat dan ir-

Regolament. Il-BEI f’kooperazzjoni mal-

FEI, għandu jirrapporta kull sitt xhur lill-

Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

finanzjament mill-BEI u mill-FEI u 

operazzjonijiet ta’ investiment, inklużi 

liema proġetti ġew iffinanzjati, l-

istrumenti finanzjarji użati u l-istat ta’ 

implimentazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati u 

t-telf imġarrab taħt il-FEIS. Fil-każ ta’ 

proġetti falluti, ir-Rapport ikun jinkludi 

analiżi bir-reqqa tas-sitwazzjoni, li 

tenfasizza riperkussjonijiet possibbli fuq 

il-Fond ta’ Garanzija.  

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Minħabba li l-objettivi ta' dan ir- (36) Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-
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Regolament, jiġifieri li jiġu appoġġati 

investimenti fl-Unjoni u li jiġi żgurat aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, ma jistax 

jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri minħabba d-disparitajiet fil-

kapaċità fiskali tagħhom li jaġixxu iżda 

jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala u l-

effetti, jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-

prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Skont il-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jinkisbu dawk l-għanijiet, 

Regolament, jiġifieri li jiġu appoġġati 

investimenti fl-Unjoni u li jiġi żgurat aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3,000 impjegat, ma jistax 

jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri waħedhom, iżda jistgħu pjuttost, 

minħabba l-iskala u l-effetti, jintlaħqu fil-

livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 

miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 

kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jinkisbu dawk l-għanijiet, 

 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Premessa 36a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (36a) Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 

jikkonkludu Ftehim li jispeċifika l-

kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-

Regolament għall-ġestjoni tal-FEIS min-

naħa tagħhom. Dak il-Ftehim m’għandux 

jimponi fuq il-kompetenzi tal-leġiżlatur 

tal-Unjoni, tal-awtorità tal-baġit, u tal-

BEI, kif stipulat fit-Trattati u għandu, 

għalhekk, ikun limitat għal elementi li 

huma primarjament tekniċi u 

amministrattivi fin-natura tagħhom u li, 

filwaqt li mhumiex essenzjali, huma 

meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva 

tal-FEIS. Dan il-Ftehim, flimkien mal-

Linji Gwida tal-Investiment, għandu jiġi 

adottat mill-Kummissjoni bħala att 

delegat. 
 

Ġustifikazzjoni 

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
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tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Il-ftehim għandu jimplimenta dawn id-deċiżjonijiet. Il-

ftehim dwar il-FEIS għandu jiġi adottat permezz ta’ att iddelegat biex jippermetti skrutinju 

adegwat tal-leġiżlatur. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 

dwar l-istabbiliment ta' Fond Ewropew 

għal Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 

(FEIS), garanzija tal-UE u fond ta’ 

garanzija tal-UE. 

 2. Għal dak l-għan, dan ir-Regolament 

jipprevedi li l-Kummissjoni tinnegozja 

abbozz ta’ ftehim mal-Bank Ewropew tal-

Investiment (BEI) għall-ġestjoni ta’ tal-

Fond Ewropew għal Investimenti 

Strateġiċi ("EFSI"). Dan il-Ftehim 

għandu jkollu biss fih elementi tekniċi u 

amministrattivi, u għandu jkun 

f’konformità sħiħa mar-rekwiżiti stipulati 

f’dan ir-Regolament. 

 3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tidħol fil-Ftehim tal-FEIS f'isem 

l-Unjoni u li taċċetta emendi għalih aktar 

'il quddiem, permezz ta' att delegat bi qbil 

mal-Artikolu 17, dment li l-Ftehim tal-

FEIS ikun jissodisfa r-rekwiżiti ta' dan ir-

Regolament. 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

4. L-għan tal-EFSI għandu jkun li 

jappoġġa investimenti fl-Unjoni li jwasslu 

għal tkabbir kompetittiv u sostenibbli bil-

ħsieb li jingħeleb id-distakk tal-

investiment fost l-Istati Membri tagħha. 

Permezz tal-provvista tal-kapaċità lill-

BEI, il-FEIS għandu: 

 - jappoġġa investimenti fit-tul, produttivi 

u strateġiċi; 

 - jiżgura aktar aċċess għal finanzjament 

għal kumpaniji li jħaddmu sa 3000 

impjegat, b’attenzjoni partikolari fuq 
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negozji li jkunu għadhom kemm fetħu, il-

mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u ta’ 

daqs medju, kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja.  

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' 

partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. 

5. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jkun miftuħ 

għall-Istati Membri tal-adeżjoni skont it-

termini stabbiliti fil-Ftehim tal-FEIS. Bil-

kundizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni 

ta' kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

għandu jkun miftuħ ukoll għall-adeżjoni 

ta' partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. 

 6. Il-garanziji taħt dan ir-Regolament 

għandhom ikunu impenjati biss mill-

Kumitat tal-Investiment għal 

operazzjonijiet u proġetti li għandhom 

jiġu miftiehma b'mod kuntrattwali u 

ffirmati fi żmien tliet snin wara l-impenn. 

Jekk l-operazzjonijiet jew il-proġetti ma 

jiġux iffirmati fi żmien tliet snin wara l-

impenn, l-impenn għandu jiskadi. 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Artikolu 1a 

 Definizzjonijiet 

 Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament 

japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 (a) “banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali” tfisser entitajiet 

ġuridiċi li jwettqu attivitajiet finanzjarji 

fuq bażi professjonali li jingħataw mandat 

minn Stat Membru, fuq livell ċentrali, 

reġjonali jew lokali, biex iwettqu 

attivitajiet pubbliċi ta' żvilupp jew 

promozzjonali, prinċipalment bil-għan li 

jindirizzaw fallimenti tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta’ investiment subottimali; 
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 (b) “pjattaformi ta’ investiment” tfisser 

veikoli b’għanijiet speċjali, kontijiet 

ġestiti, arranġamenti ta’ kofinanzjament 

jew ta’ kondiviżjoni tar-riskji bbażati fuq 

kuntratti jew arranġamenti stabbiliti bi 

kwalunkwe mezz ieħor li permezz 

tagħhom l-entitajiet jibagħtu 

kontribuzzjoni finanzjarja biex 

jiffinanzjaw għadd ta’ proġetti ta’ 

investiment; 

 (c) “intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju” 

jew “SMEs” tfisser intrapriżi mikro, 

żgħar u ta’ daqs medju kif definiti fir-

Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. 

 (d) "kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 

medja" tfisser entitajiet ġuridiċi li 

jħaddmu sa 499 impjegat, kif definiti fil-

Linji Gwida tal-Kummissjoni C(2014) 

34/2; 1a 

 (g) “addizzjonalità” tfisser l-appoġġ mill-

FEIS ta’ operazzjonijiet li jindirizzaw 

fallimenti tas-suq, nuqqas ta’ investiment 

jew sitwazzjonijiet ta’ investiment 

subottimali u li ma setgħux jitwettqu 

mingħajr l-appoġġ tal-FEIS matul dak il-

perjodu, jew bl-istess mod, jew taħt 

kundizzjonijiet raġonevoli, permezz ta’ 

strumenti tal-BEI normali, permezz tal-

FEI, permezz tal-Istrumenti tal-UE jew 

permezz ta’ strumenti offruti minn banek 

promozzjonali reġjonali, banek 

promozzjonali nazzjonali u banek 

kummerċjali. Konsegwentement, il-

garanzija tal-UE tista’ tiġi kkombinata 

ma’ strumenti ta’ finanzjament eżistenti 

tal-UE, jew tista’ tintuża biex 

tikkumplimentahom, tħaffifhom jew 

issaħħaħhom . 
 (h) “Ftehim tal-FEIS” tfisser l-istrument 

ġuridiku li bih il-Kummissjoni u l-BEI 

jispeċifikaw il-kondizzjonijiet stabbiliti 

f’dan ir-Regolament għall-ġestjoni tal-

FEIS. 

 (i) “Ftehim tal-EIAH” tfisser l-istrument 

ġuridiku li bih il-Kummissjoni u l-BEI 

jispeċifikaw il-kondizzjonijiet stabbiliti 
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f’dan ir-Regolament għall-

implimentazzjoni tal-EIAH. 

 _____________ 

 1a Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat 

għall-promozzjoni ta’ investimenti ta’ 

finanzjament ta’ riskju 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) dispożizzjonijiet li jirregolaw it-twaqqif 

ta' FEIS bħala faċilità ta' garanzija 

distinta, identifikabbli b'mod ċar u 

trasparenti u kont separat ġestit mill-BEI; 

(a) l-arranġamenti li jikkonċernaw l-

istabbiliment tal-FEIS kif ukoll l-ammont 

u t-termini tal-kontribuzzjoni finanzjarja 

għandha tiġi pprovduta mill-EIB, inklużi 

t-termini ta’ finanzjament jew garanziji li 

għandhom jiġu pprovduti mill-BEI 

permezz tal-FEIS lill-Fond Ewropew tal-

Investiment (“FEI”) li għandhom ikunu 

mill-inqas EUR 5 000 000 000. 

 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) it-termini tal-finanzjament li jiġu 

pprovduti mill-BEI permezz tal-FEIS lill-

Fond Ewropew tal-Investiment ("FEI"); 

(c) L-arranġamenti li jikkonċernaw il-

garanzija tal-UE, li għandha tkun 

garanzija mingħajr kundizzjonijiet, 

irrevokabbli, u tal-ewwel talba favur il-

BEI, inklużi: 

 (i) regoli dettaljati dwar l-għoti ta’ 

garanzija tal-UE, f’konformità mal-

Artikolu 7, fosthom il-modalitajiet tal-

kopertura tagħha, il-kopertura definita 

tagħha ta’ portafolli ta’ tipi speċifiċi ta’ 

strumenti; 

 (ii) rekwiżiti li r-remunerazzjoni għat-
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teħid tar-riskji tiġi allokata fost il-

kontributuri proporzjonalment għas-

sehem tar-riskju rispettiv tagħhom fit-

teħid tar-riskji; 
 (iii) rekwiżiti li r-remunerazzjoni għall-

Unjoni u l-pagamenti fuq il-garanzija tal-

UE jsiru f’waqthom u jitwettqu biss darba 

fis-sena wara li r-remunerazzjoni u t-telf 

mill-operazzjonijiet ikunu nġiebu għall-

valur nett; 
 (iv) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE f’konformità mal-

Artikolu 5, fosthom il-kundizzjonijiet 

għall-pagament, bħal perijodi ta’ żmien 

speċifiċi, l-imgħaxijiet fuq l-ammonti 

dovuti u l-arranġamenti meħtieġa b'rabta 

mal-likwidità; 

 (v) dispożizzjonijiet u proċeduri relatati 

mal-irkupru tal-pretensjonijiet, li 

għandhom jiġu fdati f’idejn il-BEI, 

f’konformità mal-Artikolu 7(4); 

Ġustifikazzjoni 

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 

tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 

ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 

dispożizzjonijiet dettaljati. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-arranġamenti ta' governanza 

rigward il-FEIS, b'konformità mal-

Artikolu 3 mingħajr ħsara għall-Istatut 

tal-Bank Ewropew tal-Investiment; 

(d) Il-modalitajiet għall-approvazzjoni 

mill-Kumitat tal-Investiment tal-użu tal-

garanzija tal-UE għal proġetti individwali 

b’konformità ma’ dan ir-Regolament u 

b’mod partikolari l-Artikolu 2a; 

Ġustifikazzjoni 

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 

tal-inizjattiva għandhom jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti 

għandhom ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew 

stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati. 
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Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) regoli dettaljati dwar id-dispożizzjoni 

ta' garanzija tal-UE, skont l-Artikolu 7, 

inkluż il-kopertura limitata tal-portafolji 

ta' ċerti tipi ta' strumenti, talbiet għall-

garanzija tal-UE, li – bl-eċċezzjoni ta' telf 

possibbli fuq l-ekwità - isiru biss darba 

fis-sena wara li l-profitti u t-telf mill-

operazzjonijiet ikunu nġiebu għall-valur 

nett, u r-remunerazzjoni tagħha u r-

rekwiżit li r-remunerazzjoni għat-teħid ta' 

riskju tkun allokata fost il-kontributuri fi 

proporzjon mas-sehem ta' riskju rispettiv 

tagħhom; 

(e) Il-proċeduri għas-sottomissjoni ta’ 

proposti ta’ investiment u l-approvazzjoni 

ta’ proposti għall-użu tal-garanzija tal-

UE, inklużi: 
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 (i) il-proċedura għall-preżentazzjoni ta’ 

proġetti lill-Kumitat tal-Investiment; 

 (ii) ir-rekwiżit li l-proċedura għall-

preżentazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 

proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE 

huwa mingħajr ħsara għar-regoli dwar it-

teħid ta’ deċiżjonijiet tal-BEI stipulati taħt 

l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-

Investiment; 

 (iii) regoli li jagħtu aktar dettalji dwar id-

dispożizzjonijiet tranżitorji skont l-

Artikolu 20, u b’mod partikolari l-mod kif 

l-operazzjonijiet iffirmati mill-BEI matul 

il-perjodu msemmi fl-Artikolu 20 se jiġu 

inklużi taħt il-kopertura tal-garanzija tal-

UE. 

Ġustifikazzjoni 

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 

tal-inizjattiva għandhom jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti 

għandhom ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew 

stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati. 

 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) dispożizzjonijiet u proċeduri relatati 

mal-irkupru tal-pretensjonijiet; 

(f) Il-proċeduri għall-preżentazzjoni ta’ 

proposti ta’ investiment u l-approvazzjoni 

ta’ proposti għall-użu tal-garanzija tal-

UE, inklużi: 

 (i) il-proċedura għat-trażmissjoni ta’ 

proġetti lill-Kumitat tal-Investiment; 

 (ii) ir-rekwiżit li l-proċedura għall-

preżentazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 

proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE 

huwa mingħajr ħsara għar-regoli dwar it-

teħid ta’ deċiżjonijiet tal-BEI stipulati taħt 

l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-
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Investiment; 

 (iii) regoli li jagħtu aktar dettalji dwar id-

dispożizzjonijiet tranżitorji skont l-

Artikolu 20, u b’mod partikolari l-mod kif 

l-operazzjonijiet iffirmati mill-BEI matul 

il-perjodu msemmi fl-Artikolu 20 se jiġu 

inklużi taħt il-kopertura tal-garanzija tal-

UE. 

Ġustifikazzjoni 

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 

tal-inizjattiva għandhom jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti 

għandhom ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew 

stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 

speċifiċi u indikaturi ta' prestazzjoni 

ewlenin;  

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE, bħall-konformità mal-

objettivi u l-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti 

fl-Artikolu 5.2, kif ukoll skadenzi speċifiċi 

u indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin, 

inkluż il-ħolqien tal-impjiegi u l-

parteċipazzjoni tal-SMEs; 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) il-modalitajiet tal-kopertura tal-

garanzija tal-UE. 

imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Dispożizzjonijiet dettaljati li jkopru dan l-aspett iddaħħlu hawn fuq. 
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Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ja) kwalunkwe kundizzjoni oħra ta’ 

karattru amministrattiv jew 

organizzazzjonali meħtieġa għall-ġestjoni 

tal-FEIS. 

 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi 

distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 

jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 

operazzjonijiet oħrajn tal-BEI. 

Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi 

distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 

jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 

operazzjonijiet oħrajn tal-BEI. 

Madankollu, għandhom japplikaw il-linji 

gwida u l-kriterji tal-investiment adottati 

mill-BEI fit-23 ta’ Lulju 2013. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza 

eżistenti tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex 

jipprovdi appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi l-

ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI, 

li għandu jagħti appoġġ ta’ konsulenza 

għall-proġetti ta’ investiment 

b’konformità mal-objettivi u l-kriterji 

stabbiliti fl-Artikolu 5(2) ta’ dan ir-

Regolament. 
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u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. 

 L-EIAH għandu jibni fuq is-servizzi ta’ 

konsulenza eżistenti tal-BEI u tal-

Kummissjoni, fejn possibbli b'mod 

deċentralizzat, u għandu: 

 (a) jaġixxi bħala ċentru ta’ konsulenza 

teknika u jipprovdi appoġġ għall-

identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta’ 

proġetti ta’ investiment; u jipprovdi wkoll 

appoġġ dwar l-użu tal-assistenza teknika 

għall-istrutturar tal-proġetti, l-użu ta' 

sħubijiet pubbliċi-privati u konsulenza, kif 

xieraq, dwar kwistjonijiet rilevanti ta' 

leġiżlazzjoni tal-UE, filwaqt lli jiġu 

kkunsidrati d-differenzi tal-Istati Membri, 

b’mod speċjali fir-rigward ta' dawk bi 

swieq kapitali inqas żviluppati; 

 (b) jagħti appoġġ speċjali lill-pjattaformi 

ta’ investiment li jiffukaw fuq setturi 

b’valur miżjud ekonomiku u soċjetali 

għoli jew li jaggregaw proġetti iżgħar, l-

aktar immexxija minn reġjuni, bliet u 

SMEs, fi proġetti bankabbli akbar; jagħti 

attenzjoni partikolari fir-rigward tal-

informazzjoni u l-appoġġ għall-

intraprendituri innovattivi; 

 (c) joħloq faċilità speċifika għall-

assistenza teknika għall-istabbiliment ta’ 

pjattaformi ta’ investiment għal proġetti 

aggregati ta’ effiċjenza fl-enerġija f'livell 

deċentralizzat; 

 (d) jipprovdi appoġġ tekniku u finanzjarju 

dwar l-użu tal-FEIS lil istituzzjonijiet 

deċentralizzati li jimplimentaw skemi ta’ 

assistenza teknika simili fil-livell lokali; 

jippromwovi l-għarfien lokali biex jiġi 

ffaċilitat l-appoġġ tal-FEIS fl-Unjoni 

kollha; 
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 (e) jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt uniku 

għall-awtoritajiet u l-promoturi tal-

proġetti jew jiddireġihom mill-ġdid lejn l-

istituzzjonijiet imsemmija fil-punt 4;  

 (f) jipprovdi għal skambju strutturali ta’ 

informazzjoni u tal-aħjar prattiki bejn il-

partijiet ikkonċernati kollha involuti fil-

FEIS, b'mod partikolari dwar l-iżvilupp 

ta' proġett. 

 (g) jipprovdi pjattaformi deċentralizzati 

ta’ assistenza teknika għall-appoġġ tal-

iżvilupp tal-SMEs, inklużi negozji li jkunu 

għadhom kemm fetħu u spin-offs, u l-

kollaborazzjoni tagħhom mal-

universitajiet u l-organizzazjonijiet ta' 

riċerka. 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH għandu 

jagħmel użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

L- EIAH għandu, b’mod speċjali, jibni 

fuq il-prattiki tajba mill-programmi 

eżistenti ta’ assistenza teknika.  

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-

FEIS għandhom isegwu l-istess regoli 

bħal infiq u investiment pubbliku oħrajn, 

għandhom ikunu prijorità tal-politika 

baġitarja u m’għandhomx jimminaw ir-
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regoli tal-patt ta’ stabbiltà. 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li 

jista' jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil 

ta' riskju tal-FEIS, b'konformità mal-

objettivi fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-

Bord ta' Tmexxija jeleġġi wieħed mill-

membri tiegħu biex ikun President tal-

Bord. 

1. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li 

l-FEIS ikun irregolat minn Bord ta’ 

Tmexxija. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu 

jiddetermina l-orjentazzjoni strateġika, l-

allokazzjoni strateġika tal-assi u l-politiki u 

l-proċeduri operattivi, inkluża l-politika ta' 

investiment ta' proġetti li jista' jkollhom is-

sostenn tal-FEIS u l-profil ta' riskju tal-

FEIS, b'konformità ma’ dan ir-

Regolament u għandu jistabbilixxi linji 

gwida għall-investiment li jżidu iżda li li 

ma jkunux f'kunflitt ma' dawk tal-

Artikolu 5(2) għall-użu tal-garanzija tal-

UE li għandhom jiġu implimentati mill-

Kumitat tal-Investiment. Il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

delegati skont l-Artikolu 17 dwar il-linji 

gwida ta' investiment. 

2. Sakemm l-uniċi kontributuri għall-FEIS 

ikunu l-Unjoni u l-BEI, l-għadd ta' membri 

u voti fil-Bord ta' Tmexxija jkun allokat 

abbażi tad-daqs rispettiv tal-

kontribuzzjonijiet fil-forma ta' flus jew 

garanziji. 

2. Sakemm l-uniċi kontributuri għall-FEIS 

ikunu l-Unjoni u l-BEI, l-għadd ta' membri 

u voti fil-Bord ta' Tmexxija għandu jkun 

allokat abbażi tad-daqs rispettiv tal-

kontribuzzjonijiet fil-forma ta' flus jew 

garanziji. 

Il-Bord ta' Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet 

permezz ta' kunsens. 

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jieħu d-

deċiżjonijiet permezz ta' kunsens. 

3. Meta partijiet oħra jaċċedu għall-Ftehim 

tal-FEIS skont l-Artikolu 1(2), l-għadd ta' 

membri u voti fil-Bord ta' Tmexxija jkun 

allokat abbażi tad-daqs rispettiv tal-

kontribuzzjonijiet mill-kontributuri fil-

forma ta' flus jew garanziji. L-għadd ta' 

membri u voti tal-Kummissjoni u l-BEI, 

skont il-paragrafu 2, jiġi rikalkulat skont 

dan. 

3. Meta partijiet oħra jaċċedu għall-Ftehim 

tal-FEIS skont l-Artikolu 1(2), l-għadd ta' 

membri u voti fil-Bord ta' Tmexxija 

għandu jkun allokat abbażi tad-daqs 

rispettiv tal-kontribuzzjonijiet mill-

kontributuri fil-forma ta' flus jew garanziji. 

L-għadd ta' membri u voti tal-Kummissjoni 

u l-BEI, skont il-paragrafu 2, għandu jiġi 

rikalkulat skont dan. 

Il-Bord ta' Tmexxija jfittex li jieħu d- Il-Bord ta' Tmexxija għandu jfittex li jieħu 
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deċiżjonijiet permezz ta' kunsens. Jekk il-

Bord ta' Tmexxija ma jkunx jista' 

jiddeċiedi permezz ta' kunsens fi żmien 

skadenza stabbilita mill-President, il-Bord 

ta' Tmexxija jiddeċiedi abbażi ta' 

maġġoranza sempliċi. 

d-deċiżjonijiet permezz ta' kunsens. Jekk 

il-Bord ta' Tmexxija ma jkunx jista' 

jiddeċiedi permezz ta' kunsens fi żmien 

skadenza stabbilita mill-President, il-Bord 

ta' Tmexxija għandu jiddeċiedi abbażi ta' 

maġġoranza sempliċi. 

Ebda deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija ma 

tiġi adottata jekk il-Kummissjoni jew il-

BEI jivvotaw kontriha. 

Ebda deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija ma 

għandha tiġi adottata jekk il-Kummissjoni 

jew il-BEI jivvotaw kontriha. 

4 Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Direttur Amministrattiv, li 

jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' kuljum 

tal-FEIS u għat-tħejjija u t-tmexxija tal-

laqgħat tal-Kumitat tal-Investimenti 

msemmi fil-paragrafu 5. Id-Direttur 

Amministrattiv ikun assistit minn Deputat 

Direttur Amministrattiv. 

Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li l-

FEIS ikollu Direttur Amministrattiv, li 

għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni ta' 

kuljum tal-FEIS u għat-tħejjija u t-tmexxija 

tal-laqgħat tal-Kumitat tal-Investiment 

imsemmi fil-paragrafu 5. Id-Direttur 

Amministrattiv għandu jkun assistit minn 

Deputat Direttur Amministrattiv. 

Id-Direttur Amministrattiv jirrapporta kull 

tliet xhur dwar l-attivitajiet tal-FEIS lill-

Bord ta' Tmexxija. 

Id-Direttur Amministrattiv għandu 

jirrapporta kull tliet xhur dwar l-attivitajiet 

tal-FEIS lill-Bord ta' Tmexxija. 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amminsitrattiv jinħatru mill-Bord 

ta' Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI għal terminu fiss ta' 

tliet snin li jiġġedded. 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amminsitrattiv għandhom 

jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija fuq 

proposta konġunta tal-Kummissjoni u tal-

BEI għal terminu fiss ta' tliet snin li jista' 

jiġġedded. 

5. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu. 

5. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li 

l-FEIS ikollu Kumitat tal-Investiment, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali li jkunu 

kompletament konformi mal-objettivi u l-

kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-

Regolament u irrispettivament mil-

lokalità ġeografika tagħhom. 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-

proġetti u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija 

għal perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

kompost minn tal-inqas sitt esperti 

indipendenti u d-Direttur Amministrattiv. 

Fil-ħatra tal-esperti għall-Kumitat tal-

Investiment, il-Bord ta’ Tmexxija għandu 

jiżgura li l-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-

Investiment tkun diversifikata u li dawn l-

esperti jkollhom livell għoli ta’ esperjenza 

tas-suq rilevanti fl-istrutturar tal-proġetti 

u fil-finanzjament tal-proġetti fl-oqsma ta’ 

proġetti ta’ investiment kif elenkat fl-
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Artikolu 5.2. 

 Il-Kumitat tal-Investiment għandu jinħatar 

mill-Bord ta’ Tmexxija għal terminu fiss li 

jista’ jiġġedded sa tliet snin. L-esperti 

għandhom jinħatru fi proċedura tal-

għażla miftuħa u trasparenti. 

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

jittieħdu b'maġġoranza sempliċi. 

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

għandhom jittieħdu b'maġġoranza 

sempliċi. 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Unjoni tipprovdi garanzija lill-BEI għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni li tkun 

koperta minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward ta' 

strumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE tingħata bħala garanzija 

fuq talba. 

L-Unjoni tipprovdi garanzija irrevokabbli 

u inkondizzjonata lill-BEI għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni, li jkunu 

koperti minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward tal-

istrumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE għandha tingħata bħala 

garanzija fuq talba. 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

Il-garanzija tal-UE għandha tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew għal finanzjament lill-

FEI b'konformità mal-Artikolu 7(2) sabiex 

iwettaq operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-FEI approvati minn dak il-

Kumitat tal-Investiment. L-operazzjonijiet 

ikkonċernati għandhom ikunu konsistenti 

mal-politiki tal-Unjoni u għandhom 

jappoġġaw wieħed jew iktar mill-objettivi 
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ġenerali li ġejjin: 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport, 

b’mod partikolari fiċ-ċentri industrijali; 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

(b) l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-enerġija b’konformità 

mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-Enerġija u 

l-oqfsa għall-klima u l-enerġija 2020, 

2030 u 2050, b’mod partikolari l-

interkonnessjonijiet, il-grids intelliġenti 

fil-livell tad-distribuzzjoni, il-ħżin tal-

enerġija u s-sinkronizzazzjoni tas-swieq; 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u 

l-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli, l-

effiċjenza fir-riżorsi, l-effiċjenza fl-

enerġija u l-iffrankar tal-enerġija, 

b’enfasi partikolari fuq it-tnaqqis tad-

domanda permezz tal-ġestjoni tad-

domanda u r-rinnovazzjoni tal-bini; 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-

qasam soċjali; 

(d) l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-

informazzjoni u t-telekomunikazzjoni, ta' 

infrastrutturi diġitali u tat-

telekomunikazzjoni u ta' netwerks tal-

broadband madwar l-Unjoni kollha; 

(e) il-provvediment ta' sostenn finanzjarju 

lil kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1(1), 

inkluż il-finanzjament tar-riskju tal-

kapital operatorju. 

(e) l-investiment fl-innovazzjoni, ir-

riċerka u l-iżvilupp, inklużi l-

infrastruttura tar-riċerka, il-proġetti 

pilota u ta’ dimostrazzjoni, il-

kollaborazzjonijiet bejn l-akkademja u l-

industrija, u t-trasferiment tal-għarfien u 

t-teknoloġija; 

 (f) l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u 

il-ħiliet imprenditorjali; 

 (g) l-investiment f’soluzzjonijiet 

innovattivi tas-saħħa, bħalma huma s-

Saħħa elettronika u mediċini effettivi 

ġodda, u fis-settur soċjali; 

 (h) l-investiment fl-industriji kulturali u 

kreattivi; 

 (i) l-investiment fi proġetti u 

infrastruttura fil-qasam tal-protezzjoni u 

l-ġestjoni ambjentali; it-tisħiħ tas-servizzi 

tal-ekosistema u l-iżvilupp urban 
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sostenibbli; 

 (j) l-appoġġ finanzjarju, inkluża l-għoti 

ta' finanzjament tar-riskju tal-kapital, lil 

SMEs, negozji li jkunu għadhom kemm 

fetħu, spin-offs u kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja permezz tal-

FEI, u lil kumpaniji b’kapitalizzazzjoni 

medja, sabiex tiġi żgurata tmexxija fit-

teknoloġija f’setturi innovattivi u 

sostenibbli; 

 (k) l-iffinanzjar ta’ proġetti li jkunu 

konformi mal-objettivi ta’ Orizzont 2020 u 

l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; 

 Il-FEIS għandu jappoġġa biss proġetti u 

operazzjonijiet li: 

 (a) ikunu konsistenti mal-politiki tal-

Unjoni u joħlqu tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv; li jkunu konformi 

mal-objettivi tal-Artikolu 9 u skont l-

Artikolu 10 u l-Anness I tar-Regolament 

(UE) Nru 1303/2013; 

 (b) ikunu ekonomikament u teknikament 

vijabbli; 

 (c) jiżguraw addizzjonalità; 

 (d) jimmassimizzaw il-mobilizzazzjoni ta’ 

kapital mis-settur privat; 

 (e) ikollhom benefiċċju soċjetali nett, 

inkluż il-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli, 

filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż u l-benefiċċji 

tal-proġett tul il-ħajja mistennija tiegħu; 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata għas-sostenn ta' pjattaformi 

dedikati ta' investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali, permezz tal-

BEI, li jinvestu f'operazzjonijiet li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-

Regolament. F'dak il-każ, il-Bord ta' 

Tmexxija jispeċifika l-politiki rigward il-

pjattaformi ta' investiment li jkunu 

eliġibbli. 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata, permezz tal-BEI, għal 

operazzjonijiet ta’ finanzjament u 
investiment imwettqa minn pjattaformi 

dedikati ta’ investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali, wara l-

approvazzjoni mill-Kumitat tal-

Investiment imsemmi fl-Artikolu 3(5). L-

operazzjonijiet ikkonċernati għandhom 

ikunu konsistenti mal-linji ta’ politika tal-

Unjoni u għandhom jikkonformaw mal-

kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti fl-

Artikolu 5(2). Il-Bord ta' Tmexxija għandu 

jispeċifika l-politiki rigward il-pjattaformi 
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ta' investiment li jkunu eliġibbli. 

 

 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-FEIS għandu joffri aċċess 

privileġġat għal garanziji għal proġetti 

żgħar u atturi żgħar, b'segwitu għal 

strateġija ta’ tnaqqis tar-riskji. Tali 

garanziji għandhom jingħataw inter alia 

għall-istabbiliment ta’: 

 (a) Fond Iddedikat għall-Effiċjenza fl-

Enerġija li jkopri ammont ta’ garanziji ta’ 

mill-inqas EUR 5 000 000 000, b’mod 

partikolari biex jiġu appoġġati proġetti 

promossi minn bliet u gvernijiet lokali;  

 (b) Fond Iddedikat għall-SMEs li jkopru 

ammont ta’ mill-inqas 

EUR 5 000 000 000, u li għandu jkun 

implimentat mill-FEI, kif definit fl-

Artikolu 7. 

 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. L-investimenti għandhom 

jikkonformaw mal-kriterji u l-linji gwida 

għall-investiment adottati mill-BEI fit-

23 ta’ Lulju 2013. 
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Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. 

4. Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw kwalunkwe tip ta’ finanzjament tal-

Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ 

proġetti eliġibbli li jkun qed jinvesti fihom 

il-BEI bis-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun ċar li kwalunkwe tip ta’ finanzjament tal-Unjoni jista’ jintuża biex jikkofinanzja 

operazzjonijiet u proġetti appoġġati mill-garanzija tal-UE, mhux biss il-finanzjament 

disponibbli mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 

 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kummissjoni, il-BEI u l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-

investimenti kollha li jsiru bis-sostenn tal-

FEIS jikkunsidraw l-impatt tagħhom 

skont is-settur fil-livell lokali u dak 

reġjonali fuq il-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali, filwaqt li jżidu d-

domanda bla ma jaffettwaw il-provvista, u 

jrawmu sinerġiji u koordinazzjoni effikaċi 

bejn il-FEIS u l-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, sabiex jiżguraw li 

jikkontribwixxu għall-kisba tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-

Unjoni u għat-tnaqqis tal-qgħad; 
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Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) self, garanziji, kontrogaranziji, 

strumenti tas-suq tal-kapital, jew 

kwalunkwe forma oħra ta' finanzjament 

jew strument għat-tisħiħ fil-kreditu, 

investiment ta' ekwità jew kważi ekwità 

tal-BEI. Dawn l-Istrumenti jingħataw, 

jinkisbu jew jinħarġu għall-benefiċċju tal-

operazzjonijiet li twettaq l-Unjoni, inkluż 

operazzjonijiet transfruntieri bejn Stat 

Membru u pajjiż terz, b'konformità ma' dan 

ir-Regolament u fejn il-finanzjament tal-

BEI ikun ingħata skont ftehim iffirmat li 

ma jkunx għadu skada jew ġie kkanċellat; 

(a) self, garanziji, kontrogaranziji, 

strumenti tas-suq tal-kapital, jew 

kwalunkwe forma oħra ta' finanzjament 

jew strument għat-tisħiħ fil-kreditu, 

investiment ta' ekwità jew kważi ekwità 

tal-BEI, inkluż permezz ta’ banek jew 

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jew pjattaformi ta’ investiment. Dawn l-

Istrumenti għandhom jingħataw, jinkisbu 

jew jinħarġu għall-benefiċċju tal-

operazzjonijiet li twettaq l-Unjoni, inkluż 

operazzjonijiet transfruntieri bejn Stat 

Membru u pajjiż terz, b'konformità ma' dan 

ir-Regolament u fejn il-finanzjament tal-

BEI jkun ingħata skont ftehim iffirmat li 

ma jkunx għadu skada jew ġie kkanċellat; 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Il-finanzjament tal-BEI lill-FEI li 

jippermettilu jidħol għal self, garanziji, 

kontrogaranziji, jew kwalunkwe forma 

oħra ta' strument ta' tisħiħ fil-kreditu, 

strumenti tas-suq tal-kapital jew 

investimenti ta’ ekwità jew kważi Dawn l-

Istrumenti jingħataw, jinkisbu jew jinħarġu 

għall-benefiċċju tal-operazzjonijiet li 

twettaq l-Unjoni, b'konformità ma' dan ir-

Regolament u fejn il-finanzjament tal-FEI 

ikun ingħata skont ftehim iffirmat li ma 

jkunx għadu skada jew ġie kkanċellat; 

(b) Il-finanzjament tal-BEI lill-FEI li 

jippermettilu jidħol għal self, garanziji, 

kontrogaranziji, jew kwalunkwe forma 

oħra ta' strument ta' tisħiħ fil-kreditu, 

strumenti tas-suq tal-kapital jew 

investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità, 

inkluż permezz ta’ banek jew 

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali 

jew pjattaformi ta’ investiment. Dawn l-

Istrumenti għandhom jingħataw, jinkisbu 

jew jinħarġu għall-benefiċċju tal-

operazzjonijiet li twettaq l-Unjoni, 

b'konformità ma' dan ir-Regolament u fejn 

il-finanzjament tal-FEI jkun ingħata skont 

ftehim iffirmat li ma jkunx għadu skada 

jew ġie kkanċellat; 
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Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-garanzija tal-UE lill-BEI tkun għall-

ammont ta' EUR 16 000 000 000, li 

minnhom ammont massimu ta' 

EUR 2 500 000 000 jista' jiġi allokat 

għall-finanzjament tal-BEI lill-FEI 

b'konformità mal-paragrafu 2. Mingħajr 

ħsara għall-Artikolu 8(9), il-pagamenti 

aggregati mill-Unjoni fl-ambitu tal-

garanzija lill-BEI ma jaqbżux l-ammont 

tal-garanzija. 

1. Il-garanzija tal-UE lill-BEI għandha 

tkun għall-ammont ta’ 

EUR 16 000 000 000, li minnhom mill-

inqas EUR 5 000 000 000 għandhom jiġu 

allokati għall-finanzjament tal-BEI lill-FEI 

b’konformità mal-paragrafu 2, għall-

finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1. Mingħajr 

ħsara għall-Artikolu 8(9), il-pagamenti 

aggregati mill-Unjoni fl-ambitu tal-

garanzija lill-BEI m'għandhomx jaqbżu l-

ammont tal-garanzija. Ammont ta’ mill-

inqas EUR 5 000 000 000 għandu jkun 

allokat għall-finanzjament tal-BEI għall-

Fond Iddedikat għall-Effiċjenza fl-

Enerġija b’konformità mal-Artikolu 5(2). 

 1a. Il-garanzija tal-UE għandha tingħata 

għal appoġġ ta’ Maniġers ta’ Fondi ta’ 

Investiment Alternattiv (AIFM) li 

jimmaniġġjaw il-fondi ta’ investiment 

alternattiv (AIFs) awtorizzati 

b’konformità mad-Direttiva 2011/61/UE, 

il-maniġers ta’ impriżi ta’ investiment 

kollettiv awtorizzati skont ir-

Regolament 2013/345/UE, u l-maniġers 

tal-impriżi ta’ investiment kollettiv skont 

ir-Regolament 2013/346/KE, abbażi ta'  

ftehim mal-BEI jew il-FEI b’konformità 

mal-paragrafu 2 u sakemm dawn l-

attivitajiet jikkonformaw mal-objettivi u l-

kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti fl-

Artikolu 5.2. 

2. Il-kopertura tal-garanzija fuq tip 

partikolari ta' portafoll ta' strument, 

imsemmija fl-Artikolu 6, tiġi ddeterminata 

mir-riskju ta' dak il-portafoll. Il-garanzija 

tal-UE tkun eliġibbli biex tipprovdi jew 

garanziji tal-ewwel telf fuq il-bażi ta' 

portafoll jew garanzija sħiħa. Il-garanzija 

2. Il-kopertura tal-garanzija fuq tip 

partikolari ta' portafoll ta' strument, 

imsemmija fl-Artikolu 6, tiġi ddeterminata 

mir-riskju ta' dak il-portafoll. Il-garanzija 

tal-UE tkun eliġibbli biex tipprovdi jew 

garanziji tal-ewwel telf fuq il-bażi ta' 

portafoll jew garanzija sħiħa. Il-garanzija 
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tal-UE tista' tingħata pari passu ma' 

kontributuri oħrajn. 

tal-UE tista' tingħata pari passu ma' 

kontributuri oħrajn. 

Fejn il-BEI jipprovdi finanzjament lill-FEI 

sabiex dan iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI, il-

garanzija tal-UE tipprovdi għal garanzija 

sħiħa fuq il-finanzjament tal-BEI sakemm 

il-BEI jipprovdi ammont indaqs ta' 

finanzjament mingħajr garanzija tal-UE. L-

ammont kopert mill-garanzija tal-UE ma 

jkunx jaqbeż iż-EUR 2 500 000 000. 

Fejn il-BEI jipprovdi finanzjament lill-FEI 

sabiex dan iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI, il-

garanzija tal-UE tipprovdi għal garanzija 

sħiħa fuq il-finanzjament tal-BEI sakemm 

il-BEI jipprovdi ammont indaqs ta' 

finanzjament mingħajr garanzija tal-UE. L-

ammont kopert mill-garanzija tal-UE 

għandu jkun mill-inqas 

EUR 5 000 000 000. Dan il-finanzjament 

għandu jintuża bħala appoġġ għal SMEs, 

negozji li jkunu għadhom kemm fetħu, 

spin-offs u kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja. 

3. Meta l-BEI jitlob il-garanzija tal-UE 

skont il-Ftehim tal-FEIS, l-Unjoni tħallas 

mat-talba skont it-termini tal-Ftehim.  

3. Meta l-BEI jitlob il-garanzija tal-UE 

skont il-Ftehim tal-FEIS, l-Unjoni 

għandha tħallas mat-talba skont it-termini 

tal-Ftehim.  

4. Meta l-Unjoni tagħmel pagament fl-

ambitu tal-garanzija tal-UE, il-BEI jsegwi 

l-irkupru tat-talbiet għall-ammonti mħallsa 

u jirrimborża lill-Unjoni mis-somom li 

jirkupra. 

4. Meta l-Unjoni tagħmel pagament fl-

ambitu tal-garanzija tal-UE, il-BEI għandu 

jsegwi l-irkupru tat-talbiet għall-ammonti 

mħallsa u jirrimborża lill-Unjoni mis-

somom li jirkupra. 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fond ta' garanzija tal-UE ("fond ta' 

garanzija") jiġi stabbilit li minnu l-BEI 

jitħallas fil-każ ta' talba mill-garanzija tal-

UE. 

1. Għandu jiġi stabbilit fond ta' garanzija 

tal-UE ("fond ta' garanzija") li għandu 

jikkostitwixxi riżervi ta' likwidità, li minnu 

l-BEI għandu jitħallas fil-każ ta' talba 

għall-garanzija tal-UE. 

2. Il-fond ta' garanzija jiġi fornut minn: 2. Il-fond ta' garanzija għandu jiġi fornut 

minn: 

(a) pagamenti mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, 

(a) kontribuzzjonijiet mill-baġit ġenerali 

tal-Unjoni; 

(b) redditi fuq ir-riżorsi tal-fond ta' 

garanzija investiti, 

(b) redditi fuq ir-riżorsi tal-fond ta' 

garanzija investiti; 
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(c) ammonti rkuprati minn debituri 

f'kontumaċja skont il-proċedura ta' rkupru 

stabbilita fil-Ftehim tal-FEIS kif previst fl-

Artikolu 2(1)(f), 

(c) ammonti rkuprati minn debituri 

f'kontumaċja skont il-proċedura ta' rkupru 

stabbilita fil-Ftehim tal-FEIS kif previst fil-

punt (f) tal-Artikolu 2(1); 

(d) kwalunkwe pagamenti oħra riċe vuti 

mill-Unjoni skont il-Ftehim tal-FEIS. 

(d) dħul u kwalunkwe pagament ieħor 

riċevuti mill-Unjoni skont il-Ftehim tal-

FEIS. 

3. Kontribuzzjonijiet lill-fond ta' garanzija 

previsti fil-punti (c) u (d) tal-paragrafu 2 

ikunu jikkostitwixxu dħul assenjat intern 

skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament 

(UE) Nru 966/2012. 

3. Il-kontribuzzjonijiet lill-fond ta' 

garanzija previsti fil-punti (c) u (d) tal-

paragrafu 2 għandhom jikkostitwixxu dħul 

assenjat intern skont l-Artikolu 21(4) tar-

Regolament (UE) Nru 966/2012. 

4. Ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija previsti 

fil-paragrafu 2 ikunu ġestiti b'mod dirett 

mill-Kummissjoni u investiti skont il-

prinċipju tal-amministrazzjoni finanzjarja 

tajba u jsegwi regola prudenzjali xierqa. 

4. Ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija previsti 

fil-paragrafu 2 għandhom ikunu ġestiti 

b'mod dirett mill-Kummissjoni u investiti 

skont il-prinċipju tal-amministrazzjoni 

finanzjarja tajba u jsegwu regoli 

prudenzjali xierqa. 

5. Kontribuzzjonijiet għall-fond ta' 

garanzija msemmijin fil-paragrafu 2 

jintużaw biex jintlaħaq livell xieraq li 

jirrifletti t-total tal-obbligi ta' garanzija tal-

UE ("ammont fil-mira"). L-ammont fil-

mira ikun stabbilit għal 50 % tal-obbligi ta' 

garanzija totali tal-UE. 

5. Il-kontribuzzjonijiet għall-fond ta' 

garanzija msemmijin fil-paragrafu 2 

għandhom jintużaw biex jintlaħaq livell 

xieraq li jirrifletti t-total tal-obbligi ta' 

garanzija tal-UE ("ammont fil-mira"). L-

ammont fil-mira għandu jkun stabbilit 

għal 50 % tal-obbligi ta' garanzija totali tal-

UE. 

L-ammont fil-mira jintlaħaq inizjalment 

permezz tal-ħlas gradwali ta' riżorsi 

msemmijin fil-paragrafu 2(a). Jekk ikun 

hemm talbiet għall-garanzija matul il-

kostituzzjoni inizjali tal-fond ta' garanzija, 
il-kontribuzzjonijiet għall-fond ta' 

garanzija previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-

paragrafu 2 iservu wkoll biex 

jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-ammont 

fil-mira sa ammont ugwali għat-talbiet 

fuq il-garanzija. 

L-ammont fil-mira għandu jintlaħaq 

inizjalment sa mhux aktar tard mill-2022 

permezz tal-ħlas gradwali ta’ riżorsi 

msemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 2 kif 

ukoll il-kontribuzzjonijiet għall-Fond ta’ 

Garanzija previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-

paragrafu 2. 

 5a. L-approprjazzjonijiet meħtieġa biex 

jintlaħaq l-ammont fil-mira inizjali 

għandhom jiġu gradwalment awtorizzati 

mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-

qafas tal-proċedura baġitarja annwali, 

b’kont xieraq meħud tal-mezzi kollha 

disponibbli skont ir-Regolament tal-

Kunsill Nru 1311/2013 tat-
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2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-

Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 

2014-2020, b’rikors partikolari għall-

Marġini Globali għall-Impenji u l-

Istrument ta’ Flessibbiltà. 

 Il-finanzjament tal-fond ta’ garanzija, fir-

rigward tal-approprjazzjonijiet kemm ta’ 

impenn kif ukoll ta’ pagament, għandu 

jiġi rivedut mill-Parlament Ewropew u 

mill-Kunsill fil-kuntest tal-eżami 

postelettorali / ir-reviżjoni tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, li 

għandu jitnieda mhux aktar tard mill-

aħħar tal-2016 kif previst fl-Artikolu 2 

tar-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013. 

 F’każ li r-riallokazzjonijiet mill-

programmi tal-UE jkunu ġew miftiehma 

fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali 

bħala sors ta’ finanzjament għall-

garanzija tal-UE fis-snin ta’ qabel l-

eżami/ir-reviżjoni tal-QFP, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill għandhom 

jirrestawraw il-baġits inizjali tagħhom. 

6. Sal-31 ta' Diċmbru 2018, u kull sena 

wara, il-Kummissjoni tagħmel analiżi tal-

adegwatezza tal-livell tal-fond ta' garanzija 

billi tikkunsidra kwalunkwe tnaqqis tar-

riżorsi li jirriżulta mill-attivazzjoni tal-

garanzija u mill-valutazzjoni tal-BEI 

ppreżentata skont l-Artikolu 10(3). 

6. Sal-31 ta' Diċmbru 2018, u kull sena 

wara, il-Kummissjoni għandha tagħmel 

analiżi tal-adegwatezza tal-livell tal-fond 

ta' garanzija billi tikkunsidra kwalunkwe 

tnaqqis tar-riżorsi li jirriżulta mill-

attivazzjoni tal-garanzija u mill-

valutazzjoni tal-BEI ppreżentata skont l-

Artikolu 10(3). 

Il-Kummissjoni tkun awtorizzata li tadotta 

atti delegati skont l-Artikolu 17 li jaġġusta 

l-ammont fil-mira previst fil-paragrafu 5 

b'massimu ta' 10 % sabiex ikun jirrifletti 

aħjar ir-riskju potenzjali tal-garanzija tal-

UE li tkun qed tintalab. 

Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata 

li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 17 li 

jaġġustaw ‘l isfel il-livell fil-mira previst 

fil-paragrafu 5 b'massimu ta' 10 % sabiex 

ikun jirrifletti aħjar ir-riskju potenzjali tal-

garanzija tal-UE li tkun qed tintalab. 

7. Wara li fis-sena n isir l-aġġustament tal-

ammont fil-mira jew issir valutazzjoni 

dwar l-adegwatezza tal-livell tal-fond ta' 

garanzija skont l-analiżi prevista fil-

paragrafu 6: 

7. Wara li fis-sena n isir l-aġġustament tal-

livell fil-mira jew issir valutazzjoni dwar l-

adegwatezza tar-riżorsi disponibbli fil-

fond ta' garanzija skont l-analiżi prevista 

fil-paragrafu 6: 

(e) kwalunkwe eċċess jitħallas fi 

tranżazzjoni waħda lil intestatura speċjali 

(a) kwalunkwe eċċess fil-fond ta' 

garanzija għandu jikkostitwixxi dħul 
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fid-dikjarazzjoni tad-dħul fil-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea tas-sena 

n+1, 

assenjat intern skont l-Artikolu 21(4) tar-

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 

għal kwalunkwe linja li tista' tkun intużat 

bħala sors ta' riallokazzjoni għall-fond ta' 

garanzija tal-FEIS, 

(f) kwalunkwe rikostituzzjoni tal-fond ta' 

garanzija titħallas fis-segment annwali fuq 

perjodu massimu ta' tliet snin li jibdew 

mis-sena n+1. 

(b) kwalunkwe rikostituzzjoni tal-fond ta' 

garanzija għandha titħallas fis-segment 

annwali fuq perjodu massimu ta' tliet snin 

li jibda mis-sena n+1. 

8. Mill-1 ta' Jannar 2019, jekk bħala 

riżultat tat-talbiet għall-garanzija, il-livell 

tal-fond ta' garanzija jaqa' taħt il-50 % tal-

ammont fil-mira, il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport dwar x'miżuri 

eċċezzjonali jistgħu jkunu meħtieġa biex 

jiġi rikostitwit. 

8. Jekk bħala riżultat tat-talbiet għall-

garanzija, ir-riżorsi tal-fond ta' garanzija 

jaqgħu taħt il-50 % tal-passivi mġarrba 

fil-mument partikolari, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta rapport dwar x'miżuri 

eċċezzjonali jistgħu jkunu meħtieġa biex 

jiġu rikostitwiti. 

9. Wara li ssir talba għall-garanzija tal-UE, 

id-dotazzjonijiet lill-garanzija previsti fil-

punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 2 'il fuq 

mill-ammont fil-mira, jintużaw biex 

jirrikostitwixxu l-garanzija tal-UE sal-

ammont inizjali tagħha. 

9. Wara li ssir talba għall-garanzija tal-UE, 

id-dotazzjonijiet lill-fond ta' garanzija 

previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-

paragrafu 2 għandhom jintużaw biex 

jirrikostitwixxu l-garanzija tal-UE sal-

ammont fil-mira tagħha. Kwalunkwe 

rimunerazzjoni li jifdal għandha 

tikkostitwixxi dħul assenjat intern skont l-

Artikolu 21(4) tar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 għal kwalunkwe 

linja li setgħet intużat bħala sors ta' 

riallokazzjoni lill-fond ta' garanzija tal-

FEIS. 

 9a. F’każ li jibqa’ eċċess addizzjonali, 

wara li r-rekwiżiti skont il-paragrafi 7(a) 

u 9 jkunu ġew issodisfati b’mod sħiħ, il-

Kummissjoni għandha tippreżenta 

proposta dwar żieda tal-livell ġenerali tal-

garanzija tal-UE, li jwassal għal tisħiħ 

tal-pjan ta’ investiment. 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill- 1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-
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Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5).  

Istati Membri, u bl-involviment tal-

awtoritajiet reġjonali u lokali u s-sħab 

ekonomiċi u soċjali, għandhom 
jippromwovu l-ħolqien ta' sett ta' proġetti 

ta' investiment trasparenti kurrenti u 

potenzjalment futuri fl-Unjoni. Is-sett ta' 

proġetti huwa mingħajr ħsara għall-proġetti 

finali magħżula għal sostenn skont l-

Artikolu 3(5) iżda għandu jiddikjar l-

konformità tal-proġetti proposti mal-

objettivi u l-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti 

fl-Artikolu 5. 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

objettivi ta' politika tal-UE. 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 

jiżviluppaw, jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi 

regolari, strutturata u trasparenti, 

informazzjoni dwar investimenti kurrenti u 

futuri li jagħtu kontribut sinifikanti biex 

jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-UE, 

speċifikament informazzjoni dwar l-

enerġija u l-ambjent għall-2020 u l-2030, 

sabiex iħaffu t-tranżizzjoni lejn ekonomija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, 

ċirkolari u kollaborattiva. 

 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 

reġjonali u lokali għandhom jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar investiment 

kurrenti u futur fit-territorju tagħhom. 
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Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, jirrapporta kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport 

ikun jinkludi valutazzjoni tal-konformità 

mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-

UE u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

skont l-Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport ikun 

jinkludi wkoll dejta statistika, finanzjarja u 

ta' kontabilità dwar kull operazzjoni ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI u fuq 

bażi aggregata. 

1. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, għandu jirrapporta kull sitt xhur 

lill-Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport 

għandu jinkludi valutazzjoni tal-

konformità mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE u l-indikaturi ewlenin tal-

prestazzjoni skont l-Artikolu 2(1)(g). Ir-

rapport għandu jinkludi wkoll dejta 

statistika, finanzjarja u ta' kontabilità dwar 

kull operazzjoni ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI u fuq bażi aggregata. 

Ir-rapport għandu jkun stabbilit b’mod 

trasparenti, indipendenti u għandu 

jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. 

2. Barra minn hekk, il-BEI, f'kooperazzjoni 

mal-FEI kif xieraq, jirrapporta kull sena 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. Ir-rapport jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkun 

jinkludi:  

2. Barra minn hekk, il-BEI, f'kooperazzjoni 

mal-FEI kif xieraq, għandu jirrapporta kull 

sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI skont dan ir-

Regolament. Ir-rapport għandu jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkun 

jinkludi: 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-

livell operattiv, settorjali u reġjonali u l-

konformità tagħhom ma' dan ir-

Regolament, flimkien ma' valutazzjoni tal-

allokazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI bejn l-

objettivi fl-Artikolu 5(2); 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-

livell operattiv, settorjali, tal-pajjiżi u 

reġjonali u l-konformità tagħhom ma' dan 

ir-Regolament, flimkien ma' valutazzjoni 

tal-allokazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI bejn l-

objettivi fl-Artikolu 5(2) b'referenza 

speċifika għall-garanziji mogħtija għall-

proġetti ta' effiċjenza fl-enerġija; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud 

ekonomiku u soċjetali, il-koeżjoni 

territorjali, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi 

tas-settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u 
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finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; 

reali, ir-riżultati u l-impatt tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI fuq bażi aggregata, u 

skont il-livell tal-proġett, meta jkun 

permess l-iżvelar tad-data; din il-

valutazzjoni għandha tispeċifika kif u sa 

liema punt l-objettivi u l-kriterji stipulati 

fl-Artikolu 5(2) ikunu ntlaħqu, bħall-

impatt fuq il-ħolqien ta’ impjiegi lokali, 

sostenibbli u orjentati lejn il-futur, 

b’attenzjoni speċjali għall-SMEs, it-

tranżizzjoni sostenibbli tal-ekonomija tal-

UE, l-iżvilupp ulterjuri tat-teknoloġiji 

diġitali, iż-żamma u ż-żieda tal-vijabbiltà 

tas-servizzi tal-ekosistema, it-tnaqqis tad-

dipendenza tal-UE fuq enerġija importata 

u fuq ir-riżorsi naturali, iż-żieda tal-

kompetittività u l-potenzjal ta’ 

innovazzjoni tal-ekonomija tal-Unjoni u t-

tmexxija tal-UE f’teknoloġiji u swieq 

ġodda; 

(c) valutazzjoni tal-benefiċċju finanzjarju 

ttrasferit lill-benefiċjarji tal-operazzjonijiet 

ta’ finanzjament mill-BEI fuq bażi 

aggregata; 

(c) valutazzjoni tal-benefiċċju finanzjarju 

ttrasferit lill-benefiċjarji tal-operazzjonijiet 

ta’ finanzjament mill-BEI fuq bażi 

aggregata; 

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI.  

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. 

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet 

għall-garanzija tal-UE;  

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet 

għall-garanzija tal-UE; 

(f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS.  (f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS. 

3. Għall-għanijiet ta' kontabilità u r-

rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji 

koperti mill-garanzija tal-UE u l-ġestjoni 

tal-fond ta' garanzija, il-BEI, 

f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, kull 

sena jipprovdu lill-Kummissjoni:  

3. Għall-għanijiet ta' kontabilità u r-

rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji 

koperti mill-garanzija tal-UE u l-ġestjoni 

tal-fond ta' garanzija, il-BEI, 

f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, kull sitt 

xhur għandu jipprovdi lill-Kummissjoni, 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: 

(a) il-valutazzjoni tar-riskju u l-

informazzjoni dwar il-gradazzjoni tal-BEI 

u tal-FEI fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI; 

(a) il-valutazzjoni tar-riskju u l-

informazzjoni dwar il-gradazzjoni tal-BEI 

u tal-FEI fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI skont 

dan ir-Regolament; 

(b) l-obbligu finanzjarju pendenti għall-UE 

rigward il-garanziji pprovduti għall-

(b) l-obbligu finanzjarju pendenti għall-UE 

rigward il-garanziji pprovduti għall-
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operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI disaggregati skont 

operazzjonijiet individwali; 

operazzjonijiet taʼ finanzjament u 

investiment tal-BEI skont dan ir-

Regolament disaggregati skont 

operazzjonijiet individwali; 

(c) il-profitt jew telf totali li jirriżulta mill-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI fl-ambitu tal-portafolji 

pprovduti mill-Ftehim tal-FEIS skont l-

Artikolu 2(1)(e).  

(c) il-profitt jew telf totali li jirriżulta mill-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI fl-ambitu tal-portafolji 

pprovduti mill-Ftehim tal-FEIS skont l-

Artikolu 2(1)(e). 

4. Il-BEI jipprovdi lill-Kummissjoni fuq 

talba kwalunkwe informazzjoni 

addizzjonali meħtieġa biex il-Kummissjoni 

twettaq l-obbligi tagħha rigward dan ir-

Regolament. 

4. Il-BEI għandu jipprovdi lill-

Kummissjoni fuq talba kwalunkwe 

informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex 

il-Kummissjoni twettaq l-obbligi tagħha 

rigward dan ir-Regolament. 

5. Il-BEI u l-FEI kif xieraq, jipprovdu l-

informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 sa 

4 bi spejjeż tagħhom. 

5. Il-BEI u l-FEI kif xieraq, għandhom 

jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafi 1 sa 4 bi spejjeż tagħhom. 

6. Sat-30 ta’ Ġunju ta' kull sena l-

Kummissjoni tibgħat lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u l-Qorti tal-

Awdituri rapport annwali dwar is-

sitwazzjoni tal-fond ta' garanzija u dwar il-

ġestjoni tiegħu matul is-sena kalendarja 

preċedenti. 

6. Sat-30 ta’ Ġunju ta' kull sena l-

Kummissjoni għandha tibgħat lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u l-Qorti 

tal-Awdituri rapport annwali dwar is-

sitwazzjoni tal-fond ta' garanzija u dwar il-

ġestjoni tiegħu matul is-sena kalendarja 

preċedenti. 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, id-

direttur Amministrattiv jipparteċipa 

f'seduta ta' smigħ tal-Parlament Ewropew 

dwar il-prestazzjoni tal-FEIS. 

1. Fuq bażi ta’ kull tliet xhur jew fuq talba 

speċifika tal-Parlament Ewropew, id-

Direttur Amministrattiv għandu 

jipparteċipa f'seduta ta' smigħ tal-

Parlament Ewropew dwar il-prestazzjoni 

tal-FEIS u d-deċiżjonijiet meħuda mill-

Kumitat tal-Investiment. 
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Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 12 Artikolu 12 

Evalwazzjoni u Analiżi Evalwazzjoni 

1. Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-

data: Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi 

d-data: 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament] il-BEI jevalwa l-

funzjonament tal-FEIS. Il-Kummissjoni 

tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni; 

1. Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-

data: l2-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament] il-BEI għandu 

jippreżenta valutazzjoni dwar il-

funzjonament tal-FEIS lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni; 

Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-

data: 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament] il-Kummissjoni 

tevalwa l-fond ta' garanzija tal-UE u l-

funzjonament tal-fond ta' garanzija, inkluż 

l-użu ta' dotazzjonijiet skont l-Artikolu 

8(9). Il-Kummissjoni tippreżenta l-

evalwazzjoni tagħha lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

Mhux aktar tard minn [PO jinserixxi d-

data: 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament] il-Kummissjoni 

għandha tevalwa l-fond ta' garanzija tal-

UE u l-funzjonament tal-fond ta' garanzija, 

inkluż l-użu ta' kontribuzzjonijiet skont l-

Artikolu 8(9). Il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, kull 

sena. 

2. Sat 30 ta' Ġunju 2018 u kull tliet snin 

wara: 

2. Kull sena, u 6 xhur wara d-data tat-

terminazzjoni tal-Ftehim tal-FEIS: 

(a) il-BEI jippubblika rapport komprensiv 

dwar il-funzjonament tal-FEIS; 

(a) il-BEI għandu jippubblika rapport 

komprensiv dwar il-funzjonament tal-

FEIS; 

(b) il-Kummissjoni tippubblika rapport 

komprensiv dwar l-użu tal-garanzija tal-UE 

u l-funzjonament tal-fond ta’ garanzija. 

(b) il-Kummissjoni għandha tippubblika 

rapport komprensiv dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE u l-funzjonament tal-fond 

ta’ garanzija. 

3. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, jikkontribwixxi u jipprovdi l-

informazzjoni meħtieġa għall-evalwazzjoni 

u r-rapport tal-Kummissjoni skont il-

paragrafi 1 u 2 rispettivament. 

3. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, għandu jikkontribwixxi u jipprovdi 

l-informazzjoni meħtieġa għall-

evalwazzjoni u r-rapport tal-Kummissjoni 

skont il-paragrafi 1 u 2 rispettivament. 

4. Il-BEI u l-FEI fuq bażi regolari 

jipprovdu lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni r-rapporti 

indipendenti ta' evalwazzjoni kollha 

4. Il-BEI u l-FEI fuq bażi regolari 

għandhom jipprovdu lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni r-

rapporti indipendenti ta' evalwazzjoni 
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tagħhom li jivvalutaw ir-riżultati prattiċi 

miksuba mill-attivitajiet speċifiċi tal-BEI 

skont dan ir-Regolament. 

kollha tagħhom li jivvalutaw ir-riżultati 

prattiċi miksuba mill-attivitajiet speċifiċi 

tal-BEI skont dan ir-Regolament. 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 

ir-Regolament, akkumpanjat bi proposti 

rilevanti. 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u l-

evalwazzjoni tal-kriterji tal-valur miżjud 

tal-FEIS u l-kriterji ta’ eliġibbiltà 

applikati mill-kumitat tal-investiment u 

definiti fl-Artikolu 5, akkumpanjat bi 

proposti rilevanti. 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B'konformità mal-politiki tiegħu stess dwar 

it-trasparenza għall-aċċess ta' dokumenti u 

informazzjoni, il-BEI jippubblika fuq il-

websajt tiegħu informazzjoni rigward l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment kollha tal-BEI u kif dawn 

jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali 

msemmijin fl-Artikolu 5(2). 

B'konformità mal-politiki tiegħu stess dwar 

it-trasparenza għall-aċċess ta' dokumenti u 

informazzjoni, il-BEI għandu jippubblika 

fuq il-websajt tiegħu informazzjoni 

rigward l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment kollha tal-BEI skont dan ir-

Regolament u jispeċifika kif dawn 

jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali 

msemmijin fl-Artikolu 5(2), biex tiġi 

żgurata komunikazzjoni trasparenti lill-

pubbliku. 

 

 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI jinnotifika lill-OLAF minnufih u 

jagħtih l-informazzjoni meħtieġa meta, fi 

1. Il-BEI għandu jinnotifika lill-OLAF 

minnufih u jagħtih l-informazzjoni 
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kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-

implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija tal-

UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ frodi, korruzzjoni, 

ħasil ta' flus jew xi attività illegali oħra li 

tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-

Unjoni. 

meħtieġa meta, fi kwalunkwe stadju tat-

tħejjija, l-implimentazzjoni jew l-għeluq 

tal-operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija 

tal-UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ kunflitt ta' 

interessi, frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus 

jew xi attività illegali oħra li tista' taffettwa 

l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tiegħu, il-BEI ma jittollera l-ebda attività li 

titwettaq għal finijiet illegali, inkluż il-ħasil 

tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-

frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-

korruzzjoni, u l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. B'mod 

partikolari l-BEI ma jipparteċipax f'xi 

operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment permezz ta' veikolu li jkun 

jinsab f'ġuriżdizzjoni li ma tikkooperax, 

skont il-politiki tiegħu lejn 

ġuriżdizzjonijiet regolamentati b'mod 

dgħajfa jew li ma jikkooperawx abbażi ta' 

politiki tal-Unjoni, l-Organizzazzjoni 

għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-

Iżvilupp jew it-Task Force ta' Azzjoni 

Finanzjarja. 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament tiegħu 

skont dan ir-Regolament, il-BEI ma 

għandu jittollera l-ebda attività li titwettaq 

għal finijiet illegali, inkluż il-ħasil tal-flus, 

il-finanzjament tat-terroriżmu, il-frodi 

fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-

korruzzjoni, u l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. B'mod 

partikolari l-BEI ma għandux jipparteċipa 

f'xi operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment permezz ta' veikolu li jkun 

jinsab f'ġuriżdizzjoni li ma tikkooperax, 

skont il-politiki tiegħu lejn 

ġuriżdizzjonijiet regolamentati b'mod 

dgħajfa jew li ma jikkooperawx abbażi ta' 

politiki tal-Unjoni, l-Organizzazzjoni 

għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-

Iżvilupp jew it-Task Force ta' Azzjoni 

Finanzjarja. 

 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid) 



 

PE551.765v01-00 102/374 RR\1058953MT.doc 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fl-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

ta’ investiment tiegħu, il-BEI ma 

għandux jappoġġa attivitajiet li jxekklu l-

Unjoni fit-triq tagħha lejn progress 

ekonomiku, xjentifiku u soċjali 

sostenibbli; f’dak ir-rigward, il-BEI ma 

għandu jipparteċipa fl-ebda proġett li 

joħloq lock-in fit-teknoloġiji, proċessi ta’ 

produzzjoni jew infrastrutturi bir-riskju li 

jmorru ħażin minħabba li majkunux 

konformi mal-objettivi diġitali, tal-

enerġija u klimatiċi tal-UE għall-2020, l-

2030 u l-2050 

 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tiegħu, il-BEI japplika l-prinċipji u l-

istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar 

il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema 

finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu, inkluż ir-

rekwiżit li jittieħdu miżuri raġonevoli biex 

jiġu identifikati s-sidien li jibbenefikaw, 

fejn applikabbli. 

2. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament tiegħu 

skont dan ir-Regolament, il-BEI għandu 

japplika l-prinċipji u l-istandards stabbiliti 

fil-liġi tal-Unjoni dwar il-prevenzjoni tal-

użu tas-sistema finanzjarja għall-fini tal-

ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-

terroriżmu, inkluż ir-rekwiżit li jittieħdu 

miżuri raġonevoli biex jiġu identifikati s-

sidien li jibbenefikaw, fejn applikabbli. 

 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 2(2) għandu jidħol fis-seħħ biss 

jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
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Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 

żmien xahar min-notifika ta’ dak l-att lill-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jew jekk, 

qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu għandu jiġi estiż b’xahar fuq l-

inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill. 

Ġustifikazzjoni 

L-att iddelegat li jkun fih il-Ftehim tal-FEIS għandu jiġi adottat b’mod rapidu, u għalhekk il-

ħin għar-risposta tal-Parlament u l-Kunsill tnaqqas għal xahar. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

ir-Regolament (UE) Nru 1291/2014 

Artikolu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Ġustifikazzjoni 

B’rabta mal-emenda tal-Artikolu 8. Il-finanzjament tal-Fond ta’ Garanzija ma għandux 

għalfejn jiġi ffissat fil-mument tal-adozzjoni tar-Regolament tal-FIES. Dan jista’ jitħalla 

għall-proċedura baġitarja annwali. Orizzont 2020 diġà jikkontribwixxi bil-kbir għall-

investiment fir-R&Ż u l-Innovazzjoni b’effett qawwi ta’ lieva. Dan ġie adottat permezz ta’ 

proċess leġiżlattiv twil li identifika bir-reqqa l-oqsma ta’ prijorità, l-istrumenti differenti u l-

benefiċjarji, biex b’hekk intlaħaq bilanċ delikat. 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 

ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 

Artikolu 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Ġustifikazzjoni 

B’rabta mal-emenda tal-Artikolu 8. Il-finanzjament tal-Fond ta’ Garanzija ma għandux 

għalfejn jiġi ffissat fil-mument tal-adozzjoni tar-Regolament tal-FIES. Dan jista’ jitħalla 

għall-proċedura baġitarja annwali. Il-FNE diġà tikkontribwixxi bil-kbir għall-investiment fl-

infrastrutturi tal-enerġija, tat-telekomunikazzjoni u tat-trasport, b’effett qawwi ta’ lieva. Din 

ġiet adottata permezz ta’ proċess leġiżlattiv twil li identifika bir-reqqa l-proġetti ta’ interess 

komuni u l-istrumenti differenti li jridu jintużaw. 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Anness I 

ir-Regolament (UE) Nru 1291/2014 

Anness II 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 

Ġustifikazzjoni 

B’rabta mal-emenda tal-Artikolu 8. Il-finanzjament tal-Fond ta’ Garanzija ma għandux 

għalfejn jiġi ffissat fil-mument tal-adozzjoni tar-Regolament tal-FIES. Dan jista’ jitħalla 

għall-proċedura baġitarja annwali. Orizzont 2020 diġà jikkontribwixxi bil-kbir għall-

investiment fir-R&Ż u l-Innovazzjoni b’effett qawwi ta’ lieva. Dan ġie adottat permezz ta’ 

proċess leġiżlattiv twil li identifika bir-reqqa l-oqsma ta’ prijorità, l-istrumenti differenti u l-

benefiċjarji – biex b’hekk intlaħaq bilanċ delikat. 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

I. Rimarki ġenerali 

 

L-Ewropa ilha ssofri minn nuqqas ta’ investiment mill-kriżi finanzjarja u ekonomika. Id-

deċiżjoni assolutament meħtieġa għar-rikapitalizzazzjoni tas-sistema bankarja żiedet il-livelli 

tad-dejn tal-pubbliku - u fil-maġġoranza tal-każijiet dan ġie fil-quċċata ta’ baġits diġà 

imġebbda - li naqqsu l-ammont tal-flus pubbliċi disponibbli għall-investiment. Fl-istess ħin, 

hemm ammonti sinifikanti ta’ assi likwidi miżmuma mis-settur privat, notevolment b’riżultat 

ta’ politiki tal-iffaċilitar kwantitattivi mmexxija mill-banek ċentrali, li m'humiex diretti mill-

ġdid fl-ekonomija reali. Il-konsegwenzi ta’ dan in-nuqqas ta’ investiment kienu diżastrużi 

għall-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi. Filwaqt li reġjuni oħra tad-dinji bdew jegħlbu l-

kriżi billi jinvestu fit-tagħmir industrijali tagħhom, xi pajjiżi Ewropej għadhom lura. 

 

F’dan il-kuntest, ir-rapporteurs jilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni ta’ Fond Ewropew 

għal Investimenti Strateġiċi, immirat biex jagħti spinta lill-attività ekonomika u għalhekk lill-

ħolqien tal-impjiegi permezz ta’ sforz komuni fil-livell tal-UE. Jappoġġaw ir-rikorriment għal 

strumenti finanzjarji innovattivi, li se jippermettu, permezz tal-assoċjazzjoni tal-imsieħba 

pubbliċi u privati u jekk jitwettqu b’mod effiċjenti, sikur u ċċentralizzat, l-ottimizzazzjoni tal-

użu tar-riżorsi. Ir-rapporteurs jaqblu wkoll mal-idea li l-FEIS għandu jkun ibbażat fuq lista ta’ 

proġetti b’valur miżjud Ewropew, li huma potenzjalment vijabbli u jistgħu jrawmu tkabbir. L-

oqsma mmirati mill-fond, jiġifieri l-infrastrutturi, fil-qasam tat-trasport, l-enerġija u t-

telekomunikazzjonijiet, kif ukoll ir-riċerka, l-iżvilupp, l-edukazzjoni, l-użu sostenibbli tar-

riżorsi u l-SMEs. jidhru rilevanti ħafna wkoll. 

Madankollu, filwaqt li jappoġġaw il-prinċipju tal-ħolqien ta’ dan il-fond, ir-rapporteurs 

għandhom xi tħassib, speċjalment dwar l-implimentazzjoni konkreta tiegħu.  
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II. Id-daqs u l-oriġini tal-fondi li jappoġġaw il-fond ta' garanzija tal-UE 

 

L-ewwel nett, ir-rapporteurs għandhom xi dubji dwar id-daqs tal-fond li jidher pjuttost 

modest meta jitqiesu l-ħtiġijiet tal-investimenti. Kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE 

ta’ 8 biljuni għal garanzija ta’ 16-il biljun se teħtieġ effett tal-ingranaġġ għoli ħafna meta 

jitqies il-profil tar-riskju tal-proġetti kkonċernati, sabiex tintlaħaq il-mira ta’ 315-il biljun euro 

ta’ investiment. Barra minn hekk, din il-mira hija parti żgħira biss tal-ħtiġijiet tal-investimenti 

stmati li jammontaw għal 1000 biljun euro għall-ħolqien tan-netwerks trans-Ewropej fil-

qasam tat-trasport u l-enerġija u għall-inroduzzjoni tal-broadband biss. Meta tqabbel, l-Istati 

Uniti injettaw 800 biljun euro fl-ekonomija tagħhom mill-2009 'l hawn. 

 

L-oriġini tal-approprjazzjonijiet li għandhom jintużaw biex jappoġġaw dan il-fond u l-

garanzija tiegħu minbarra l-marġini mhux allokati, jiġifieri l-Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), ma jistgħux jiġu aċċettati mir-rapporteurs bħala l-ewwel 

riżorsa. Huwa ħafna agħar li jiġu pperikolati ż-żewġ programmi maġġuri taħt l-intestatura tal-

baġit tal-UE li għandhom x’jaqsmu mal-kompetittività u t-tkabbir li bbenefikaw minn 

konsultazzjoni wiesgħa u appoġġ enormi mill-partijiet interessati kollha, huma f’konformità 

mal-politiki u l-prijoritajiet tal-Unjoni u huma diġà operattivi. 

 

Ir-rapporteurs jemmnu li t-trasport għandu jkun komponent essenzjali ta’ kwalunkwe 

pjan ta’ investiment tal-UE għaliex jagħti spinta lis-setturi ekonomiċi l-oħra kollha. Il-

proġetti tal-infrastrutturi tat-trasport jiġġeneraw impjiegi fuq tliet livelli: waqt il-fażi tal-bini, 

waqt il-proċess tal-isfruttament (servizzi u industriji) u permezz tal-kompetittività miżjuda tal-

qasam ikkonċernat u lil hinn. Sfortunatament, dan is-settur isofri b’mod drammatiku minn 

nuqqas ta’ investiment.  

 

Din is-sitwazzjoni wasslet lill-istituzzjonijiet Ewropej għall-ħolqien tal-FNE li daħlet fis-seħħ 

fl-1 ta’ Jannar 2014. Fuq il-bażi ta’ konsultazzjoni estensiva u approvata b’mod demokratiku, 

dan il-fond diġà jimmira proġetti b’valur miżjud Ewropew. Dawn il-proġetti għandhom ikunu 

vijabbli u maturi u jkollhom impatt ekonomiku u soċjali ċar, filwaqt li jikkontribwixxu għall-

kisba tas-suq intern. Barra minn hekk, jipprevedi l-possibbiltà tal-użu ta’ strumenti finanzjarji 

innovattivi għal ċerti proġetti, u għalhekk joħloq effett ta’ ingranaġġ meta jkun possibbli. Fl-

aħħar nett, il-FNE diġà nediet l-ewwel sejħa għall-proposti ta’ 12.2 biljun. It-tnaqqis propost 

tal-baġit tal-FNE jista’ jwassal għat-tnaqqis tal-ammont totali disponibbli għall-5 snin li 

ġejjin ta' 2.2 biljun, li hija medja ta’ 400 miljun euro biss fis-sena, ’il bogħod ħafna mill-

ħtiġijiet tal-investimenti tal-UE.  

 

Orizzont 2020 għandu wkoll rwol essenzjali għat-trasport. B'appoġġ tal-iżvilupp ta' 

teknoloġiji ġodda, immirati biex jagħmlu l-inġenji tal-ajru, il-vetturi u l-bastimenti aktar 

nodfa, dan il-programm jikkontribwixxi biex inaqqas l-impatt tat-trasport fuq l-ambjent. Barra 

minn hekk, il-kunċetti l-ġodda tal-mobbiltà żviluppati taħt Orizzont 2020 għandhom jgħinu 

biex itejbu s-sigurtà fit-toroq u l-konġestjoni tat-traffiku. Il-kisbiet potenzjali f'termini tal-

effiċjenza huma tal-ikbar importanza għall-kompetittività tal-industriji tat-trasport Ewropej u 

servizzi relatati. 

 

F’dawn iċ-ċirkostanzi, it-tnaqqis tal-pakketti tal-Orizzont 2020 u tal-FNE biex jiffinanzjaw il-

garanzija tal-FEIS ma jidhirx xieraq għar-rapporteurs. Filwaqt li ma jiddubitawx mill-
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prinċipju ta’ garanzija ta’ 16-il biljun appoġġata mill-baġit tal-UE, ir-rapporteurs jipproponu li 

l-impatt tiegħu fuq dawn il-programmi jittaffa billi l-FEIS jiġi ffinanzjat bi prijorità permezz 

ta’ riżorsi mhux allokati fil-baġit tal-UE. Bħala miżura estrema biss, il-fond ta’ garanzija jista’ 

jitlob impenji mill-fondi mhux użati minn programmi taħt l-intestatura 1A tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali. 

 

III. Il-governanza u l-kriterji għall-għażla tal-proġetti 

 

Il-ħtieġa biex wieħed jaġixxi malajr wasslet għall-ħolqien ta’ mekkaniżmu li huwa integrat 

bis-sħiħ mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) minħabba l-esperjenza u l-kapaċità tiegħu 

biex jibda jaħdem b’mod immedjat. 

 

Dan jista’ jxekkel il-parteċipazzjoni ta’ atturi istituzzjonali maġġuri u detenturi tal-kapital 

privati. Barra minn hekk, il-ħtieġa biex wieħed jibqa’ f’konformità mal-politiki tal-Unjoni u 

biex jiġu applikati għażliet strateġiċi magħmula mill-istituzzjonijiet Ewropej għandha tkun 

żgurata u għalhekk il-governanza għandha tkun finanzjarja biss. Ir-rapporteurs għalhekk 

jissuġġerixxu li s-sistema terġa tkiseb bilanċ billi l-Kummissjoni tiġi sostitwita waqt il-

proċess, b’mod partikolari meta wieħed jasal għad-deċiżjonijiet tal-kumitat tal-investiment u 

jerġgħu jaffermaw l-importanza fil-qafas tat-trasport biex jiġu segwiti l-linji gwida għall-

iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew li ġew miftiehma sentejn ilu. Dan huwa aktar u aktar 

meħtieġ meta l-kontroll demokratiku se jkun biss ex post u mhux fl-operat ta’ kuljum tal-fond. 

 

Filwaqt li jaqblu li l-FEIS għandu jiffinanzja proġetti li huma potenzjalment vijabbli, maturi u 

li jistgħu jiġu implimentati fuq żmien qasir, ir-rapporteurs jixtiequ jfakkru fid-diffikultajiet 

tal-proġetti tal-infrastruttura tat-trasport biex jiġu ffinanzjati fil-kundizzjonijiet tas-suq, anke 

jekk dawn jittejbu permezz ta’ strumenti finanzjarji. Biex jiġi evitat li l-BEI jikkonċentra fuq 

il-proġetti tat-tip ta’ trasport taż-żamma tal-istatus quo li jista’ jkun ma jkunux totalment 

konformi mal-prijoritajiet tal-UE, l-abbozz ta’ rapport jinkludi serje ta’ emendi biex 

jinċentivaw lill-BEI biex jiffoka fuq il-proġetti tal-prijoritajiet li l-leġiżlaturi tal-UE 

identifikaw qabel u li għandhom ukoll impatt soċjoekonomiku b’saħħtu, inkluż sostenibbiltà 

ambjentali. 

 

Sabiex il-FEIS isir konformi mal-politika tal-UE dwar dan il-qasam, dan l-abbozz ta’ rapport 

jintroduċi bħala proġetti eliġibbli għall-appoġġ mill-FEIS is-sett ta' proġetti identifikat qabel 

fiż-żewġ regolamenti li jistabbilixxu l-qafas tal-politika tal-UE dwar l-infrastruttura tat-

trasport fiż-żmien medju. L-Istati Membri, il-Kummissjoni, il-Parlament, ir-reġjuni u l-

partijiet interessati għamlu dan l-eżerċizzju huma u japprovaw ir-regolamenti tat-TEN-T u tal-

FNE fl-aħħar tal-2013. Il-FNE ma tipprovdix biss lista komprensiva ta’ proġetti u prijoritajiet 

li ż-żewġ Stati Membri huma lesti jimplimentaw fis-snin li ġejjin, iżda tidentifika oqsma li 

jistgħu jiżguraw ritorn ekonomiku ta’ malajr u jkunu potenzjalment vijabbli. Pereżempju, 

proġetti f’nodi urbani fejn id-densità għolja ta’ popolazzjoni tista’ tiżgura biżżejjed dħul, 

stazzjonijiet intermodali, konnessjonijiet ta’ veloċità għolja mal-ajruporti, sistemi tal-ferrovija 

urbani u suburbani huma biss xi eżempji ta’ proġetti li jistgħu jkunu ta’ interess għall-

investituri. L-abbozz ta’ opinjoni jikkundizzjona wkoll l-appoġġ tal-FEIS għall-proġetti li 

jilħqu l-istandards tal-linji gwida tat-trasport trans-Ewropew li se jevita problemi mhux 

mixtieqa ta’ interoperabbiltà u koerenza tan-netwerk. 

 

IV. Inċentivi għall-parteċipazzjoni pubblika u privata għall-Pjan Juncker 
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Sabiex dan il-pjan tal-investiment ikun ta’ suċċess, huwa meħtieġ aktar xogħol dwar l-

aġġustamenti regolatorji sabiex il-fond ikun aktar attraenti kemm għas-settur pubbliku u 

privat. 

 

Rigward il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri, il-linji l-gwida l-ġodda ppreżentati mill-

Kummissjoni1 dwar it-trattament fiskali li se jkollhom l-investimenti tal-FEIS vis-à-vis 

il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir huwa punt kruċjali. Jirrappreżenta waħda minn novitajiet 

tal-pakkett tal-investiment li paradossalment mhix inkluża fir-regolament tal-FEIS. 

 

Fl-2010, il-Parlament Ewropew kien diġà ppropona biex l-investimenti fit-tul fl-infrastruttura 

tat-trasport jingħataw trattament differenzjat meta jiġi kkalkulat id-defiċit pubbliku fil-qafas 

tal-Patt2. F’dan ir-rigward ir-rapporteurs jilqgħu l-interpretazzjoni l-ġdida mill-

Kummissjoni, iżda sabiex jipprovdu ċertezza legali, jissuġġerixxu jintroduċu din il-bidla 

importanti fil-proposta legali preżenti. 

 

Barra minn hekk, l-Istati Membri taħt il-proċedura ta’ defiċit eċċessiv (EDP) għandhom 

ikunu jistgħu wkoll jibbenefikaw mill-applikazzjoni ta’ dik li tissejjaħ “klawżola ta’ 

investiment” (applikazzjoni għall-kontributi nazzjonali indiretti) peress li huwa preċiżament 

hawn fejn hawn ħtieġa urġenti biex tingħata spinta lill-investimenti. 

 

Il-fatt li dawn il-proġetti ġew approvati mill-korpi li jirregolaw il-FEIS, il-BEI u l-

Kummissjoni jikkwalifikawhom bħala proġetti ġenwini ta’ Valur Miżjud Ewropew li jixraqlu 

trattament differenzjat. Dan jippermetti lill-Istati Membri, b’mod partikolari dawk li 

għandhom aktar diffikultajiet biex jiġu megħjuna jinvestu u jikkontribwixxu fil-FEIS. 

 

Rigward il-parteċipazzjoni tas-settur privat u sabiex terġa' tinkiseb il-fiduċjatal-investituri, ir-

rapporteurs jikkunsidraw li l-ambjent regolatorju għandu jkun imtejjeb b’mod sinifikanti. 

 

Hemm bżonn azzjoni biex jitnaqqas il-profil tar-riskju ta’ proġetti mmirati mill-fond, li se 

jeħtieġu sforzi fil-qasam tat-tassazzjoni, l-akkwist pubbliku u l-ftuħ tas-suq. Għandha tingħata 

attenzjoni partikolari lin-naħa tal-provvista, sabiex tingħata spinta l-kompetittività tal-

industrija Ewropea, pereżempju fir-rigward tal-prezzijiet tal-enerġija. Fl-aħħar nett, ir-

rapporteurs jaħsbu li bidla żgħira fir-regoli tas-Solvibbiltà II tkun xierqa, sabiex jattiraw aktar 

fondi mis-settur privat. Fil-qosor, l-ambjent regolatorju tagħna għandu jsir aktar stabbli, 

leġġibbli u attraenti għall-investiment, li kellhom ikunu kundizzjoni minn qabel għal 

kwalunkwe pjan ta’ investiment tal-UE. 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jikkunsidra l-emendi li ġejjin: 

                                                 
1 COM(2015)12 “L-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-patt ta' stabbiltà u tkabbir” 
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar futur sostenibbli għat-trasport 

P7_TA(2010)0260 paragrafu 32 
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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 

il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 

minn nuqqas ta’ investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 

il-futur ekonomiku, tal-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri u tan-nuqqas ta’ ambjent 

regolatorju li jiffavorixxi n-negozji. Dan 

in-nuqqas ta' investiment, li kien 

partikolarment serju fl-Istati Membri li 

ntlaqtu l-aktar mill-kriżi, idewwem l-

irkupru ekonomiku u għandu impatt 

negattiv fuq il-ħolqien tal-impjiegi, il-

prospetti ta' tkabbir fit-terminu twil u l-

kompetittività. Skont il-Kummissjoni, il-

ħtiġijiet ta' investiment għan-netwerks 

trans-Ewropej fl-oqsma tat-trasport, l-

enerġija u t-telekomunikazzjonijiet għall-

perjodu sal-2020 jammontaw għal 

EUR 970 biljun. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
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investimenti fl-Unjoni. investimenti fl-Unjoni. L-istrateġija 

għandha tikkomplementa l-objettivi ta' 

koeżjoni ekonomika, soċjali, ambjentali u 

territorjali, kif ukoll l-Istrateġija UE 2020. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment bħalma huma l-piżijiet 

amministrattivi, jissaħħaħ is-Suq Uniku u 

jitjieb il-qafas regolatorju sabiex isir iktar 

attraeti f'termini ta' sempliċità, flessibilità 

u stabilità. Ix-xogħol tal-FEIS, u l-

investimenti madwar l-Ewropa 

ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 

dan ix-xogħol ta' akkumpanjament. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aċċess ikbar u ġust għall-

finanzjament tal-proġetti fil-livelli kollha. 

Huwa maħsub li aċċess akbar għall-

finanzjament għandu jkun ta' benefiċċju 

partikolari għal intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju kif ukoll għan-negozji innovattivi li 

jkunu għadhom kemm fetħu. Huwa wkoll 

xieraq li l-benefiċċju ta' tali aċċess akbar 

jiġi estiż għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
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ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.  

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni b'konformità mal-

istrateġija Ewropa 2020. L-operazzjonijiet 

kollha taħt il-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mal-politiki tal-Unjoni, 

inkluża l-politika ta' koeżjoni, u 

għandhom jikkomplementaw strumenti 

finanzjarji relevanti oħra tal-UE. L-

investimenti għandhom jiggarantixxu 

valur miżjud ekonomiku u soċjali għoli, 

filwaqt li jippromwovu t-tkabbir 

sostenibbli, l-innovazzjoni u l-impjiegi ta' 

kwalità għolja, jintegraw u jikkompletaw 

is-suq intern u jagħtu spinta lill-

kompetittività tal-Unjoni. Il-FEIS għandu 

jgħin biex jingħelbu d-diffikultajiet 

attwali ta' investiment fl-Ewropa u 

għandu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tal-Unjoni. 

 L-appoġġ tal-FEIS għall-infrastruttura 

tat-trasport għandu jikkontribwixxi għall-

objettivi tar-Regolamenti (UE) 1315/2013 

(Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa) u 

1316/2013 (TEN-T) billi joħloq 

infrastuttura ġdida jew l-infrastruttura 

nieqsa iżda anki billi jimmodernizza u 

jirriabilita l-faċilitajiet eżistenti filwaqt li 

jingħata lok biex ikunu jistgħu jsiru 

operazzjonijiet ta' riċerka u innovazzjoni 

f'dan is-settur. Għandha tingħata 

attenzjoni partikolari fir-rigward tal-
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proġetti ta' sinerġija li jsaħħu r-rabtiet 

bejn is-setturi tat-trasport, tat-

telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija u 

proġetti u l-proġetti tat-trasport 

intelliġenti u sostenibbli. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 

finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

(15) Il-FEIS għandu jkollu fil-mira 

proġetti li għandhom profil tar-riskji u l-

gwadanji ogħla minn dawk fil-mira tal-

istrumenti eżistenti tal-BEI u tal-Unjoni 

sabiex jiżgura addizzjonalità fuq l-

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

speċjalment fil-pajjiżi l-aktar milquta 

mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. Il-FEIS 

għandu jintuża biss meta ma jkunx 

disponibbli finanzjament minn sorsi oħra 

fuq termini reġonevoli. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli u sostenibbli ekonomikament u 

teknikament meta jkollhom impatt 

ambjentali, li jistgħu jirrikjedu grad ta' 

riskju xieraq, filwaqt li xorta waħda 

jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-finanzjament 

tal-FEIS. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment kif ukoll fl-

oqsma ta' investiment ikkonċernati mill-

FEIS kif definit fl-Artikolu 2a, 

paragrafu 2, u rappreżentant tal-

Kummissjoni Ewropea. Dan ir-

rappreżentant għandu jikkoopera mill-

qrib mad-Direttorati Ġenerali rispettivi 

tal-Kummissjoni skont l-oqsma ta' 

investiment tal-proġetti u jiżgura u 

jikkonferma l-konsistenza tal-

operazzjonijiet potenzjali mal-politiki tal-

Unjoni. Il-Kumitat tal-Investiment għandu 

jkun responsabbli lejn Bord ta' Tmexxija 

tal-FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-

objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 

b'mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-

FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-

FEI biex il-FEI ikun jista' jidħol għal 

proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Fil-livell tal-proġetti, partijiet terzi 

jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 

fuq il-bażi ta' proġetti individwali jew ta' 

pjattaformi ta' investiment relatati ma' 

(20) Fil-livell tal-proġetti, partijiet terzi 

jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 

fuq il-bażi ta' proġetti individwali jew ta' 

pjattaformi ta' investiment li jistgħu 
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setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. jirrigwardaw setturi ġeografiċi jew 

tematiċi speċifiċi. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

(“L-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli tal-

Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir”) tat-

13 ta’ Jannar 2015 tistabbilixxi l-

kunsiderazzjonijiet speċifiċi applikabbli 

għall-kontribuzzjonijiet għall-FEIS fil-

kuntest tal-valutazzjoni tiegħu tal-finanzi 

pubbliċi skont l-Artikolu 126 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea. Il-proġetti li ġew approvati mill-

korpi li jirregolaw il-FEIS u skont il-

politiki tal-UE, jikkwalifikaw bħala 

proġetti ġenwini ta' Valur Miżjud 

Ewropew li jixirqilhom trattament 

differenzjat vis à vis il-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir. Sabiex iħeġġu lill-Istati Membri, 

il-banek promozzjonali nazzjonali u l-

pjattaformi ta’ investiment biex 

jikkontribwixxu għall-FEIS u l-

operazzjonijiet tiegħu, dawn il-

kontribuzzjonijiet u parteċipazzjonijiet fil-

proġetti tal-FEIS għandhom jitqiesu 

bħala miżuri ta’ darba skont it-tifsira tar-

Regolamenti (KE) Nru 1467/97 u 

1466/97. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 21b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21b) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-

FEIS jew lill-pjattaformi dedikati ta’ 
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investiment mill-Istati Membri jew mill-

banek promozzonali nazzjonali, 

m’għandhomx jitqiesu mill-Kummissjoni 

Ewropea fid-definizzjoni tal-aġġustament 

fiskali taħt il-parti preventiva jew dik 

korrettiva tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir. 

Barra minn hekk, filwaqt li jsir l-aħjar 

użu mill-flessibilità tal-Patt, il-

kontribuzzjonijiet finanzjarji f'isem l-Istat 

jew għal operazzjonijiet individwali 

appoġġati mill-FEIS m'għandhomx 

jitqiesu mill-Kummissjoni Ewropea fid-

definizzjoni tal-aġġustament fiskali taħt 

il-parti preventiva jew dik korrettiva tal-

Patt. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Minħabba l-ħtieġa għal azzjoni urġenti 

fl-Unjoni, il-BEI u l-FEI setgħu ffinanzjaw 

proġetti addizzjonali, barra mill-profil 

normali tagħhom, matul l-2015 qabel id-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Sabiex 

jiġi massimizzat il-benefiċċju tal-miżuri 

previsti f'dan ir-Regolament, għandu jkun 

possibbli li tali proġetti addizzjonali jkunu 

inklużi fl-ambitu tal-kopertura tal-garanzija 

tal-UE fil-każ li jkunu jissodisfaw il-kriterji 

sostantivi stipulati f'dan ir-Regolament. 

(23) Minħabba l-ħtieġa għal azzjoni urġenti 

fl-Unjoni, il-BEI u l-FEI setgħu ffinanzjaw 

proġetti addizzjonali, barra mill-profil 

normali tagħhom, matul l-2015 qabel id-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Sabiex 

jiġi massimizzat il-benefiċċju tal-miżuri 

previsti f'dan ir-Regolament, għandu jkun 

possibbli li tali proġetti addizzjonali jkunu 

inklużi ex post fl-ambitu tal-kopertura tal-

garanzija tal-UE fil-każ li jkunu 

jissodisfaw il-kriterji sostantivi stipulati 

f'dan ir-Regolament u jkunu jippreżentaw 

profil tar-riskji u l-gwadanji ogħla minn 

dawk fil-mira tal-istrumenti eżistenti tal-

BEI sabiex tiġi żgurata addizzjonalità fuq 

l-operazzjonijiet eżistenti. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament li se jitwettqu permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH"). L-

EIAH għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ 

lill-Istati Membri u l-awtoritajiet 

tagħhom, lill-investituri privati u lill-

pjattaformi ta' investiment fil-livelli 

kollha għall-iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti 

madwar l-Unjoni, billi jibni fuq il-

kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-

banek promozzjonali nazzjonali u l-

awtorità maniġerjali tal-Fondi Strutturali u 

ta' Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni fejn 

ikun possibbli b'mod deċentralizzat u bla 

ma jinbidel l-objettiv tal-programmi ta' 

assistenza teknika eżistenti jew tiġi 

affettwata l-kwalità jew il-kapaċità ta' 

dawn fit-twettiq tal-kompiti dedikati 

tagħhom. Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 

diversifikazzjoni settorjali tal-benefiċjarji 

minn strumenti finanzjarji, kif ukoll 

sabiex titħeġġeġ diversifikazzjoni 

ġeografika madwar l-Istati Membri 

kollha, il-Bord ta' Tmexxija permezz tal-

EIAH, għandu jipprovdi appoġġ lill-Istati 

Membri u lill-promotur tal-proġett fl-

iżvilupp ta’ sensiela ta’ pjanijiet xierqa ta' 

proġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati għall-

finanzjament tal-proġetti. Fis-settur tat-

trasport, l-EIAH għandu jaħdem mill-qrib 

mal-Kummissjoni bl-appoġġ tal-Aġenzija 

Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-

Netwerks, b'mod partikolari fir-rigward 

tal-konformità mal-politika tal-UE dwar l-

infrastruttura tat-trasport. F'din il-

perspettiva, l-EIAH għandu jkollu 

għarfien settorjali. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 27 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati 

mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi 

stabbilit fond ta' garanzija. Il-fond ta' 

garanzija għandu jkun kostitwit minn 

pagament gradwali mill-baġit tal-Unjoni. 

Il-fond ta' garanzija għandu 

sussegwentement jirċievi wkoll dħul u 

ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw 

minn sostenn tal-FEIS u minn ammonti 

rkuprati minn debituri f'kontumaċja fejn il-

fond ta' garanzija jkun diġà onora l-

garanzija lill-BEI. 

(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati 

mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi 

stabbilit fond ta' garanzija. Il-fond ta' 

garanzija għandu jkun kostitwit minn 

pagament gradwali mill-baġit tal-Unjoni. 

Il-fond ta' garanzija għandu 

sussegwentement jirċievi wkoll dħul u 

ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw 

minn sostenn tal-FEIS, redditi fuq ir-

riżorsi tal-fond ta' garanzija investiti u 

minn ammonti rkuprati minn debituri 

f'kontumaċja fejn il-fond ta' garanzija jkun 

diġà onora l-garanzija lill-BEI. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-

mandati rispettivi tagħhom milli jkun 

possibbli permezz tal-programmi eżistenti 

tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 

(29) Il-Fond ta’ Garanzija għandu jiġi 

parzjalment iffinanzjati mill-baġit tal-

Unjoni, billi jintuża bi prijorità r-riżorsi 

mhux allokati, il-bilanċi pożittivi, il-

mekkaniżmi ta’ flessibbiltà u r-riżorsi u l-

mekkaniżmi baġitarji disponibbli kollha 

skont ir-Regolament li jistabbilixxi l-

Qafas Finanzjarju Pluriennali. Il-

garanzija għandha tevita li teffettwa 

programmi lidiġà jservu l-iskop ta’ 

investiment u li għandhom l-għan li 

jrawmu l-kompetittività u t-tkabbir, li 

huma operattivi u li jipprevedu l-

possibbiltà li jintużaw strumenti 

finanzjarji innovattivi. Għalhekk, jekk 

ikun meħtieġ fid-dawl tad-domanda 

proprja biss, il-pakketti ta’ programmi 

disponibbli taħt intestatura 1A tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali għas-snin 2014-
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jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 

jimmultiplika l-effett finanzjarju f'dawk l-

oqsma ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni 

u trasport, telekomunikazzjonijiet u 

infrastruttura tal-enerġija mqabbla 

magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 

permezz ta' għotjiet fil-programmi 

ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 

huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 

huwa previst bħalissa għal dawk il-

programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. 

2020 għandhom jitnaqqsu. F’konformità 

mat-Trattati, għandu jkun f’idejn l-

awtorità baġitarja biex annwalment 

tippermetti l-linji baġitarji li għandhom 

jintużaw għall-finanzjament tal-fond ta’ 

garanzija. Il-finanzjament tal-fond ta’ 

garanzija kemm għall-impenji kif ukoll 

għall-pagamenti għandhom jiġu vvalutati 

mill-ġdid fi tmiem l- 2016 bħala parti mir-

reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (skont l-

Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill 

(UE, Euratom) Nru 1311/2013). Jekk 

ikun meħtieġ fid-dawl tad-domanda 

proprja u abbażi tal-analiżi tal-

prestazzjoni u r-rati ta’ implimentazzjoni 

tal-programmi differenti biss, għandhom 

jiġu identifikati għażliet alternattivi ta’ 

finanzjament sabiex tiġi evitata r-

riallokazzjoni tal-fondi mill-intestatura 1A 

għall-perjodu 2016-2020. 

__________________  

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 

jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 

ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 

jemenda r-Regolament (UE) Nru 

913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 

Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 

348, 20.12.2013, p. 129). 

 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-

sett ta' proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 

fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 

appoġġati mill-FEIS, is-sett ta' proġetti 

għandu jkun aktar wiesa' fl-ambitu ta' 

identifikazzjoni ta' proġetti madwar l-

Unjoni. Dan l-ambitu jinkludi proġetti li 

huma kapaċi jiġu ffinanzjati kompletament 

mis-settur privat jew bl-assistenza ta' 

strumenti oħra disponibbli fil-livell 

Ewropew jew nazzjonali. Il-FEIS għandu 

jkun jista' jappoġġa proġetti ta' 

finanzjament u investiment identifikati 

mis-sett ta' proġetti, iżda ma għandux ikun 

hemm awtomatiċità bejn l-inklużjoni fuq 

il-lista u l-aċċess għal sostenn tal-FEIS u l-

FEIS jingħata bid-diskrezzjoni li jagħżel u 

jappoġġa proġetti li ma jkunux inklużi fil-

lista. 

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-

sett ta' proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 

fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 

appoġġati mill-FEIS, is-sett ta' proġetti 

għandu jiżgura d-diversifikazzjoni 

settorjali u ġeografika u għandu jkun 

aktar wiesa' fl-ambitu ta' identifikazzjoni 

ta' proġetti madwar l-Unjoni. Dan l-ambitu 

jinkludi proġetti li huma kapaċi jiġu 

ffinanzjati kompletament mis-settur privat 

jew bl-assistenza ta' strumenti oħra 

disponibbli fil-livell Ewropew jew 

nazzjonali. Il-FEIS għandu jkun jista' 

jappoġġa proġetti ta' finanzjament u 

investiment identifikati mis-sett ta' proġetti, 

iżda ma għandux ikun hemm awtomatiċità 

bejn l-inklużjoni fuq il-lista u l-aċċess għal 

sostenn tal-FEIS u l-FEIS jingħata bid-

diskrezzjoni li jagħżel u jappoġġa proġetti 

li ma jkunux inklużi fil-lista. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b'mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-FEIS. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-

Kummissjoni u l-BEI, il-President tal-

Grupp ta’ Tmexxija tal-FEIS u d-Direttur 

Maniġerjali tal-Kumitat tal-Investiment 
tal-FEIS għandhom b'mod regolari 

jirrapportaw lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-progress u l-impatt tal-

FEIS. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 

ftehim mal-Bank Ewropew tal-Investiment 

(BEI) dwar l-istabbiliment ta' Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 

("FEIS") għall-perjodu 2015-2020. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS għandu jkun li jappoġġa 

investimenti li huma strateġiċi għall-

Unjoni u li jiżgura aċċess ikbar u ġust 

għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju kif ukoll fuq in-negozji innovattivi 

li jkunu għadhom kemm fetħu, permezz 

tal-forniment ta' kapaċità tal-ġarr ta' riskju 

lill-BEI ("Ftehim tal-FEIS"). 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Definizzjoni 

 Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-

tifsira li ġejja għandha tapplika: 

 (1) "pjattaforma tal-investiment" tfisser 

kontijiet immaniġġjati ta’ veikoli bi skop 

speċjali u arranġamenti ta' 

kofinanzjament jew ta' kondiviżjoni tar-

riskju abbażi ta' kuntratt li jippermettu li 
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jinġabru bosta riżorsi tal-investituri. 

Dawn jista' jkollhom fil-mira żona 

ġeografika jew setturi speċifiċi u jistgħu 

jiġu mmaniġġjati minn korp pubbliku jew 

privat; 

 (2) "banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali" tfisser entitajiet 

legali li jwettqu attivitajiet finanzjarji fuq 

bażi professjonali li jingħataw mandat 

minn Stat Membru, indipendentement 

minn jekk fuq livell ċentrali, reġjonali jew 

lokali, biex iwettqu attivitajiet pubbliċi ta' 

żvilupp jew promozzjonali. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-ammont u t-termini tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja li jiġu pprovduti mill-BEI 

permezz tal-FEIS; 

(b) l-ammont u t-termini tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja li jiġu pprovduti mill-BEI 

permezz tal-FEIS u li m’għandhiex tkun 

inferjuri għal EUR 5 000 000 000 

f’garanzija; 

 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

Il-Ftehim tal-FEIS għandu jkun jipprevedi 

l-ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH għandu jkollu bħala l-objettiv 

tiegħu li jibni fuq u jikkomplementa s-

servizzi ta' konsulenza eżistenti tal-BEI u 

tal-Kummissjoni, fejn ikun possibbli 

b'mod deċentralizzat, sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza lill-Istati Membri u 
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teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. 

l-awtoritajiet tagħhom, lill-investituri u 

lill-pjattaformi tal-investiment fil-livelli 

kollha, għall-identifikazzjoni, il-

preparazzjoni u l-iżvilupp ta' proġetti ta' 

investiment u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' 

konsulenza teknika għall-finanzjament ta' 

proġetti fl-Unjoni. Dan għandu jinkludi 

appoġġ dwar l-użu tal-assistenza teknika 

għall-istrutturar tal-proġetti, l-użu ta' 

sħubiji pubbliċi-privati u konsulenza, kif 

xieraq, dwar kwistjonijiet rilevanti ta' 

leġiżlazzjoni tal-UE. 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-Ftehim tal-FEIS 

permezz ta’ att delegat b’konformità mal-

Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sakemm l-uniċi kontributuri għall-FEIS 

ikunu l-Unjoni u l-BEI, l-għadd ta' membri 

u voti fil-Bord ta' Tmexxija jkun allokat 

abbażi tad-daqs rispettiv tal-

kontribuzzjonijiet fil-forma ta' flus jew 

garanziji. 

Sakemm l-uniċi kontributuri għall-FEIS 

ikunu l-Unjoni u l-BEI, il-kumitat ta' 

Tmexxija għandu jkun kompost minn 

ħames membri, li minnhom erbgħa 

għandhom jinħatru mill-Kummissjoni 

Ewropea u wieħed mill-BEI. Il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jeleġġi wieħed mill-

membri tiegħu biex ikun il-President għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jista' jiġġedded. 

In-numru ta’ membri u voti għall-Unjoni 

għandu jirrifletti l-kontribuzzjonijiet 

settorjali mill-Baġit tal-Unjoni, 
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b’konformità mas-setturi ta’ politika 

differenti tal-Artikolu 5(2). 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Bord ta' Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet 

permezz ta' kunsens. 

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jiltaqa’ mill-

inqas darba kull tliet xhur u għandu jieħu 

d-deċiżjonijiet permezz ta' kunsens. Meta 

jkun qed jiddetermina l-politika tal-

proġetti u l-orjentazzjoni strateġika 

prevista fil-paragrafu 1 u sabiex jiġi evitat 

esponiment eċċessiv, il-Bord ta' Tmexxija 

għandu jiżgura d-diversifikazzjoni 

settorjali u ġeografika tal-benefiċjarji. 

 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu. 

Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu. 

 Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investimenti għandu jkun 

kompost minn tmien esperti indipendenti u 

d-Direttur Amministrattiv u rappreżentant 

tal-Kummissjoni. L-esperti indipendenti 

għandu jkollhom livell għoli ta' esperjenza 

rilevanti rigward is-suq fil-finanzjament 

tal-proġetti kif ukoll rigward l-oqsma ta’ 
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investiment ikkonċernati mill-FEIS kif 

definit fl-Artikolu 5, paragrafu 2, u 

għandhom jintgħażlu mill-Bord ta’ 

Tmexxija għal perjodu fiss ta’ tliet snin li 

jista’ jiġġedded li b’kollox ma jaqbiżx is-

sitt snin. Ir-reklutaġġ tagħhom isegwi 

proċedura trasparenti u d-dikjarazzjoni 

tagħhom tal-interessi finanzjarji tiġi 

trażmessa lill-Kummissjoni, lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rappreżentant 

tal-Kummissjoni m'għandu jkollu l-ebda 

setgħa li jivvota, iżda għandu jikkonferma 

l-konsistenza tal-operazzjonijiet potenzjali 

mal-politiki tal-Unjoni. Dan ir-

rappreżentant għandu jikkoopera mill-

qrib mad-Direttorati Ġenerali rispettivi 

tal-Kummissjoni skont l-oqsma ta’ 

investiment tal-proġetti. Fis-settur tat-

trasport, il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jikkundidra r-

rakkomandazzjonijiet espressi mid-

Direttorat Ġenerali rispettiv tal-

Kummissjoni. 

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

jittieħdu b'maġġoranza sempliċi.  

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

għandhom jittieħdu b’maġġoranza 

sempliċi u għandhom jiġu approvati mill-

Bord ta’ Tmexxija. 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Unjoni tipprovdi garanzija lill-BEI 

għall-operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni li tkun 

koperta minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward ta' 

strumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE tingħata bħala garanzija 

fuq talba. 

L-Unjoni tipprovdi garanzija irrevokabbli 

u inkondizzjonata lill-BEI permezz tal-

FEIS għall-operazzjonijiet ta' finanzjament 

jew investiment li jitwettqu fl-Unjoni 

koperti minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward tal-

istrumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE għandha tingħata bħala 

garanzija fuq talba. Il-garanzija għandha 

tkun disponibbli għal proġetti f’pajjiżi 
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terzi sakemm dawn il-proġetti jinvolvu 

kooperazzjoni transkonfinali ma’ Stat 

Membru u jkun hemm ftehim bil-miktub 

bejn il-pajjiżi kkonċernati mill-proġett. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 5 Artikolu 5 

Rekwiżiti għall-użu tal-garanzija tal-UE Rekwiżiti għall-użu tal-garanzija tal-UE 

1. L-għoti ta' garanzija tal-UE jkun suġġett 

għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim tal-FEIS. 

1. L-għoti ta' garanzija tal-UE għandu jkun 

suġġett għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim tal-

FEIS. 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont 

l-Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

2. Il-garanzija tal-UE għandha tingħata, 

jekk tkun ġiet approvata mill-Bord ta' 

Tmexxija, għal operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI li jkunu 

approvati mill-Kumitat tal-Investiment 

imsemmi fl-Artikolu 3(5) jew bħala 

finanzjament lill-FEI skont l-Artikolu 7(2) 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI li 

jkunu ġew approvati mill-istess Kumitat 

tal-Investiment. L-operazzjonijiet 

ikkonċernati għandhom ikunu konsistenti 

mal-politiki tal-Unjoni u għandhom 

jappoġġaw kwalunkwe wieħed mill-

objettivi ġenerali li ġejjin: 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali;  

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport 

ġdida, eżistenti jew nieqsa, u teknoloġiji 

innovattivi, b’konformità mar-

Regolamenti (UE) 1316/2013 (Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa) u 1315/2013 

(Linji gwida tat-TEN-T) għal dak li 

jirrigwarda kemm in-netwerks ewlenin u 

dawk komprensivi kif ukoll il-prijoritajiet 

orizzontali; 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

(b) l-iżvilupp ta’ proġetti ta’ mobilità 

urbana intelliġenti u sostenibbli li jinkludi 

miri għall-aċċessibilità u tnaqqis tal-
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komunikazzjoni u l-innovazzjoni;  gassijiet b’effett ta’ serra, l-enerġija u l-

inċidenti; 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u 

l-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; 

(c) l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-enerġija, b’konformità 

mal-prijoritajiet tal-Unjoni tal-Enerġija u 

mal-Qafas dwar il-Klima u l-Enerġija 

2020, 2030 u 2050, b’mod partikolari l-

interkonnessjonijiet, il-grilji intelliġenti 

fil-livell tad-distribuzzjoni, il-ħżin tal-

enerġija u s-sinkronizzazzjoni tas-swieq; 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-

qasam soċjali; 

(d) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli; 

l-effiċjenza tar-riżorsi; l-effiċjenza tal-

enerġija u l-iffrankar tal-enerġija, 

b’enfasi partikolari fuq it-tnaqqis tad-

domanda permezz ta’ ġestjoni tad-

domanda u r-rinnovazzjoni tal-bini; 

(e) il-provvediment ta' sostenn finanzjarju 

lil kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1(1), 

inkluż il-finanzjament tar-riskju tal-

kapital operatorju. 

(e) l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-

informazzjoni u l-komunikazzjoni; 

netwerks tal-broadband u infrastrutturi 

diġitali u tat-telekomunikazzjoni madwar 

l-Unjoni kollha kemm hi; 

 (f) l-iżvilupp ta’ proġetti ta’ sinerġija bejn 

in-Netwerks Trans-Ewropej tat-trasport, 

tat-telekomunikazzjoni u tal-enerġija, kif 

definit fir-Regolament 1315/2013 dwar il-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; 

 (g) l-investiment fl-innovazzjoni, ir-

riċerka u l-iżvilupp, inklużi l-

infrastruttura tar-riċerka, il-proġetti 

pilota u ta’ dimostrazzjoni, il-

kollaborazzjonijiet bejn l-akkademja u l-

industrija, u t-trasferiment tal-għarfien u 

t-teknoloġija; 

 (h) l-investimenti fl-edukazzjoni, it-taħriġ 

u l-ħiliet imprenditorjali; 

 (i) l-investimenti f’soluzzjonijiet 

innovattivi tas-saħħa, bħalma huma s-

saħħa elettronika u mediċini effikaċi 

ġodda, u fis-settur soċjali; 

 (j) l-investimenti fl-industriji kulturali u 

kreattivi; 

 (k) l-investimenti fi proġetti u 

infrastruttura fil-qasam tal-protezzjoni u 

l-ġestjoni ambjentali; it-tisħiħ tas-servizzi 
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tal-ekosistema u l-iżvilupp urban 

sostenibbli; 

 (l) l-għoti ta' appoġġ finanzjarju, inkluż 

il-finanzjament tar-riskju tal-kapital, 

għall-SMEs, in-negozji li jkunu għadhom 

kemm fetħu, l-ispin-offs u l-kumpaniji 

żgħar b’kapitalizzazzjoni medja permezz 

tal-FEI u għal kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja biex tiġi żgurata 

tmexxija fit-teknoloġija f’setturi 

innovattivi u sostenibbli; 

 (m) il-finanzjament ta’ proġetti konformi 

mal-objettivi ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa; 

 Il-FEIS irid jappoġġa biss proġetti u 

operazzjonijiet li: 

 a) ikollhom valur miżjud Ewropew u 

jkunu konsistenti mal-politiki tal-Unjoni, 

b’konformità mal-istrateġija Ewropa 2020 

u joħolqu tkabbir intelliġenti, sostenibbli 

u inklużiv; għandhom ikunu konformi 

mal-objettivi tal-Artikolu 9 u skont l-

Artikolu 10 u l-Anness I tar-Regolament 

(UE) Nru 1303/2013; 

 b) ikunu ekonomikament u teknikament 

vijabbli; 

 c) jiżguraw addizzjonalità, minħabba li 

ma setgħux jitwettqu b'xi mod ieħor 

permezz tal-istrumenti ta’ finanzjament 

eżistenti tal-UE; 

 d) jimmassimizzaw, fejn possibbli, il-

mobilizzazzjoni ta' kapital tas-settur 

privat; 

 e) ikunu sostenibbli u jkun wrew li 

għandhom benefiċċju soċjetali nett u 

valur miżjud, fir-rigward tal-ħolqien ta’ 

impjiegi sostenibbli, l-investimenti u l-

kompetittività, filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż 

u l-benefiċċji tal-proġett tul il-ħajja 

mistennija tiegħu; 

 Il-FEIS għandu joffri aċċess privileġġat 

għal garanziji għal proġetti żgħar u atturi 

żgħar, b'segwitu għal strateġija ta’ 

tnaqqis tar-riskji. Għal dan l-għan, il-
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garanzija tal-UE għandha tingħata, inter 

alia lill-istabbiliment ta’: 

 - Fond Iddedikat għall-Effiċjenza 

Enerġetika li jkopri ammont ta’ garanziji 

ta’ mill-inqas EUR 5 biljun b’mod 

partikolari biex jiġu appoġġati proġetti 

promossi minn bliet u gvernijiet lokali, 

 - Fond tal-SMEs Iddedikatli li jkopri 

ammont ta’ mill-inqas EUR 5 biljun u 

jkun implimentat mill-FEI kif definit fl-

Artikolu 7. 

 L-investimenti għandhom ikunu skont il-

kriterji u l-linji gwida għall-investiment 

adottati mill-BEI fit-23 ta’ Lulju 2013. 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata għas-sostenn ta' pjattaformi 

dedikati ta' investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali, permezz tal-BEI, 

li jinvestu f'operazzjonijiet li jissodisfaw ir-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. F'dak il-

każ, il-Bord ta' Tmexxija jispeċifika l-

politiki rigward il-pjattaformi ta' 

investiment li jkunu eliġibbli. 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

għandha tingħata għas-sostenn ta' 

pjattaformi dedikati ta' investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali, permezz tal-BEI, 

li jinvestu f'operazzjonijiet li jissodisfaw ir-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. F'dak il-

każ, il-Bord ta' Tmexxija għandu 

jispeċifika l-politiki rigward il-pjattaformi 

ta' investiment li jkunu eliġibbli. 

3. B'konformità mal-Artikolu 17 tal-Istatut 

tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-

benefiċjarji se jintalbu jħallsu l-

operazzjonijiet tal-BEI biex ikopru l-

ispejjeż relatati mal-FEIS. Mingħajr ħsara 

għas-subparagrafi 2 u 3, ebda nefqa 

amministrattiva jew kwalunkwe tariffa 

oħra tal-BEI għal attivitajiet ta' 

finanzjament u investiment immexxija 

mill-BEI skont dan ir-Regolament ma jiġu 

koperti mill-baġit tal-Unjoni. 

3. B'konformità mal-Artikolu 17 tal-Istatut 

tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-

benefiċjarji għandhom jintalbu jħallsu l-

operazzjonijiet tal-BEI biex ikopru l-

ispejjeż relatati mal-FEIS. Mingħajr ħsara 

għas-subparagrafi 2 u 3, ebda nefqa 

amministrattiva jew kwalunkwe tariffa 

oħra tal-BEI għal attivitajiet ta' 

finanzjament u investiment immexxija 

mill-BEI skont dan ir-Regolament ma 

għandha tiġi koperta mill-baġit tal-Unjoni. 

Il-BEI jista' jitlob il-garanzija tal-UE, skont 

l-Artikolu 2(1)(e), f'limitu massimu 

kumulat li jikkorrispondi għal 1 % tat-total 

pendenti tal-obbligi tal-garanzija tal-UE 

biex ikopri l-ispejjeż li filwaqt li jkunu ġew 

iċċarġjati lill-benefiċjarji tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament, ma jkunux 

ġew irkuprati. 

Il-BEI jista' jitlob il-garanzija tal-UE, skont 

l-Artikolu 2(1)(e), f'limitu massimu 

kumulat li jikkorrispondi għal 1 % tat-total 

pendenti tal-obbligi tal-garanzija tal-UE 

biex ikopri l-ispejjeż li filwaqt li jkunu ġew 

imposti fuq il-benefiċjarji tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament, ma jkunux 

ġew irkuprati.  

It-tariffi tal-BEI, jekk il-BEI jipprovdi 

finanzjament lill-FEI f'isem il-FEIS li huwa 

appoġġat mill-garanzija tal-UE skont l-

It-tariffi tal-BEI, jekk il-BEI jipprovdi 

finanzjament lill-FEI f'isem il-FEIS li huwa 

appoġġat mill-garanzija tal-UE skont l-
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Artikolu 7(2) jistgħu jiġu koperti mill-baġit 

tal-Unjoni. 

Artikolu 7(2) jistgħu jiġu koperti mill-baġit 

tal-Unjoni. 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw kwalunkwe tip ta’ finanzjament tal-

Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 

proġetti eliġibbli li jkun qed jinvesti fihom 

il-BEI bis-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

 Il-Kummissjoni, il-BEI u l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-investimenti 

kollha li jsiru bis-sostenn tal-FEIS 

jikkunsidraw l-impatt tagħhom skont is-

settur fil-livell lokali u dak reġjonali fuq 

il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali, filwaqt li jżidu d-domanda bla 

ma jaffettwaw il-provvista, u jrawmu 

sinerġiji u koordinazzjoni effikaċi bejn il-

FEIS u l-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, sabiex jiżguraw li 

jikkontribwixxu għall-kisba tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-

Unjoni u għat-tnaqqis tal-qgħad. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) pagamenti mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, 

(a) kontribuzzjonijiet mill-baġit ġenerali 

tal-Unjoni, 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) kwalunkwe pagamenti oħra riċe vuti 

mill-Unjoni skont il-Ftehim tal-FEIS. 

(d) kwalunkwe kontribuzzjoni oħra 

riċevuta mill-Unjoni skont il-Ftehim tal-



 

RR\1058953MT.doc 131/374 PE551.765v01-00 

 MT 

FEIS. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kontribuzzjonijiet lill-fond ta' garanzija 

previsti fil-punti (c) u (d) tal-paragrafu 2 

ikunu jikkostitwixxu dħul assenjat intern 

skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament 

(UE) Nru 966/2012. 

3. Il-kontribuzzjonijiet lill-fond ta' 

garanzija previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-

paragrafu 2 għandhom jikkostitwixxu dħul 

assenjat intern skont l-Artikolu 21(4) tar-

Regolament (UE) Nru 966/2012. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ammont fil-mira jintlaħaq inizjalment 

permezz tal-ħlas gradwali ta' riżorsi 

msemmijin fil-paragrafu 2(a). Jekk ikun 

hemm talbiet għall-garanzija matul il-

kostituzzjoni inizjali tal-fond ta' garanzija, 

il-kontribuzzjonijiet għall-fond ta' garanzija 

previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 

2 iservu wkoll biex jikkontribwixxu biex 

jintlaħaq l-ammont fil-mira sa ammont 

ugwali għat-talbiet fuq il-garanzija. 

L-ammont fil-mira għandu jintlaħaq 

inizjalment permezz tal-mobilizzazzjoni 

gradwali tar-riżorsi msemmijin fil-

paragrafu 2(a). Jekk ikun hemm talbiet 

għall-garanzija matul il-kostituzzjoni 

inizjali tal-fond ta' garanzija, il-

kontribuzzjonijiet għall-fond ta' garanzija 

previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-

paragrafu 2 għandhom iservu wkoll biex 

jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-ammont 

fil-mira sa ammont ugwali għat-talbiet fuq 

il-garanzija. 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a . Mingħajr ħsara għall-Artikolu 8(5), l-

ammont fil-mira għandu jintlaħaq 
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permezz ta' impenji baġitarji gradwali 

għall-fond ta’ garanzija li għandhom jiġu 

deċiżi fil-qafas tal-proċedura baġitarja 

annwali, bl-użu ta’ kwalunkwe bilanċ 

pożittiv imdaħħal fil-baġit ġenerali tal-

Unjoni Ewropea u r-riżorsi baġitarji 

kollha disponibbli kif ukoll b’kont debitu 

meħud tal-mezzi kollha disponibbli skont 

ir-Regolament tal-Kunsill 1311/2013 tat-

2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-

Qafas Finanzjarju Pluriennali għas-snin 

2014-2020, b’mod partikolari: 

 (i) Marġni globali għall-pagamenti 

 (ii) Marġni globali għall-impenji 
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 (iii) Strument ta’ Flessibbiltà 

 (iv) Marġni ta ' Kontinġenza 

 Jekk ikun meħtieġ fid-dawl tad-domanda 

proprja u bħala soluzzjoni tal-aħħar 

istanza - b’rispett sħiħ tal-punti 17 u 18 

tal-IIA tat-2 ta’ Diċembru 2013 - il-fondi 

mill-programmi pluriennali skont l-

intestatura 1A, jekk jirriżulta li dawn il-

programmi ikunu sottoimpenjati, jistgħu 

jiġu riallokati.  

 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5b . Il-finanzjament tal-Fond ta’ 

garanzija, fir-rigward ta’ 

approprjazzjonijiet kemm ta’ impenn kif 

ukoll ta’ pagament, għandu jiġi rivedut 

fil-qafas tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu 

tal-QFP 2014-2020 li għandha titnieda l-

iktar tard sal-aħħar tal-2016 kif previst fl-

Artikolu 2 tar-Regolament tal-

Kunsill 1311/2013 tat-

2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-QFP 

2014-2020. Jekk ikun meħtieġ fid-dawl 

tad-domanda proprja u abbażi tal-analiżi 

tal-prestazzjoni u r-rati ta’ 

implimentazzjoni tal-programmi 

differenti, għandhom jiġu identifikati 

għażliet alternattivi ta’ finanzjament 

sabiex tiġi evitata r-riallokazzjoni tal-

fondi mill-intestatura 1A għall-perjodu 

2016-2020.  

 F’każ li r-riallokazzjonijiet mill-

programmi tal-UE jkunu ġew miftiehma 

fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali 

bħala sors ta’ finanzjament għall-

garanzija tal-UE fis-snin ta’ qabel ir-

reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-QFP, il-
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Parlament Ewropew u l-Kunsill 

għandhom, f’dik l-okkażjoni, jesploraw 

modi biex jikkumpensawhom kemm jista' 

jkun. 

 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 7 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) kwalunkwe eċċess jitħallas fi 

tranżazzjoni waħda lil intestatura speċjali 

fid-dikjarazzjoni tad-dħul fil-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea tas-sena n+1, 

(a) kwalunkwe eċċess għandu jitħallas fi 

tranżazzjoni waħda lil intestatura speċjali 

fid-dikjarazzjoni tad-dħul fil-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea tas-sena n+1, u 

għandu jiġi riallokat għal programmi li l-

pakketti tagħhom ikunu tnaqqsu sabiex 

jiġi ffinanzjat il-fond ta’ garanzija, jekk 

ikun hemm u kif imsemmi fil-

paragrafu 5a (ġdid), sabiex jiġi 

kkumpensat dan it-telf 

 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, għandhom joħolqu sett ta' 

proġetti ta' investiment trasparenti kurrenti 

u potenzjali fl-Unjoni. Is-sett ta' proġetti 

huwa mingħajr ħsara għall-proġetti finali 

magħżula għal sostenn skont l-

Artikolu 3(5). Fis-settur tat-trasport, is-

sett ta' proġetti għandu jieħu bħala bażi l-

prijoritajiet u l-proġetti identifikati fir-

Regolamenti 1515/2013 (TEN-T) u 

1316/2013 (Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa). 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 2. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 
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jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

objettivi ta' politika tal-UE. 

jiżviluppaw, jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi 

regolari, trasparenti u strutturata, 

informazzjoni dwar investimenti kurrenti u 

futuri li jagħtu kontribut sinifikanti biex 

jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-UE. 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom.  

3. L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari, 

trasparenti u strutturata, informazzjoni 

dwar investiment kurrenti u futur fit-

territorju tagħhom.  

 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) valutazzjoni tal-impatt 

soċjoekonomiku u ambjentali tal-proġetti 

ffinanzjati skont il-FEIS, abbażi ta' lista 

ta’ indikaturi tal-prestazzjoni. Għall-

operazzjonijiet tat-trasport, il-valutazzjoni 

għandha tkun ibbażata fuq il-lista ta' 

indikaturi stabbilita fil-paragrafu 2 tal-

artikolu 4 tar-

Regolament 1316/2013(Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa); 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) valutazzjoni tal-attivitajiet imwettqa 

mill-EIAH; 
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Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 11 Artikolu 11 

Obbligu ta' rendikont Obbligu ta' rendikont 

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, id-

direttur Amministrattiv jipparteċipa 

f'seduta ta' smigħ tal-Parlament Ewropew 

dwar il-prestazzjoni tal-FEIS.  

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew u mill-

inqas darba fis-sena, il-President u d-

Direttur Amministrattiv għandhom 

jipparteċipa f'seduta ta' smigħ konġunta 

tal-kumitati relevanti fi ħdan il-Parlament 
Ewropew dwar il-prestazzjoni tal-FEIS.  

2. Id-Direttur Amministrattiv iwieġeb bil-

fomm jew bil-miktub għal mistoqsijiet 

indirizzati lill-FEIS mill-Parlament 

Ewropew, fi kwalunkwe każ fi żmien 

ħames ġimgħat minn meta tasal il-

mistqosija.  

2. Id-Direttur Amministrattiv għandu 

jwieġeb bil-fomm jew bil-miktub għal 

mistoqsijiet indirizzati lill-FEIS mill-

Parlament Ewropew, fi kwalunkwe każ fi 

żmien ħames ġimgħat minn meta tasal il-

mistqosija.  

3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament. 

3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew u mill-

inqas darba fis-sena, il-Kummissjoni 

għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament. 

 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sat 30 ta' Ġunju 2018 u kull tliet snin 

wara: 

2. Sat-30 ta' Ġunju 2018, u kull sentejn 

minn wara dik id-data u sa 6 xhur mid-

data tat-tmiem tal-ftehim dwar il-FEIS: 

 

 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 B'konformità mal-politiki tiegħu stess 

dwar it-trasparenza għall-aċċess ta' 

dokumenti u informazzjoni, il-BEI 

jippubblika fuq il-websajt tiegħu 

informazzjoni rigward l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment kollha tal-BEI 

u kif dawn jikkontribwixxu għall-objettivi 

ġenerali msemmijin fl-Artikolu 5(2). 

B'konformità mal-politiki tiegħu stess dwar 

it-trasparenza għall-aċċess ta' dokumenti u 

informazzjoni, il-BEI għandu jippubblika 

fuq il-websajt tiegħu informazzjoni 

rigward l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment kollha tal-BEI u kif dawn 

jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali u 

kriterji oħra tal-eliġibbiltà msemmijin fl-

Artikolu 5. Se jiġi organizzat skambju ta’ 

informazzjoni regolari bejn il-Parlament 

Ewropew u l-BEI dwar il-finanzjament u 

l-operazzjonijiet ta’ investiment imwettqa 

mill-BEI skont dan ir-Regolament. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Klawżola dwar l-investiment 

 Fir-rigward tal-Artikolu 5(1) tar-

Regolament (KE) Nru 1466/97 u l-

Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) 

Nru 1467/97, il-kontribuzzjonijiet li ġejjin 

huma meqjusa bħala miżuri ta’ darba: 

 (a) kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-FEIS 

minn Stati Membri jew minn banek 

promozzjonali nazzjonali; 

 (b) kontribuzzjonijiet finanzjarji lil lil 

pjattaformi dedikati ta' investiment li 

jkunu eliġibbli skont dan ir-regolament 

minn Stati Membri jew minn banek 

promozzjonali nazzjonali; 

 (c) kontribuzzjonijiet finanzjarji f’isem l-

Istat għal operazzjonijiet individwali 

appoġġati mill-FEIS. 

 Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha 
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msemmija fil-paragrafu 1 jgħinu fil-kisba 

tal-għanijiet ta' politika tal-Unjoni u 

huma meqjusa bħala fattur rilevanti fit-

termini tal-Artikolu 2(3) tar-Regolament 

(KE) Nru 1467/97, sabiex dawn ma 

jirriżultawx f’eċċess lil hinn mill-valur ta’ 

referenza, kif imsemmi fl-Artikolu 126(2) 

tat-TFUE. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Emenda għar-Regolament (UE) 

Nru 1291/2013 

 

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 huwa 

b’dan emendat kif ġej: 

 

(1) Fl-Artikolu 6, il-paragrafi 1, 2 u 3 

huma sostitwiti b'dan li ġej: 

 

'1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 huwa 

stabbilit għal EUR 74 328,3 miljun fil-

prezzijiet attwali, li minnhom massimu ta' 

EUR 71 966,9 miljun ikunu allokati għal 

attivitajiet taħt it-Titolu XIX TFUE. 

 

L-approprjazzjonijiet annwali jiġu 

awtorizzati mill-Parlament Ewropew u 

mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju 

pluriennali. 

 

2. L-ammont għall-attivitajiet taħt it-

Titolu XIX TFUE jitqassam fost il-

prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5(2) ta' 

dan ir-Regolament kif ġej: 

 

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 23 

897,0 miljun fil-prezzijiet attwali; 

 

(b) Tmexxija industrijali, EUR 16 

430,5 miljun fil-prezzijiet attwali; 

 

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 28 560,7 miljun  
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fil-prezzijiet attwali. 

L-ammont kumplessiv massimu għall-

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-

Orizzont 2020 għall-objettivi speċifiċi 

stipulati fl-Artikolu 5(3) u għall-

azzjonijiet diretti mhux nukleari tal-JRC 

ikunu kif ġej: 

 

(i) it-tixrid tal-eċċellenza u ż-żieda fil-

parteċipazzjoni, EUR 782,3 miljun fil-

prezzijiet attwali; 

 

(ii) Xjenza ma' u għas-soċjetà, EUR 443,8 

miljun fil-prezzijiet attwali; 

 

(iii) Azzjonijiet diretti mhux nukleari tal-

JRC, EUR 1 852,6 miljun fil-prezzijiet 

attwali. 

 

It-tqassim indikattiv għall-prijoritajiet u l-

objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 5(2) 

u (3) huwa stipulat fl-Anness II. 

 

3. L-EIT jiġi ffinanzjat permezz ta’ 

kontribuzzjoni massima mill-

Orizzont 2020 ta’ EUR 2 361,4 miljun fil-

prezzijiet attwali kif stipulat fl-Anness II. 

 

(2) L-Anness II jinbidel bit-test fl-

Anness I ta' dan ir-Regolament. 

 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 19 imħassar 

Emenda tar-Regolament (UE) 

Nru 1316/2013 

 

Fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 

1316/2013, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li 

ġej: 

 

'1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-FNE għall-perjodu 

2014 sa 2020 hu stabbilit għal 

EUR 29 942 259 000 (*) fil-prezzijiet 

 



 

PE551.765v01-00 140/374 RR\1058953MT.doc 

MT 

attwali. L-ammont jitqassam kif ġej: 

(a) is-settur tat-trasport EUR 

23 550 582 000, li minnhom EUR 

11 305 500 000 jiġu ttrasferiti mill-Fond 

ta’ Koeżjoni sabiex jintefqu f’konformità 

ma’ dan ir-Regolament esklussivament fl-

Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament 

mill-Fond ta’ Koeżjoni; 

 

(b) is-settur tat-telekomunikazzjoni EUR 

1 041 602 000; 

 

(c) is-settur tal-enerġija 

EUR 5 350 075 000. 

 

 

Dawn l-ammonti huma mingħajr ħsara 

għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 

flessibbiltà previst fir-Regolament tal-

Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013(*). 

 

(*) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884). 

 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Anness 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

[...] imħassar 
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Rapporteur għal opinjoni: Michael Theurer 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

L-opinjoni tal-Kumitat CONT tiffoka fuq il-kwistjonijiet ta' ġestjoni finanzjarja tajba u, b'mod 

partikolari, fuq l-Artikolu 14 tal-abbozz ta' Regolament: Il-verifika esterna tal-Qorti tal-

Awdituri. 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha tkun intitolata li twettaq awditi fuq l-attivitajiet 

mwettqa skont ir-Regolament FEIS peress li l-attivitajiet kollha tar-Regolament huma 

attivitajiet fil-ġestjoni tal-ħruġ u d-dħul tal-Unjoni skont it-tifsira fl-Artikolu 287 TFUE.  

Għandu jiġi enfasizzat b'mod partikolari li: 

1. Il-FEIS huwa definit bħala faċilità ta' garanzija identifikabbli b'mod ċar u trasparenti u li l-

garanzija hija appoġġata prinċipalment mill-baġit tal-UE. 

2. Il-membri tal-Kumitat tal-Investiment jiġu nominati permezz ta' proposta mill-

Kummissjoni.  

3. Il-Kummissjoni se tkun irrappreżentatha fil-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS. 

4. Il-Kummissjoni hija membru tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI u tiġi kkonsultata qabel mal-

BEI japprova kull operazzjoni ta' finanzjament u ta' investiment.  

5. Iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment se jitwaqqaf parzjalment fuq 

servizzi ta' konsulenza tal-Kummissjoni li huma diġà eżistenti.  

6. Il-Kummissjoni se tiġġestixxi r-riżorsi tal-fond ta' garanzija. 

  

7.   Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ tal-Istati Membri, għandhom jippromwovu l-ħolqien 

ta' repertorju trasparenti ta' proġetti ta' investiment kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom: 
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Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidraw l-opinjonijiet tal-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

tal-Kumitat tar-Reġjuni, 

Wara li kkunsidraw l-opinjonijiet tal-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 

tal-Kumitat tar-Reġjuni u tal-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri, 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fit-

12 ta' Marzu 2015 adottat l-Opinjoni 

Nru 4/2015, skont l-Artikolu 287(4) tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), dwar il-proposta għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-

Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) 

Nru 1316/2013, fejn elenkat ir-rimarki 

tagħha għall-proposta tal-Kummissjoni u 

ppreżentat suġġerimenti għat-titjib tar-

Regolament. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-espedjenza ta' investiment 

għandha tiġi ġġudikata wkoll mill-punt sa 

fejn huwa jista' jikkonvinċi lill-investituri 

privati biex jersqu lejn finanzjament fit-
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tul tal-ekonomija, filwaqt li għandu jitqies 

li, fil-preżent, proporzjon għoli ta' tfaddil 

privat Ewropew (madwar EUR 16 000 

biljun) huwa investit prinċipalment fuq 

bażi ta' żmien qasir, ħafna drabi 'l barra 

mill-Unjoni. 

 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħtu kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

tal-istrateġija Ewropa 2020. F'dan ir-

rigward, l-appoġġ tal-FEIS lin-netwerks 

ta' infrastruttura għandu jikkontribwixxi 

għall-objettivi tar-Regolament (UE) 

Nru 1315/2013 għat-trasport, ir-

Regolament (UE) Nru 347/2013 għan-

netwerks tal-enerġija u r-Regolament 

(UE) Nru 283/2014 għall-infrastruttura 

tat-telekomunikazzjoni. Il-proġetti 

b'sinerġiji bejn is-setturi tat-trasport, it-

telekomunikazzjonijiet u l-enerġija 

għandhom jingħataw attenzjoni 

partikolari. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

(15) Il-FEIS għandu jindirizza proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
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inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 

finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

b'mod speċjali fil-pajjiżi li ntlaqtu l-iktar 

mill-kriżi finanzjarja. Il-FEIS għandu 

jintuża biss meta ma jkunx disponibbli 

finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 

reġonevoli. 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Pagamenti fil-fond tal-garanzija 

għandu jkollhom ammont fil-mira ta' 

EUR 200 miljun fl-2016, EUR 300 miljun 

fl-2017, EUR 1 biljun fl-2018, 

EUR 2 biljun fl-2019, sabiex jiġu 

awtorizzati b'mod gradwali mill-

Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-

qafas tal-proċedura annwali tal-baġit, 

b'kunsiderazzjoni għall-użu effikaċi tal-

garanzija tal-UE u l-valutazzjoni tal-

addizzjonalità tal-operazzjoni mmexxijja 

taħt l-FEIS meta mqabbla mal-

operazzjonijiet normali tal-BEI. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) L-implimentazzjoni tal-FEIS u l-

arranġamenti ta' sorveljanza, kif ukoll l-

impenn formali tal-Istati Membri, se 

jkollhom effett deċiżiv fuq is-suċċess 

tiegħu, u se jkun hemm bżonn li jiġi 

żgurat b'mod partikolari li l-aqwa proġetti 

jiġu magħżula abbażi ta' kriterji oġġettivi, 

irrispettivament min-nazzjonalità 

tagħhom. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI għandhom ikomplu 

jiġu ġestiti skont ir-regoli u l-proċeduri 

tal-BEI stess, inklużi l-miżuri ta’ kontroll 

xierqa u miżuri mittieħda biex tiġi evitata l-

evażjoni fiskali, kif ukoll permezz tar-

regoli u tal-proċeduri rilevanti li 

jikkonċernaw l-Uffiċċju Ewropew Kontra 

l-Frodi (OLAF) u l-Qorti tal-Awdituri, 

inkluż il-ftehim Tripartitiku bejn il-

Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-

Awdituri u l-Bank Ewropew tal-

Investiment. 

(24) L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI għandhom ikomplu 

jiġu ġestiti skont ir-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a, inklużi l-miżuri 

ta’ kontroll xierqa u miżuri mittieħda biex 

tiġi evitata l-evażjoni fiskali, kif ukoll 

permezz tar-regoli u tal-proċeduri rilevanti 

li jikkonċernaw l-Uffiċċju Ewropew 

Kontra l-Frodi (OLAF) u l-Qorti tal-

Awdituri. Għalhekk, għandu jiġi stabbilit 

minnufih li ma hemm l-ebda indeboliment 

fil-politiki ġodda taʼ trasparenza 

riċentament adottati mill-BEI. 

 ________________ 

 1a Regolament (UE, EURATOM) 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar 

ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 

1). 

Ġustifikazzjoni 

Superfluwa. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l- (25) Il-BEI u l-Kumitat tal-Investiment 
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attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' 

rendikont u l-analiżi tas-sostenibbil tà. 

għandhom regolarment jevalwaw l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS u 

jirrappurtaw dwarhom bil-għan li 

jivvalutaw il-valur miżjud, ir-relevanza, il-

prestazzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-

attivitajiet eżistenti finanzjati mill-Unjoni, 
u jidentifikaw aspetti li jistgħu jtejbu 

attivitajiet futuri. Tali evalwazzjonijiet 

għandhom jikkontribwixxu għall-obbligu 

ta' rendikont pubbliku, għall-ġestjoni 

finanzjarja tajba, għat-trasparenza u 

għall-analiżi tas-sostenibbiltà ekonomika, 

ambjentali u soċjali. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B'mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza għall-Investiment (EIAH). L-

EIAH għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ 

għall-iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti 

madwar l-Unjoni, billi jibni fuq il-

kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-

banek promozzjonali nazzjonali u l-

awtoritajiet maniġerjali tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej. Dan 

għandu jistabbilixxi punt uniku ta' dħul 

għal mistoqsijiet li jirrigwardaw l-

assistenza teknika għal investimenti fl-

Unjoni. L-EIAH għandu jikkoopera mal-

entitajiet konsultattivi eżistenti li jinvolvu 

l-BEI, il-Kummissjoni u l-Istati Membri, 

bħaċ-"Ċentru Ewropew ta' Kompetenza 

dwar il-PPP" (EPEC) u l-"Pjattaforma 

ta' Konsulenza Teknika - Strumenti 

Finanzjarji (FI-TAP) għall-FEIS". L-

EIAH għandu jippermetti lill-Istati 

Membri u lir-reġjuni madwar l-Unjoni 

jibbenefikaw minn konsulenza b'xejn biex 

ikun żgurat aċċess ġust għall-
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finanzjament FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2014 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafi 29, 30 u 31 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 27a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) Sabiex ikun żgurat li l-baġit tal-

Unjoni ma jkunx espost għall-

obbligazzjonijiet kontinġenti li jiżbqu l-

fondi impenjati, għandu jkun hemm 

prinċipju ġenerali ta' immunità u 

rinunzja kontra pretensjonijiet legali mill-

benefiċjarji tal-FEIS. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Minħabba n-natura tal-kostituzzjoni 

tagħhom, la l-garanzija tal-UE u lanqas 

il-fond ta' garanzija ma huma 'strumenti 

finanzjarji' skont it-tifsira tar-Regolament 

(UE) Nru 966/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill4. 

(30) Minħabba l-assimilazzjoni tagħhom 

mal-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni, il-

garanzija tal-UE lill-BEI u l-fond ta' 

garanzija għandhom ikunu konformi 

mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja 

tajba, it-trasparenza, il-proporzjonalità, 

in-nondiskriminazzjoni, it-trattament 

ugwali u sussidjarjetà kif imsemmi fl-

Artikolu 140 tar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill4 u, fejn xieraq, 

mal-Artikolu 139 tar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Ir-Regolament (UE, Euratom) 4 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
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Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 

1). 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 

1). 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta' investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u 

strutturat sabiex ikun żgurat li l-investituri 

jkollhom informazzjoni affidabbli li fuqha 

jibbażaw id-deċiżjonijiet ta' investiment 

tagħhom. 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' 

direttorju trasparenti ta' proġetti ta' 

investiment kurrenti u futuri fl-Unjoni li 

huma adattati għall-investiment. Dan id-

"direttorju ta' proġetti" għandu jiżgura li l-

informazzjoni rigward proġetti ta' 

investiment tkun disponibbli għall-

pubbliku fuq bażi regolari u strutturata 

sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 

informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 

id-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma fil-

livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u l-

promozzjoni ta' settijiet ta' proġetti għal 

proġetti ta' importanza nazzjonali. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-

settijiet ta' proġetti nazzjonali li 

jakkumpanjaw. 

(32) L-Istati Membri bdew ukoll ħidma fil-

livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u l-

promozzjoni ta' direttorji ta' proġetti għal 

proġetti ta' importanza nazzjonali. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet għad-

direttorji ta' proġetti nazzjonali li 

jakkumpanjawha. 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-

sett ta' proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 

fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 

appoġġati mill-FEIS, is-sett ta' proġetti 

għandu jkun aktar wiesa' fl-ambitu ta' 

identifikazzjoni ta' proġetti madwar l-

Unjoni. Dan l-ambitu jinkludi proġetti li 

huma kapaċi jiġu ffinanzjati kompletament 

mis-settur privat jew bl-assistenza ta' 

strumenti oħra disponibbli fil-livell 

Ewropew jew nazzjonali. Il-FEIS għandu 

jkun jista' jappoġġa proġetti ta' 

finanzjament u investiment identifikati 

mis-sett ta' proġetti, iżda ma għandux ikun 

hemm awtomatiċità bejn l-inklużjoni fuq 

il-lista u l-aċċess għal sostenn tal-FEIS u l-

FEIS jingħata bid-diskrezzjoni li jagħżel u 

jappoġġa proġetti li ma jkunux inklużi fil-

lista. 

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fid-

direttorju ta' proġetti jistgħu jintużaw mill-

BEI fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-

proġetti appoġġati mill-FEIS, id-direttorju 

ta' proġetti għandu jkun aktar wiesa' fl-

ambitu ta' identifikazzjoni ta' proġetti 

madwar l-Unjoni. Dan l-ambitu jista' 

jinkludi proġetti li huma kapaċi jiġu 

ffinanzjati kompletament mis-settur privat 

jew bl-assistenza ta' strumenti oħra 

disponibbli fil-livell Ewropew jew 

nazzjonali. Il-FEIS għandu jkun jista' 

jappoġġa proġetti ta' finanzjament u 

investiment identifikati mid-direttorju ta' 

proġetti, iżda ma għandux ikun hemm 

awtomatiċità bejn l-inklużjoni fuq il-lista u 

l-aċċess għal sostenn tal-FEIS u l-FEIS 

għandu jingħata d-diskrezzjoni li jagħżel u 

jappoġġa proġetti li ma jkunux inklużi fil-

lista. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b'mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-FEIS. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini tal-Unjoni, il-BEI, 

il-President tal-Grupp tat-Tmexxija u d-

Direttur Amministrattiv tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom b'mod regolari 

jirrapportaw lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-progress u l-impatt tal-

FEIS, b'mod partikolari fir-rigward tal-

addizzjonalità tal-operazzjonijiet 

mmexxija taħt il-FEIS meta mqabbla 

mal-operazzjonijiet normali tal-BEI. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 35a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (35a) Minħabba li l-Fond ta' Garanzija se 

jkun magħmul minn riallokazzjonijiet 

sinifikanti mill-baġit tal-Unjoni, il-

Parlament għandu jkollu d-dritt li jsejjaħ 

quddiemu lill-Kummissarju responsabbli 

mill-Baġit tal-Unjoni sabiex jeżerċita l-

iskrutinju fuq l-użu tal-baġit tal-Unjoni, 

b'mod speċjali fir-rigward tal-prestazzjoni 

u tal-eżiti tal-infiq. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissarju għall-Baġit u l-Qorti tal-Awdituri talbu għal tibdil fil-kultura fuq kif l-

istituzzjonijiet tal-UE jittrattaw il-Baġit tal-UE - b'mod partikolari, il-ħtieġa għal enfasi 

akbar fuq l-obbligu ta' rendikont u konċentrazzjoni fuq il-prestazzjoni u l-eżiti tal-infiq;. 

Huwa għalhekk importanti li l-Parlament jeżerċita skrutinju fuq dawn l-elementi u jżomm lill-

Kummissarju responsabbli. Id-dritt ta’ skrutinju għandu jiġi estiż biss għall-Kummissarju 

sabiex jissalvagwardja l-indipendenza tal-governanza tal-FEIS. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni, inklużi proġetti 

bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, u li 

jiżgura aktar aċċess għall-finanzjament lil 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat, 

b'attenzjoni partikolari fuq intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju, permezz tal-forniment ta' 

kapaċità tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim 

tal-FEIS"), f'konformità mal-prinċipji ta' 

gestjoni finanzjarja tajba, trasparenza, 

proporzjonalità, nondiskriminazzjoni, 

trattament ugwali u sussidjarjetà. 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Definizzjonijiet 

 Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 

japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 a) "Ftehim tal-FEIS" tfisser l-istrument 

legali li bih il-Kummissjoni u l-BEI 

jispeċifikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti 

f'dan ir-Regolament għall-ġestjoni tal-

FEIS; 

 b) "banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali" tfisser l-

entitajiet legali li jwettqu attivitajiet 

finanzjarji fuq bażi professjonali, li 

ngħataw mandat mill-Istat Membru, 

kemm jekk fuq livell ċentrali, reġjonali 

jew lokali, biex iwettqu attivitajiet pubbliċi 

tal-iżvilupp jew tal-promozzjoni 

prinċipalment fuq bażi mhux 

kummerċjali; 
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 c) "pjattaformi ta' investiment" tfisser 

veikoli bi skop speċjali, kontijiet ġestiti, 

arranġamenti ta' kofinanzjament jew ta' 

kondiviżjoni tar-riskji abbażi ta' kuntratti 

jew arranġamenti stabbiliti bi kwalunkwe 

mezz ieħor li permezz tagħhom l-

investituri jipprovdu kontribuzzjoni 

finanzjarja biex jiffinanzjaw għadd ta' 

proġetti ta' investiment u li jistgħu 

jinkludu pjattaformi nazzjonali li jiġbru 

flimkien diversi proġetti ta' investiment 

fit-territorju ta' Stat Membru partikolari, 

pjattaformi ta' diversi pajjiżi jew reġjuni li 

jiġbru flimkien lil diversi Stati Membri 

interessati fi proġetti kbar f'żona 

ġeografika partikolari, jew pjattaformi 

tematiċi li jkunu kapaċi jiġbru flimkien 

proġetti ta' investiment f'settur 

partikolari; 

 d) "intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 

(SMEs)" tfisser il-mikro intrapriżi u l-

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju kif 

definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE1a; 

 e) "kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja" 

tfisser entitajiet ġuridiċi li fihom sa 

3000 impjegat u li mhumiex SMEs. 

 f) "benefiċjarji tal-FEIS" tfisser il-

mutwatarji kollha tal-istrumenti 

finanzjarji ggarantiti mill-UE 

implimentati mill-BEI skont il-Ftehim tal-

FEIS; 

 g) "kapaċità tal-ġarr tar-riskju" tfisser li 

l-FEIS jassumi parti limitata ex ante tar-

riskju ta' kreditu possibbli assoċjat mal-

finanzjament ta’ proġett ta' investiment 

speċifiku permezz ta' strument finanzjarju 

mmaniġġjat mill-BEI b'mod li r-riskju tal-

kreditu aggregat f'portafoll huwa bħala 

massimu daqs is-sehem tal-portafoll 

assigurat mill-garanzija tal-UE; 

 ______________ 

 1a Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE tas-

6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' 
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mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta' 

daqs medju (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36). 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) dispożizzjonijiet li jirregolaw it-twaqqif 

ta' FEIS bħala faċilità ta' garanzija 

distinta, identifikabbli b'mod ċar u 

trasparenti u kont separat ġestit mill-BEI; 

(a) dispożizzjonijiet li jirregolaw it-twaqqif 

tal-FEIS bħala faċilità ta' garanzija 

distinta, identifikabbli b'mod ċar u 

trasparenti u kont separat ġestit mill-BEI, li 

għalih il-BEI u l-Kummissjoni huma 

soġġetti għal deċiżjoni annwali ta' 

kwittanza mill-Parlament u mill-Kunsill 

skont l-Artikolu 319 TFUE u l-

Artikoli 164, 165 u 166 tar-Regolament 

(UE, Euratom) Nru 996/2012; 

 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) dispożizzjonijiet dwar kif il-

Kummissjoni għandha tassumi 

responsabbiltà sħiħa għall-użu attwali tal-

fondi tal-Unjoni ġestiti mill-FEIS, kif 

previst fl-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea (TUE) u fl-Artikolu 317 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE), u tipprevjeni d-

diffużjoni tal-obbligu ta' rendikont; 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-arranġamenti ta' governanza rigward 

il-FEIS, b'konformità mal-Artikolu 3 

mingħajr ħsara għall-Istatut tal-Bank 

Ewropew tal-Investiment; 

(d) l-arranġamenti ta' governanza rigward 

il-FEIS, b'konformità mal-Artikolu 3 

mingħajr ħsara għall-Istatut tal-Bank 

Ewropew tal-Investiment, inkluż limitu 

massimu għall-ispejjeż maniġerjali tal-

BEI u b'rispett għar-responsabbiltajiet 

tal-Kummisjoni kif previsti fl-

Artikolu 17(1) TUE, fl-Artikolu 317 

TFUE u fir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012; 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 

speċifiċi u indikaturi ta' prestazzjoni 

ewlenin; 

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 

speċifiċi u indikaturi ta' prestazzjoni 

ewlenin li għandhom l-għan li jkejlu l-

kisba tal-objettivi tal-FEIS kif previsti 

f'dan ir-Regolament f'termini ta' tkabbir 

u impjiegi, l-impatt fuq is-suq intern u l-

promozzjoni tal-SMEs; ir-rekwiżiti hawn 

fuq imsemmija jiġu adattati kif meħtieġ 

mill-Bord ta' Tmexxija; 

Ġustifikazzjoni 

Valutazzjoni tal-prestazzjoni għandha tkun marbuta mal-kisba tal-objettivi politiċi tal-FEIS 

kif definiti b'mod partikolari mid-9 sal-14-il premessa. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) dispożizzjonijiet li jiżguraw li l-SMEs 

u l-mikrointrapriżi jiksbu aċċess 
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prijoritarju għall-appoġġ tal-FEIS; 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt h 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament 

meħtieġ għall-EIAH skont it-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 2; 

(h) dispożizzjonijiet dwar il-forma 

ġuridika, l-istruttura operattiva u l-

finanzjament tal-EIAH skont it-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 2; 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ha) dispożizzjonijiet dwar l-iffissar ta' 

limitu massimu inkondizzjonat fuq l-

ispejjeż li jsiru mill-BEI f'isem il-FEIS; 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ja) dispożizzjonijiet li jiżguraw l-awditu 

estern mill-Qorti tal-Awdituri tal-proġetti 

kollha ffinanzjati mill-FEIS. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li r-

remunerazzjoni attribwibbli lill-Unjoni 

minn operazzjonijiet li għandhom l-appoġġ 

tal-FEIS tkun ipprovduta wara li jitnaqqsu 

l-pagamenti dovuti għat-talbiet tal-

garanzija tal-UE u, sussegwentement, il-

kosti skont it-tielet subparagrafu tal-

paragrafu 2 u skont l-Artikolu 5(3). 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li r-

remunerazzjoni attribwibbli lill-Unjoni 

minn operazzjonijiet li għandhom l-appoġġ 

tal-FEIS tkun ipprovduta sa mhux aktar 

limitu massimu inkondizzjonat wara li 

jitnaqqsu l-pagamenti dovuti għat-talbiet 

għall-garanzija tal-UE u, 

sussegwentement, l-ispejjeż skont it-tielet 

subparagrafu tal-paragrafu 2 ta' dan l-

Artikolu u skont l-Artikolu 5(3). 

 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-EIAH ikun parzjalment iffinanzjat mill-

Unjoni sa massimu ta' EUR 20 000 000 

kull sena matul il-perjodu li jispiċċa fil-

31 ta' Diċembru 2020 għas-servizzi 

addizzjonali previsti mill-EIAH apparti l-

assistenza teknika eżistenti tal-BEI. Għas-

snin ta' wara l-2020 il-kontribuzzjoni 

finanzjarja mill-Unjoni tkun direttament 

marbuta mad-dizpożizzjonijiet inklużi fl-

oqfsa finanzjarji pluriennali futuri. 

L-EIAH ikun parzjalment iffinanzjat mill-

Unjoni sa massimu ta' EUR 20 000 000 

kull sena matul il-perjodu li jispiċċa fil-

31 ta' Diċembru 2018 għas-servizzi 

addizzjonali previsti mill-EIAH apparti l-

assistenza teknika eżistenti tal-BEI. 

Għandu jitwettaq rieżami qabel it-tmiem 

tal-2018 li jivvaluta s-suċċess u l-valur 

miżjud tal-EIAH qabel ma jinbeda t-tieni 

perjodu ta' finanzjament mill-

1 ta' Jannar 2019 sal-

31 ta' Diċembru 2020. Għas-snin ta' wara 

l-2020 il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-

Unjoni tkun direttament marbuta mad-

dizpożizzjonijiet inklużi fl-oqfsa finanzjarji 

pluriennali futuri. 

 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' 

jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil ta' 

riskju tal-FEIS, b'konformità mal-objettivi 

fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-Bord ta' 

Tmexxija jeleġġi wieħed mill-membri 

tiegħu biex ikun President tal-Bord. 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

Kummissjoni u l-BEI jkunu responsabbli 

u obbligati jagħtu rendikont direttament 

lill-Parlament u lill-Kunsill għall-ġestjoni 

tal-fondi u l-garanziji kollha mmaniġġjati 

mill-FEIS. Għal dan l-għan, il-FEIS ikun 

irregolat minn Bord ta’ Tmexxija, li għall-

użu tal-garanzija tal-UE, jiddetermina l-

orjentazzjoni strateġika, l-allokazzjoni 

strateġika tal-assi u l-politiki u l-proċeduri 

operattivi, inkluż il-politika ta’ investiment 

ta’ proġetti li jista' jkollhom is-sostenn tal-

FEIS u l-profil ta' riskju tal-FEIS, 

b’konformità mal-objettivi fl-ambitu tal-

Artikolu 5(2). 

Il-Bord ta' Tmexxija jeleġġi wieħed mill-

membri tiegħu bħala l-President tal-Bord. 

 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-President, flimkien mad-Direttur 

Amministrattiv tal-Kumitat tal-

Investiment kif definit fil-paragrafu 4, 

għandu jkun preżenti tal-anqas darba fis-

sena f'seduta konġunta tal-kumitati 

responsabbli tal-Parlament Ewropew 

sabiex jirrapporta dwar il-progress tal-

attivitajiet tal-FEIS. 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Bord ta' Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet 

permezz ta' kunsens. 

Il-Bord ta' Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet 

tiegħu permezz ta' kunsens. Id-

deċiżjonijiet meħuda għandhom ikunu 

pubblikament aċċessibbli. 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3 a. Il-Ftehim tal-FEIS jipprevedi t-

twaqqif ta' grupp konsultattiv. Il-grupp 

konsultattiv ikun magħmul minn 

rappreżentanti tal-banek kollha, inklużi 

banek promozzjonali nazzjonali, li 

jipparteċipaw fi proġetti fil-livelli 

nazzjonali u lokali koperti mill-garanzija 

tal-UE skont l-Artikolu 4. 
 Il-grupp konsultattiv jiltaqa' darba fis-

sena fil-Lussemburgu, fil-bini tal-BEI. Il-

laqgħat tiegħu jkunu organizzati mill-

BEI. Il-komunikazzjoni u l-iskambji 

kollha l-oħra bejn il-membri tal-grupp 

konsultattiv jitwettqu bil-miktub u jiġu 

ppubblikati wara sena. Il-grupp 

konsultattiv jista' jipprovdi lill-Bord ta' 

Tmexxija, lill-Kumitat tal-Investiment u 

lid-Direttur Amministrattiv b'riċerka 

sabiex kontinwament jittejbu l-

operazzjonijiet tal-FEIS. L-ispejjeż kollha 

relatati mal-grupp konsultattiv, inklużi l-

ispejjeż tal-ivvjaġġar, jitħallsu mill-

entitajiet li jixtiequ li jkunu rappreżentati 

fih. 

 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amminsitrattiv jinħatru mill-Bord 

ta' Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI għal terminu fiss ta' 

tliet snin li jiġġedded. 

Id-Direttur Amministrattiv u l-Viċi Direttur 

Amministrattiv jinħatru mill-Bord ta' 

Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI, suġġett għal 

approvazzjoni minn qabel mill-Parlament 

Ewropew, għal terminu fiss ta' tliet snin li 

jkun jista' jiġġedded darba biss. 

 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Wara li tkun semgħet lill-Bord ta’ 

Tmexxija, il-Kummissjoni, malli tirċievi l-

approvazzjoni tal-BEI, tipprovdi lill-

Parlament Ewropew b'lista mqassra ta’ 

kandidati għall-karigi ta' Direttur 

Amministrattiv u ta' Viċi Direttur 

Amminsitrattiv. 

 Il-Kummissjoni, malli tirċievi l-

approvazzjoni tal-BEI, tissottometti lill-

Parlament Ewropew għall-approvazzjoni, 

proposta għall-ħatra tad-Direttur 

Amministrattiv u tal-Viċi Direttur 

Amministrattiv. Wara l-approvazzjoni tal-

proposta, il-Bord ta' Tmexxija jaħtar id-

Direttur Aministrattiv u l-Viċi Direttur 

Amministrattiv għal perjodu fiss ta’ tliet 

snin li jkun jista' jiġġedded darba biss. 

 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-FEIS 

ikollu Kumitat tal-Investimenti, li jkun 

responsabbli biex jeżamina operazzjonijiet 

potenzjali skont il-politiki ta' investiment 

tal-FEIS u japprova s-sostenn tal-garanzija 

tal-UE għall-operazzjonijiet skont l-

Artikolu 5, irrispettivament mill-post fejn 

jinsabu. 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-FEIS 

ikollu Kumitat tal-Investiment. Il-Kumitat 

tal-Investiment ikun responsabbli biex 

jeżamina operazzjonijiet potenzjali skont 

il-politiki ta' investiment tal-FEIS u 

japprova s-sostenn tal-garanzija tal-UE 

għall-operazzjonijiet: 

 (a) f'konformità mal-Artikolu 5; 

 (b) f'konformità mal-objettivi ġenerali tar-

Regolament (UE) Nru 1316/2013 u tar-

Regolament (UE) Nru 1315/2013, kif 

ukoll mal-programmi ta' ħidma annwali 

tat-TEN-T; 

 (c) li wrew valur miżjud ekonomiku, 

soċjali u sostenibbli rigward il-

promozzjoni ta' impjiegi, ħiliet, 

innovazzjoni u kompetittività fl-Unjoni, u 

li kieku ma kinux possibbli li jitwettqu 

mingħajr il-fondi u l-istrumenti eżistenti 

tal-Unjoni; 

 (d) irrispettivament mill-post ġeografiku 

fejn jinsabu fl-Unjoni. 

 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investiment huwa kompost 

minn tmien esperti indipendenti u d-

Direttur Amministrattiv. Dawn l-esperti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fl-istrutturar u fil-

finanzjament tal-proġetti, kif ukoll 

kompetenzi makroekonomiċi. Il-membri 

tal-Kumitat tal-Investiment jinħatru mill-

Bord ta' Tmexxija għal perjodu fiss ta' tliet 

snin li jista' jiġġedded, permezz ta' 
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proċedura tal-għażla miftuħa u 

trasparenti.  

 Għal dawn il-finijiet, il-Bord ta' Tmexxija 

jfassal lista ta' mill-inqas 16-il espert 

(tmien irġiel u tmien nisa) u jippreżentaha 

lill-Parlament Ewropew. Wara li jisma' 

lill-esperti kollha minn din il-lista, il-

Parlament Ewropew jadotta deċiżjoni li 

tipproponi tmienja minn dawn l-esperti 

lill-Bord ta' Tmexxija għall-ħatra. 

 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Is-CVs u d-dikjarazzjonijiet tal-

interessi ta' kull membru tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jiġu ppubblikati, 

aġġornati kontinwament u jkunu suġġetti 

għall-kontrolli ta' validità bir-reqqa mill-

Kummissjoni u l-BEI. 

 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

jittieħdu b'maġġoranza sempliċi. 

Id-deċiżjonijiet tal-Kummitat tal-

Investiment jittieħdu b'maġġoranza 

sempliċi. Huma jkunu indipendenti, 

ħielsa minn kwalunkwe interferenza 

mhux xierqa, u jkunu aċċessibbli 

pubblikament. 
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Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 3a 

 Regoli finanzjarji tal-FEIS u tal-EIAH 

 Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

FEIS u l-EIAH jiġu adottati mill-Bord ta' 

Tmexxija. Huma ma għandhomx 

jiddevjaw mir-Regolament (KE, Euratom) 

Nru 966/2012. 

 Fil-qafas tan-negozjati għall-Ftehim tal-

FEIS qabel l-istabbiliment tal-FEIS jew 

fuq talba formali mill-Bord ta' Tmexxija, 

il-Kummissjoni tista' tingħata s-setgħa li 

tippermetti, f'każijiet debitament 

ġustifikati, derogi fil-forma ta' regoli 

finanzjarji tranżitorji permezz ta' att 

delegat skont l-Artikolu 290 TFUE u l-

Artikolu 17 ta’ dan ir-Regolament. Dawn 

ir-regoli tranżitorji jkunu validi għal 

massimu ta' tliet snin jew sakemm il-

Parlament u l-Kunsill jemendaw ir-

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 

biex jinkorporaw ir-rekwiżiti speċjali tal-

FEIS. 

 

 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Unjoni tipprovdi garanzija lill-BEI għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni li tkun 

koperta minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward ta' 

strumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE tingħata bħala garanzija 

1. L-Unjoni tipprovdi garanzija lill-BEI 

għall-operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni u li 

jkunu koperti minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Il-garanzija tal-UE 

tingħata wkoll għal banek jew 

istituzzjonijiet promozzjonali nazzjonali , 
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fuq talba. f'konformità mal-Artikolu 58(c) tar-

Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012, u pjattaformi ta' 

investiment. Fir-rigward tal-istrumenti 
eliġibbli msemmija fl-Artikolu 6 ta' dan ir-

Regolament il-garanzija tal-UE tingħata 

bħala garanzija fuq talba. 

 2. Pretensjonijiet legali kontinġenti kontra 

l-Kummissjoni minn benefiċjarji tal-FEIS 

ikunu limitati għall-garanzija tal-UE. 

 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont 

l-Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata biss għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment jew finanzjament 

lill-FEI sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEIskont l-

Artikolu 7(2) u approvati mill-Kumitat tal-

Investiment. 

 L-operazzjonijiet imsemmija fl-ewwel 

subparagrafu jkunu konsistenti mal-

politiki tal-Unjoni, vijabbli 

ekonomikament u teknikament, u 

jipprovdu addizzjonalità, jimmassimizzaw 

fejn possibbli l-mobilizzazzjoni tal-kapital 

tas-settur privat, jikkomplementaw fondi 

jew skemi ta' għajnuna eżistenti tal-

Unjoni, jipprovdu valur miżjud Ewropew, 

jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri tal-

Ewropa 2020 u jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 
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Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari għal 

trasport urban nadif u proġetti tul in-

netwerk Trans-Ewropew għat-trasport, kif 

definit fir-Regolament (UE) 

Nru 1315/2013; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. B'konformità mal-Artikolu 17 tal-Istatut 

tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-

benefiċjarji se jintalbu jħallsu l-

operazzjonijiet tal-BEI biex ikopru l-

ispejjeż relatati mal-FEIS. Mingħajr ħsara 

għas-subparagrafi 2 u 3, ebda nefqa 

amministrattiva jew kwalunkwe tariffa 

oħra tal-BEI għal attivitajiet ta' 

finanzjament u investiment immexxija 

mill-BEI skont dan ir-Regolament ma jiġu 

koperti mill-baġit tal-Unjoni. 

3. B'konformità mal-Artikolu 17 tal-Istatut 

tal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-

benefiċjarji se jintalbu jħallsu l-

operazzjonijiet tal-BEI biex ikopru l-

ispejjeż relatati mal-FEIS sa mhux aktar 

minn limitu massimu inkondizzjonat 

previst fil-ftehim tal-FEIS. Ir-riskju li l-

ispejjeż tal-BEI ma jkunux jistgħu jiġu 

rkuprati jinġarru biss mill-BEI. Mingħajr 

preġudizzju għas-subparagrafi 2 u 3 ta' 

dan il-paragrafu, ebda nefqa 

amministrattiva jew kwalunkwe tariffa 

oħra tal-BEI għal attivitajiet ta' 

finanzjament u investiment immexxija 

mill-BEI skont dan ir-Regolament ma jiġu 

koperti mill-baġit tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-BEI jista' jitlob il-garanzija tal-UE, 

skont l-Artikolu 2(1)(e), f'limitu massimu 

kumulat li jikkorrispondi għal 1 % tat-

total pendenti tal-obbligi tal-garanzija tal-

UE biex ikopri l-ispejjeż li filwaqt li jkunu 

ġew iċċarġjati lill-benefiċjarji tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament, ma jkunux 

ġew irkuprati. 

Il-BEI jista' jitlob il-garanzija tal-UE, skont 

l-Artikolu 2(1)(e), sa mhux aktar minn 

limitu massimu inkondizzjonat previst 

mill-Ftehim tal-FEIS, biex ikopri l-

ispejjeż li filwaqt li jkunu ġew 

iċċarġjati lill-benefiċjarji tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament, ma jkunux 

ġew irkuprati. 

 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 It-tariffi tal-BEI, jekk il-BEI jipprovdi 

finanzjament lill-FEI f'isem il-FEIS li huwa 

appoġġat mill-garanzija tal-UE skont l-

Artikolu 7(2) jistgħu jiġu koperti mill-baġit 

tal-Unjoni. 

It-tariffi tal-BEI, jekk il-BEI jipprovdi 

finanzjament lill-FEI f'isem il-FEIS li huwa 

appoġġat mill-garanzija tal-UE skont l-

Artikolu 7(2) jistgħu jiġu koperti mill-baġit 

tal-Unjoni. Għandu jiġi ffissat limitu 

massimu inkondizzjonat għat-tali tariffi 

fil-Ftehim tal-FEIS. 

 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. Fejn, f'tali każijiet, 

diversi oqfsa ġuridiċi tal-Unjoni jkunu 

applikabbli għall-ġestjoni u l-kontroll ta' 

dawn il-proġetti eliġibbli, ir-Regolament 
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(UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-

leġiżlazzjoni dwar il-finanzjament 

settorjali rilevanti jieħdu preċedenza. 

 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għall-finijiet tal-Artikolu 5(2), il-BEI juża 

l-Garanzija tal-UE għall-kopertura tar-

riskji għal strumenti bħala regola abbażi 

tal-portafoll. 

Għall-finijiet tal-Artikolu 5(2), il-BEI juża 

l-garanzija tal-UE biss għall-kopertura tar-

riskji ta' kreditu ta' strumenti eliġibbli. 

Bħala regola, il-garanzija tal-UE tintuża 

biss abbażi tal-portafoll tal-istrumenti 

eliġibbli użati għall-finanzjament ta' 

proġetti approvati mill-Kumitat tal-

Investiment. 

 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-garanzija tal-UE lill-BEI tkun għall-

ammont ta' EUR 16 000 000 000, li 

minnhom ammont massimu ta' 

EUR 2 500 000 000 jista' jiġi allokat għall-

finanzjament tal-BEI lill-FEI b'konformità 

mal-paragrafu 2. Mingħajr ħsara għall-

Artikolu 8(9), il-pagamenti aggregati mill-

Unjoni fl-ambitu tal-garanzija lill-BEI ma 

jaqbżux l-ammont tal-garanzija. 

1. Il-garanzija tal-UE lill-BEI tkun għall-

ammont ta' EUR 16 000 000 000, li 

minnhom ammont massimu ta' 

EUR 2 500 000 000 jista' jiġi allokat għall-

finanzjament tal-BEI lill-FEI b'konformità 

mal-paragrafu 2. Mingħajr ħsara għall-

Artikolu 8(9), il-pagamenti aggregati mill-

Unjoni fl-ambitu tal-garanzija lill-BEI ma 

jaqbżux l-ammont tal-garanzija, u 

għaldaqstant jeskludu responsabbiltajiet 

kontinġenti għall-baġit tal-Unjoni. Huma 

esklużi l-pretensjonijiet legali tal-

benefiċjarji finali kontra l-Unjoni 'l fuq u 

lil hinn minn din il-garanzija. 
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Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Id-Direttur Amministrattiv jiffaċilita l-

aċċess tal-pubbliku għall-miżuri ta' riskju 

tal-portafolli li huma koperti mill-

garanzija tal-UE, kif ukoll għall-

metodoloġija u d-dejta li biha r-riskju ta' 

portafoll ta' strumenti partikolari huwa 

determinat, u jaġġorna l-informazzjoni 

b'mod regolari. 

 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Meta l-BEI jitlob il-garanzija tal-UE 

skont il-Ftehim tal-FEIS, l-Unjoni tħallas 

mat-talba skont it-termini tal-Ftehim. 

3. Meta l-BEI jitlob il-garanzija tal-UE 

skont il-Ftehim tal-FEIS, l-Unjoni tħallas 

mat-talba skont it-termini tal-Ftehim. Tali 

ħlas mhuwiex limitat għall-ammont tal-

fondi li għadu mhux mitlub mill-BEI 

mill-garanzija tal-UE. Kull telf u riskju 

ieħor jinġarr mill-kontributuri l-oħra 

għall-portafoll u l-partijiet interessati tal-

proġetti. L-Unjoni ma tassumi l-ebda 

obbligazzjoni kontinġenti li teċċedi l-

garanzija tal-UE. 

 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Ftehim tal-FEIS jinkorpora 

immunità ġenerali tal-Unjoni u rinunzji 



 

RR\1058953MT.doc 169/374 PE551.765v01-00 

 MT 

kontra pretensjonijiet legali mill-

benefiċjarji tal-FEIS kontra l-

Kummissjoni li jmorru lil hinn mill-

garanzija tal-UE; 

 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) pagamenti mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, 

(a) kontribuzzjonijiet mill-baġit ġenerali 

tal-Unjoni, 

 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ammont fil-mira jintlaħaq inizjalment 

permezz tal-ħlas gradwali ta' riżorsi 

msemmijin fil-paragrafu 2(a). Jekk ikun 

hemm talbiet għall-garanzija matul il-

kostituzzjoni inizjali tal-fond ta' garanzija, 

il-kontribuzzjonijiet għall-fond ta' 

garanzija previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-

paragrafu 2 iservu wkoll biex 

jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-ammont 

fil-mira sa ammont ugwali għat-talbiet 

fuq il-garanzija. 

L-ammont fil-mira jintlaħaq inizjalment 

permezz tal-ħlas gradwali ta' riżorsi 

msemmijin fil-paragrafu 2(a) u jkun 

akkumpanjat mill-kontribuzzjonijiet għall-

fond ta' garanzija previsti fil-punti (b), (c) u 

(d) tal-paragrafu 2. 

 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni tkun awtorizzata li tadotta Il-Kummissjoni tkun awtorizzata li tadotta 
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atti delegati skont l-Artikolu 17 li jaġġusta 

l-ammont fil-mira previst fil-paragrafu 5 

b'massimu ta' 10 % sabiex ikun jirrifletti 

aħjar ir-riskju potenzjali tal-garanzija tal-

UE li tkun qed tintalab. 

atti delegati skont l-Artikolu 17 biex 

taġġusta l-livell fil-mira previst fil-

paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu b'massimu 

ta' 10 % sabiex ikun jirrifletti aħjar ir-riskju 

potenzjali tal-garanzija tal-UE li tkun qed 

tintalab. Jekk tinħoloq sitwazzjoni fejn il-

ħlas ta' 50 % tal-obbligazzjonijiet tal-

garanzija kien insuffiċjenti, il-

Kummissjoni tipproponi żieda fir-riżervi 

ta' likwidità, li tindika l-oriġini ta' 

approprjazzjonijiet ta' pagament 

addizzjonali, filwaqt li tħalli d-deċiżjoni 

finali lill-Parlament u lill-Kunsill. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2014 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 37 

 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Mill-1 ta' Jannar 2019, jekk bħala 

riżultat tat-talbiet għall-garanzija, il-livell 

tal-fond ta' garanzija jaqa' taħt il-50 % tal-

ammont fil-mira, il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport dwar x'miżuri 

eċċezzjonali jistgħu jkunu meħtieġa biex 

jiġi rikostitwit. 

8. Mill-1 ta' Jannar 2018, jekk bħala 

riżultat tat-talbiet għall-garanzija, ir-riżorsi 

tal-fond ta' garanzija jaqgħu taħt il-50 % 

tal-ammont fil-mira, il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport dwar x'miżuri 

eċċezzjonali jistgħu jkunu meħtieġa biex 

jiġi rikostitwit. Jekk il-Kummissjoni tqis li 

dan huwa meħtieġ, hija tippreżenta 

rakkomandazzjonijiet dwar l-aġġustament 

tal-livell tal-garanzija. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2014 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 37 

 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 9a (ġdid) 



 

RR\1058953MT.doc 171/374 PE551.765v01-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9a. In-nefqa baġitarja marbuta mal-FEIS 

u l-obbligazzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

ma għandhom fl-ebda każ jeċċedu l-

ammont tal-impenn baġitarju rilevanti li 

jsir għalih, u b'hekk jiġu esklużi l-

obbligazzjonijiet kontinġenti għall-baġit 

tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Id-diċitura tal-FEIS għandha tiddikjara b'mod espliċitu li l-baġit tal-UE taħt l-ebda 

cirkostanza mhu se jkopri aktar mill-kontribuzzjoni baġitarja għall-garanzija stabbilita fir-

Regolament innifsu. 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. . 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ tal-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

direttorju trasparenti ta' proġetti ta' 

investiment kurrenti u potenzjalment futuri 

fl-Unjoni. Id-direttorju ta' proġetti jkun 

biss għal finijiet ta' informazzjoni u ta' 

viżibilità għall-investituri u jkun mingħajr 

ħsara għall-proġetti finali magħżula għal 

sostenn skont l-Artikolu 3(5). 

 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar kull 

investiment kurrenti u futur permezz ta' 
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kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

objettivi ta' politika tal-UE. 
bażi ta' data tal-proġetti aċċessibbli 

pubblikament. 

 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu flimkien mal-BEI, fuq bażi 

regolari u strutturata, informazzjoni dwar 

kull proġett ta' investiment kurrenti u futur 

fit-territorju tagħhom. 

 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, jirrapporta kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport 

ikun jinkludi valutazzjoni tal-konformità 

mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-

UE u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

skont l-Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport ikun 

jinkludi wkoll dejta statistika, finanzjarja u 

ta' kontabilità dwar kull operazzjoni ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI u fuq 

bażi aggregata. 

1. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, jirrapporta kull sitt xhur lill-

Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni u 

lill-Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament. Wieħed miż-

żewġ rapporti jkun kompletat fiż-żmien 

debitu, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' 

tinkorpora l-informazzjoni rilevanti fil-

kontijiet annwali, u jkun jinkludi 

valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u l-

indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni skont l-

Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport ikun jinkludi 

wkoll dejta statistika, finanzjarja u ta' 

kontabilità dwar kull operazzjoni ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI u fuq 

bażi aggregata. 
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Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2014 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 40 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Barra minn hekk, il-BEI, f'kooperazzjoni 

mal-FEI kif xieraq, jirrapporta kull sena 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

l-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. Ir-rapport jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkun 

jinkludi: 

2. Barra minn hekk, il-BEI, f'kooperazzjoni 

mal-FEI kif xieraq, jirrapporta kull sena 

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Qorti tal-Awdituri dwar l-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u investiment tal-BEI 

skont dan ir-Regolament. Ir-rapport 

annwali jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku u jkun jinkludi: 

 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-

livell operattiv, settorjali u reġjonali u l-

konformità tagħhom ma' dan ir-

Regolament, flimkien ma' valutazzjoni tal-

allokazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI bejn l-

objettivi fl-Artikolu 5(2); 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-

livelli operattivi, settorjali, reġjonali u tal-

pajjiż u l-konformità tagħhom ma' dan ir-

Regolament u mar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012, flimkien ma' 

valutazzjoni tal-allokazzjoni tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI bejn l-objettivi; 

 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud u l-

prestazzjoni ta' proġetti fʼtermini ta' 

redditu stmat u reali mill-investiment fil-

maturità tal-proġett, l-addizzjonalità tal-

operazzjoni mwettqa skont il-FEIS 

imqabbla ma' operazzjonijiet normali tal-

BEI, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-

settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u 

reali, ir-riżultati u l-impatt tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI fuq bażi aggregata; 

 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-effett ta' lieva fil-mira, u l-effett ta' 

lieva miksub tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI; 

 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) valutazzjoni tal-kontribut għall-

objettivi tar-Regolament (UE) 

Nru 1315/2013 għat-trasport, tar-

Regolament (UE) Nru 347/2013 għal 

netwerks tal-enerġija u tar-Regolament 

(UE) Nru 283/2014 għal infrastruttura 

tat-telekomunikazzjoni; 
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Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) valutazzjoni tal-benefiċċju finanzjarju 

ttrasferit lill-benefiċjarji tal-operazzjonijiet 

ta’ finanzjament mill-BEI fuq bażi 

aggregata; 

(c) valutazzjoni tal-ammont finanzjarju 

ttrasferit lill-benefiċjarji u valutazzjoni tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment mill-BEI fuq bażi aggregata; 

 

 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. 

(d) valutazzjoni tal-valur miżjud tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment mill-BEI u r-riskji assoċjati 

ma' dawn l-operazzjoni; 

 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) lista tal-intermedjarji finanzjarji 

involuti fl-implimentazzjoni tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment mill-BEI, inkluż kwalunkwe 

kwistjoni relatata mal-applikazzjoni tal-

Artikoli 14 u 15; 

 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt db (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (db) lista ta' benefiċjarji tal-FEIS, inklużi 

mutwatarji ta' strumenti finanzjarji 

ggarantiti mill-Unjoni implimentati mill-

BEI skont il-ftehim tal-FEIS; 

 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet 

għall-garanzija tal-UE; 

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet 

għall-garanzija tal-UE, telf, redditu, 

ammonti rkuprati u kwalunkwe ħlas ieħor 

irċevut; 

 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-valur ta' investimenti ta' ekwità, 

fir-rigward tas-snin preċedenti, u l-figuri 

akkumulati għal indebolimenti ta' assi ta' 

ekwità; 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS. (f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS 

akkumpanjati minn opinjoni ta' awditur 

indipendenti estern; 
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Ġustifikazzjoni 

Evidenti. 

 

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) informazzjoni dettaljata dwar proġetti 

li rċevew kontribuzzjonijiet mill-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

għall-finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 

jkun qiegħed jinvesti fihom il-BEI bis-

sostenn tal-garanzija tal-UE, kif stipulat 

fl-Artikolu 5(4). 

 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fb) dejta statistika, finanzjarja u ta' 

kontabilità dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment mill-BEI fuq 

bażi aggregata.  

 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Għall-għanijiet ta' kontabilità u r-

rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji 

koperti mill-garanzija tal-UE u l-ġestjoni 

tal-fond ta' garanzija, il-BEI, 

3. Għall-għanijiet ta' kontabilità u r-

rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji 

koperti mill-garanzija tal-UE u l-ġestjoni 

tal-fond ta' garanzija, il-BEI, 
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f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, kull 

sena jipprovdu lill-Kummissjoni: 

f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, kull 

sena jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri: 

 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-valutazzjoni tar-riskju u l-

informazzjoni dwar il-gradazzjoni tal-BEI 

u tal-FEI fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI; 

(a) il-valutazzjoni tar-riskju u l-

informazzjoni dwar il-gradazzjoni tal-BEI 

u tal-FEI fir-rigward tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment mill-BEI skont 

dan ir-Regolament; 

 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-obbligu finanzjarju pendenti għall-UE 

rigward il-garanziji pprovduti għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI disaggregati skont 

operazzjonijiet individwali; 

(b) l-obbligu finanzjarju pendenti għall-

Unjoni rigward il-garanziji pprovduti 

għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment mill-BEI skont dan ir-

Regolament disaggregati skont 

operazzjonijiet individwali; 

 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) l-iżvilupp tal-valur f'riskju u miżuri 

ta' riskju oħra għall-portafolli tal-proġetti 

kollha mwettqa u għall-portafolli ta' kull 
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tip ta' strument eliġibbli; 

 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Sat-30 ta’ Ġunju ta' kull sena l-

Kummissjoni tibgħat lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u l-Qorti tal-

Awdituri rapport annwali dwar is-

sitwazzjoni tal-fond ta' garanzija u dwar 

il-ġestjoni tiegħu matul is-sena kalendarja 

preċedenti. 

6. Sal-31 ta’ Marzu ta' kull sena, il-

Kummissjoni tibgħat lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u l-Qorti tal-

Awdituri l-kontijiet annwali, id-

dikjarazzjoni finanzjarja u rapport 
annwali skont ir-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 996/2012 dwar is-

sitwazzjoni tal-FEIS u dwar il-ġestjoni 

tiegħu matul is-sena kalendarja preċedenti. 

Dan ir-rapport jagħti wkoll informazzjoni 

dwar l-adegwatezza tal-livell tal-garanzija 

tal-UE u, jekk meħtieġ, jippreżenta 

rakkomandazzjonijiet dwar l-aġġustament 

tal-livell tagħha. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2014 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafi 37 u 41 

 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, id-

direttur Amministrattiv jipparteċipa 

f'seduta ta' smigħ tal-Parlament Ewropew 

dwar il-prestazzjoni tal-FEIS. 

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, u tal-

inqas darbtejn fis-sena, id-Direttur 
Amministrattiv, il-President tal-Bord ta' 

Tmexxija, il-Kummissarju responsabbli 

għall-Baġit tal-Unjoni u l-President tal-

Bord tad-Diretturi tal-BEI jipparteċipaw 
fis-seduti ta' smigħ dwar il-kwittanza 

annwali tal-Parlament Ewropew dwar il-

prestazzjoni u l-ġestjoni finanzjarja tal-
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FEIS. 

 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

Kummissarju responsabbli għall-Baġit 

tal-Unjoni jipparteċipa f'seduta ta' smigħ 

tal-Parlament Ewropew dwar l-użu tal-

fondi tal-Unjoni fil-fond ta' garanzija. 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba li l-Fond ta' Garanzija se jkun magħmul minn riallokazzjonijiet sinifikanti mill-

baġit tal-UE, il-Parlament għandu jkollu d-dritt li jsejjaħ lill-Kummissarju għall-Baġit tal-UE 

quddiem il-Parlament sabiex jeżerċita skrutinju fuq l-użu tal-baġit tal-UE, b'mod speċjali fir-

rigward ta' prestazzjoni u riżultati ta' nfiq. 

 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Amministrattiv iwieġeb bil-

fomm jew bil-miktub għal mistoqsijiet 

indirizzati lill-FEIS mill-Parlament 

Ewropew, fi kwalunkwe każ fi żmien 

ħames ġimgħat minn meta tasal il-

mistqosija. 

2. Id-Direttur Amministrattiv, il-President 

tal-Bord ta' Tmexxija, il-Kummissarju 

responsabbli għall-Baġit tal-Unjoni u l-

President tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI 
iwieġbu bil-fomm jew bil-miktub għal 

mistoqsijiet indirizzati lill-FEIS mill-

Parlament Ewropew, fi kwalunkwe każ fi 

żmien erba' ġimgħat minn meta tasal il-

mistoqsija. 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. F'kooperazzjoni mal-BEI u mal-FEI 

skont kif xieraq, il-Kummissjoni 

tirrapporta dwar il-prestazzjoni 

finanzjarja tal-FEIS fir-rapport ta' 

valutazzjoni msemmi fl-Artikolu 318 

TFUE. 

Ġustifikazzjoni 

Fl-aħħar riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew 

talab li r-rapport ta' valutazzjoni abbozzat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 318 TFUE 

jiffoka b'mod partikolari fuq l-istrateġija tat-tkabbir u l-impjiegi. Din it-talba kienet 

ikkonfermata fir-rapport fuq inizjattiva proprja dwar l-evalwazzjoni tal-finanzi tal-Unjoni 

abbażi tar-riżultati miksuba: għodda ġdida għall-proċedura ta' kwittanza mtejba tal-

Kummissjoni Ewropea, ara l-punt 11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

BEI jissottomettilu kwalunkwe 

informazzjoni matul il-proċedura ta' 

kwittanza. 

 

 

Emenda  86 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux aktar tard minn [PO inserixxi d-data: 

18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament] il-BEI jevalwa l-

funzjonament tal-FEIS. Il-Kummissjoni 

tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Mhux aktar tard minn [PO inserixxi d-data: 

12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament] il-BEI jevalwa l-

funzjonament tal-FEIS, anke fir-rigward 

tal-proġetti tal-FEIS ibbażati fuq is-

subprogrammi, u jevalwa ċ-ċiklu tal-ħajja 
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Kummissjoni; tal-investimenti fil-mira. Il-Kummissjoni 

tippreżenta l-evalwazzjoni tagħha lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni; Din l-evalwazzjoni tkun 

akkumpanjata minn opinjoni tal-Qorti 

tal-Awdituri. 

 

 

Emenda  87 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Mhux aktar tard minn [PO inserixxi d-

data: 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament] il-Kummissjoni 

tevalwa l-fond ta' garanzija tal-UE u l-

funzjonament tal-fond ta' garanzija, inkluż 

l-użu ta' dotazzjonijiet skont l-

Artikolu 8(9). Il-Kummissjoni tippreżenta 

l-evalwazzjoni tagħha lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

Mhux aktar tard minn [PO inserixxi d-data: 

12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament] il-Kummissjoni tevalwa l-użu 

tal-garanzija tal-UE u l-funzjonament tal-

fond ta' garanzija, anke fir-rigward tal-

proġetti li jibbenefikaw mill-garanziji 

bbażati fuq is-subprogrammi, u tevalwa ċ-

ċiklu tal-ħajja tal-investimenti fil-mira, 
inkluż l-użu ta' dotazzjonijiet skont l-

Artikolu 8(9). Il-Kummissjoni tippreżenta 

l-evalwazzjoni tagħha lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. Din l-evalwazzjoni 

tkun akkumpanjata minn opinjoni tal-

Qorti tal-Awdituri. 

 

 

Emenda  88 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fuq talba tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill partijiet indipendenti esterni 

jevalwaw il-funzjonament tal-FEIS kif 

ukoll l-użu tal-garanzija tal-UE u l-

funzjonament tal-fond ta' garanzija, 

inkluż l-użu ta' dotazzjonijiet skont l-

Artikolu 8(9). 
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Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2015 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 42 

 

 

Emenda  89 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-BEI jippubblika rapport komprensiv 

dwar il-funzjonament tal-FEIS; 

(a) il-BEI jippubblika rapport komprensiv 

dwar il-funzjonament tal-FEIS u dwar il-

proġetti tal-FEIS ibbażati fuq is-

subprogrammi, sabiex jitqabbel iċ-ċiklu 

tal-ħajja tal-investimenti fil-mira; 

 

 

Emenda  90 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-Kummissjoni tippubblika rapport 

komprensiv dwar l-użu tal-garanzija tal-UE 

u l-funzjonament tal-fond ta’ garanzija. 

(b) il-Kummissjoni tippubblika rapport 

komprensiv dwar l-użu tal-garanzija tal-UE 

u l-funzjonament tal-fond ta' garanzija u 

dwar il-proġetti li jibbenefikaw mill-

garanzija bbażati fuq is-subprogrammi, 

sabiex jitqabbel iċ-ċiklu tal-ħajja tal-

investimenti fil-mira; 

 

 

Emenda  91 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-BEI u l-FEI fuq bażi regolari 

jipprovdu lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni r-rapporti 

4. Il-BEI u l-FEI fuq bażi regolari 

jipprovdu lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni r-rapporti 
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indipendenti ta' evalwazzjoni kollha 

tagħhom li jivvalutaw ir-riżultati prattiċi 

miksuba mill-attivitajiet speċifiċi tal-BEI 

skont dan ir-Regolament. 

indipendenti ta' evalwazzjoni kollha 

tagħhom li jivvalutaw ir-riżultati prattiċi 

miksuba mill-attivitajiet speċifiċi tal-BEI 

skont dan ir-Regolament, waqt li jiffokaw 

fuq ir-riżultati u l-impatti. 

 

 

Emenda  92 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 

ir-Regolament, akkumpanjat bi proposti 

rilevanti. 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan 

ir-Regolament, inkluża valutazzjoni tal-

valur miżjud tal-FEIS u l-addizzjonalità 

tiegħu għal strumenti ta' finanzjament 

tal-Unjoni eżistenti, akkumpanjat bi 

proposti rilevanti għal titjib. 

 

 

Emenda  93 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B'konformità mal-politiki tiegħu stess dwar 

it-trasparenza għall-aċċess ta' dokumenti u 

informazzjoni, il-BEI jippubblika fuq il-

websajt tiegħu informazzjoni rigward l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment kollha tal-BEI u kif dawn 

jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali 

msemmijin fl-Artikolu 5(2). 

1. B’konformità mal-politiki tiegħu stess 

dwar it-trasparenza għall-aċċess ta' 

dokumenti u informazzjoni, il-BEI 

jippubblika fuq il-websajt tiegħu 

informazzjoni rigward l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment kollha tal-BEI 

u kif dawn jikkontribwixxu għall-objettivi 

ġenerali u l-operazzjonijiet speċifiċi 

msemmija fl-Artikolu 5(2). 

 2. Il-BEI barra minn hekk jiggarantixxi li 

kwalunkwe ċittadin tal-Unjoni u 

kwalunkwe persuna fiżika u ġuridika li 
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tirrisjedi jew għandha l-uffiċċju rreġistrat 

tagħha fi Stat Membru jkollha aċċess 

għad-dokumenti marbuta mal-FEIS skont 

ir-Regolament Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. 

 3. Fil-każ ta' arranġament dettaljat bejn 

il-Kummissjoni u l-BEI fir-rigward ta' 

skambju ta' informazzjoni u l-iżvelar 

pubbliku tal-informazzjoni, l-

arranġament jsir pubbliku. 

 _______________ 

 1a Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-

30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku 

għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 

tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 

31.5.2001, p. 43). 

 

 

Emenda  94 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Ftehim tal-FEIS jiġi ppubblikat. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2015 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 44 

 

Emenda  95 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-garanzija tal-UE u l-ħlasijiet u l-irkupri 

fl-ambitu tagħha li jkunu attribwibbli 

għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ikunu 

1. L-awditu estern tal-attivitajiet imwettqa 

skont dan ir-Regolament isir mill-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri f'konformità mal-

Artikolu 287 TFUE u għalhekk ikun 
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vverifikati mill-Qorti tal-Awdituri. suġġetta għall-proċedura ta' kwittanza 

skont l-Artikolu 319 tat-TFUE. Il-

Kummissjoni tiżgura li l-Qorti tal-

Awdituri hija kapaċi teżerċita d-dritt 

tagħha kif previst fl-ewwel subparagrafu 

tal-Artikolu 287(3) TFUE u li għandha 

aċċess sħiħ għall-informazzjoni kollha li 

teħtieġ biex twettaq l-awditi tagħha. Il-

Kummissjoni u l-BEI jiżguraw li l-

partijiet kollha ikkonċernati bl-attivitajiet 

mwettqa skont dan ir-Regolament ikunu 

mgħarrfa bid-dritt tal-Qorti tal-Awdituri 

kif previst fl-ewwel subparagrafu tal-

Artikolu 287(3) TFUE. Il-BEI, il-FEI, l-

intermedjarji finanzjarji kollha involuti fl-

attivitajiet imwettqa skont dan ir-

Regolament u l-benefiċjarji finali jagħtu 

lill-Qorti tal-Awdituri l-faċilitajiet u l-

informazzjoni kollha li l-Qorti tal-

Awdituri tikkunsidra meħtieġa għat-

twettiq ta' xogħolha, skont l-Artikolu 161 

tar-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012. Il-Ftehim Tripartitiku bejn 

il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri u l-Bank Ewropew 

tal-Investiment jiġi rivedut sabiex 

jirrifletti r-rekwiżiti ta' dan l-Artikolu. 

 

 

Emenda  96 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jistgħu jitolbu li l-Qorti tal-Awdituri 

teżamina kwalunkwe kwistjoni rilevanti 

oħra li taqa' fil-kompetenza tagħhom 

stipulata fl-Artikolu 287(4) TFUE. 

 

 

Emenda  97 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Il-Qorti tal-Awdituri tipproduċi 

rapport speċjali għal kull perjodu ta' 12-

il xahar, li jibda fl-1 ta' April ta' kull 

sena. Kull rapport speċjali jeżamina jekk: 

 (a) ingħatatx kunsiderazzjoni suffiċjenti 

għall-użu effiċjenti u effikaċi tal-FEIS;  

 (b) is-sostenn tal-FEIS ikkontribbwixxiex 

għall-objettivi ta' ħolqien ta' impjiegi 

sostenibbli, tkabbir fit-tul u kompetittività; 

 (c) l-attivitajiet tal-FEIS twettqu 

b'konformità mal-prinċipji ta' ġestjoni 

finanzjarja tajba, trasparenza, 

proporzjonalità, nondiskriminazzjoni, 

addizzjonalità, trattament ugwali u 

sussidjarjetà. 

 Kull rapport speċjali jiġi ppreżentat fi 

żmien sitt xhur mit-tmiem tal-perjodu taż-

żmien li jirrelata għalih. 

 Il-Qorti tal-Awdituri tibgħat ir-rapporti 

speċjali kollha lill-korpi governattivi tal-

FEIS, il-BEI, il-Parlament Ewropew, il-

Kunsill u l-Kummissjoni, u 

tippubblikahom mingħajr dewmien. 

 Il-Qorti tal-Awdituri jkollha s-setgħa li 

tikseb mingħand il-korpi regolatorji tal-

FEIS, il-BEI u l-Kummissjoni kwalunkwe 

informazzjoni rilevanti sabiex twettaq il-

kompiti kkonferiti lilha b'dan l-Artikolu u 

jipprovdu kwalunkwe informazzjoni 

rilevanti mitluba f'tali perjodu ta' żmien li 

jista' jiġi speċifikat mill-Qorti tal-

Awdituri. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti dispożizzjonijiet eżistenti fir-Regolament tal-Fond Uniku ta' 

Riżoluzzjoni (Reg Nru 806/2014) rigward il-mandat lill-Qorti tal-Awdituri biex tipprovdi 

rapport speċjali annwali dwar il-prestazzjoni tal-FEIS u skont il-prinċipji ta' ġestjoni 

finanzjarja tajba. 
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Emenda  98 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI jinnotifika lill-OLAF minnufih u 

jagħtih l-informazzjoni meħtieġa meta, fi 

kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-

implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija 

tal-UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ frodi, korruzzjoni, 

ħasil ta' flus jew xi attività illegali oħra li 

tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-

Unjoni. 

1. Il-BEI jinnotifika lill-OLAF minnufih u 

jagħtih l-informazzjoni meħtieġa meta, fi 

kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-

implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet soġġetti għall-FEIS, ikollu 

raġunijiet biex jissuspetta li jeżisti każ 

potenzjali ta’ frodi, korruzzjoni, 

approprjazzjoni indebita, ħasil ta' flus jew 

xi attività illegali oħra li tista' taffettwa l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  99 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-OLAF jistaʼ jwettaq 

investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u 

spezzjonijiet fuq il-post, fʼkonformità mad-

dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-

Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), ir-

Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 

Nru 2185/96(6) u r-Regolament tal-Kunsill 

(KE, Euratom) Nru 2988/95(7) sabiex jiġu 

protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

Ewropea, bil-ħsieb li jiġi stabbilit jekk 

kienx hemm frodi, korruzzjoni, ħasil taʼ 

flus jew kwalunkwe attività illegali oħra li 

taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

bʼrabta maʼ kwalunkwe operazzjoni 

appoġġata mill-garanzija tal-UE. L-OLAF 

jista' jittrażmetti lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istati Membri kkonċernati l-

informazzjoni li tinkiseb matul l-

investigazzjonijiet. 

2. L-OLAF iwettaq investigazzjonijiet, 

inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-

proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill(5), ir-Regolament 

tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96(6) 

u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 2988/95(7) sabiex jiġu protetti l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li 

jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, 

korruzzjoni, ħasil taʼ flus, finanzjament 

tat-terroriżmu, frodi fiskali u evażjoni tat-

taxxa, jew kwalunkwe attività illegali oħra 

li taffettwa l-interessi finanzjarji b'rabta 

ma' kwalunkwe operazzjoni skont dan ir-

Regolament. L-OLAF jista' jittrażmetti lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

kkonċernati l-informazzjoni li tinkiseb 

matul l-investigazzjonijiet. 
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__________________ __________________ 

5 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 

883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar 

investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 

Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 

jħassar ir-Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 

1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 

(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 

18.9.2013, p. 1). 

5 Ir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 

investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju 

Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li 

jħassar ir-Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (KE) 

Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 

(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 

18.9.2013, p. 1). 

6 Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, 

KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 

1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq 

il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex 

tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-

Komunità Ewropea kontra l-frodi u 

irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, 

p. 2). 

6 Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, 

KE) Nru 2185/96 tal-

11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-

ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-

Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi 

finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-

frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 

15.11.1996, p. 2). 

7 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 

dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 

tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 

23.12.1995, p. 1). 

7 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 

dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji 

tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 

23.12.1995, p. 1). 

 

 

Emenda  100 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fejn tali attivitajiet illegali jiġu ppruvati, 

il-BEI jidħol għal sforzi ta' rkupru fir-

rigward tal-operazzjonijiet tiegħu li huma 

appoġġati mill-garanzija tal-UE. 

Fejn l-OLAF jirrakkomanda l-irkupru 

minħabba li attivitajiet illegali, inklużi 

ħasil ta' flus, finanzjament ta' terroriżmu, 

frodi fiskali u evażjoni tat-taxxa, 

korruzzjoni, jew frodi li jaffettwa l-

interessi finanzjarji stabbiliti waqt l-

investigazzjonijiet tiegħu jiġu ppruvati, il-

BEI u l-Kummissjoni jidħlu għall-irkupru 

fir-rigward tal-operazzjonijiet tiegħu. 
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Emenda  101 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-ftehimiet ta' finanzjament iffirmati 

rigward l-operazzjonijiet appoġġati fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament ikunu 

jinkludu klawsoli li jippermettu l-

esklużjoni mill-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI u, jekk 

hemm bżonn, miżuri ta' rkupru xierqa 

f'każijiet ta' frodi, korruzzjoni jew attività 

illegali oħra b'konformità mal-Fethim tal-

FEIS, il-politiki tal-BEI u rekwiżiti 

regolatorji applikabbli. Id-deċiżjoni dwar 

jekk tiġix applikata esklużjoni mill-

operazzjoni ta' finanzjament u investiment 

tal-BEI tittieħed b'konformità mal-ftehim 

ta' finanzjament jew investiment rilevanti. 

3. Il-ftehimiet ta' finanzjament iffirmati 

rigward l-operazzjonijiet appoġġati fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament ikunu 

jinkludu klawsoli li jippermettu l-

esklużjoni mill-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI u, jekk 

hemm bżonn, miżuri ta' rkupru xierqa 

f'każijiet ta' frodi, korruzzjoni jew attività 

illegali oħra b'konformità mal-Fethim tal-

FEIS, il-politiki tal-BEI u rekwiżiti 

regolatorji applikabbli. Id-deċiżjoni dwar 

jekk tiġix applikata esklużjoni mill-

operazzjoni ta' finanzjament u investiment 

tal-BEI tittieħed b'konformità mal-ftehim 

ta' finanzjament jew investiment rilevanti. 

Dawn il-ftehimiet jiġu notifikati lill-

Parlament Ewropew. 

 

 

Emenda  102 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tiegħu, il-BEI ma jittollera l-ebda attività li 

titwettaq għal finijiet illegali, inkluż il-ħasil 

tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-

frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-

korruzzjoni, u l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. B'mod 

partikolari l-BEI ma jipparteċipax f'xi 

operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment permezz ta' veikolu li jkun 

jinsab f'ġuriżdizzjoni li ma tikkooperax, 

skont il-politiki tiegħu lejn 

ġuriżdizzjonijiet regolamentati b'mod 

dgħajfa jew li ma jikkooperawx abbażi ta' 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tagħhom, il-BEI, il-FEI u l-

intermedjarji finanzjarji kollha ma 

jittolleraw l-ebda attività li titwettaq għal 

finijiet illegali, inkluż il-ħasil tal-flus, il-

finanzjament tat-terroriżmu, il-frodi fiskali 

u l-evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni, u l-

frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-

Unjoni. B'mod partikolari l-BEI ma 

jipparteċipax f'xi operazzjoni ta' 

finanzjament jew investiment permezz ta' 

veikolu li jkun jinsab f'ġuriżdizzjoni li ma 

tikkooperax fir-rigward tal-applikazzjoni 

tal-istandard tat-taxxa maqbul 
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politiki tal-Unjoni, l-Organizzazzjoni 

għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-

Iżvilupp jew it-Task Force ta' Azzjoni 

Finanzjarja. 

internazzjonalment, skont il-politiki tiegħu 

lejn ġuriżdizzjonijiet regolamentati b'mod 

dgħajfa jew li ma jikkooperawx abbażi ta' 

politiki tal-Unjoni, l-Organizzazzjoni 

għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-

Iżvilupp jew it-Task Force ta' Azzjoni 

Finanzjarja. Il-BEI jittrasponi tali 

rekwiżiti lil kwalunkwe parti terza li 

tikkontribwixxi għall-FEIS jew 

kwalunkwe pjattaforma ta' investiment. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tadotta d-diċitura aktar speċifika tal-Artikolu 140 (4) (4) tar-regolament 

finanzjarju minn liema hija ispirata. 

 

 

Emenda  103 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment iffirmati mill-BEI jew il-FEI, 

matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2015 sal-

konklużjoni tal-Ftehim dwar il-FEIS, 

jistgħu jiġu ppreżentati mill-BEI jew il-

FEI lill-Kummissjoni għal kopertura fl-

ambitu tal-garanzija tal-UE. 

1. Operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment iffirmati mill-BEI jew il-FEI, 

matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2015 sal-

konklużjoni tal-Ftehim tal-FEIS, jistgħu 

jiġu ppreżentati minnhom lill-Kumitat tal-

Investiment għal valutazzjoni. Il-Kumitat 

tal-Investiment jista' jissottometti dawk l-

operazzjonijiet lill-Kummissjoni biex 

tipproponi li dawn jiġu koperti mill-

garanzija tal-UE. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2015 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 45 

 

 

Emenda  104 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tivvaluta dawn l-

operazzjonijiet u, fejn ikunu konformi mar-

rekwiżiti sostantivi stipulati fl-Artikolu 5 u 

fil-Ftehim dwar il-FEIS, tiddeċiedi li l-

kopertura tal-garanzija tal-UE tkun testendi 

għalihom. 

2. Il-Kummissjoni, waqt li tikkunsidra l-

valutazzjoni tal-Kumitat tal-Investiment, 

tivvaluta dawn l-operazzjonijiet u, fejn 

ikunu konformi mar-rekwiżiti sostantivi 

stipulati fl-Artikolu 5 u fil-Ftehim tal-

FEIS, tiddeċiedi li l-kopertura tal-garanzija 

tal-UE tkun testendi għalihom. Hija 

għandha mbagħad tinforma lill-

Parlament Ewropew bid-deċiżjoni tagħha. 

Ġustifikazzjoni 

Idea mill-Opinjoni 4/2015 tal-QEA dwar il-FEIS - paragrafu 45 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI 

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Danuta Jazłowiecka 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-livell ta' investiment fl-UE naqas 

b'15 % mill-massimu tiegħu fl-2007. Minħabba f'hekk qed jixxekklu l-irkupru ekonomiku, il-

ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir fuq terminu twil u l-kompetittività. Din il-lakuna fl-investiment 

qed tippreżenta riskji biex jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-Istrateġija Ewropa 2020, speċjalment 

il-mira ewlenija li sal-2020 tintlaħaq ir-rata ta' impjieg ta' 75 % fost il-popolazzjoni ta’ bejn l-

24 u s-64 sena. Fit-tielet kwart tal-2014, il-livell tal-qgħad fl-UE-28 kien għadu 9.7 %. Barra 

minn hekk wisq żgħażagħ Ewoprej qed javviċinaw il-faqar. Madankollu, l-Istati Membri 

mhumiex qed jagħmlu użu effettiv tal-Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ.  

Minkejja impatt pożittiv tal-politika ta’ koeżjoni, l-isforzi attwali biex iħeġġu t-tkabbir u 

jagħtu spinta lill-impjiegi ma kellhomx biżżejjed suċċess. Għalhekk hemm bżonn 

urġentement ta' inizjattiva ġdida u kumplimentari mmirata għat-tkabbir u l-ħolqien tal-

impjiegi. F’dan il-kuntest għandna nilqgħu l-proposta li jitwaqqaf il-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi li għandu l-potenzjal li jipprovdi, f’korrelazzjoni ma’ strumenti oħrajn, 

stimulu ekonomiku rapidu.  

Peress li l-evidenza empirika turi korrelazzjoni b’saħħitha bejn il-qgħad u l-livell ta’ 

investiment, għandha nistennew li dan il-Fond, jekk ikun strutturat u ġestit sew, se jagħti 

spinta meħtieġa ħafna lill-impjiegi fuq perjodu ta’ żmien medju għal żmien twil. Il-Fond 

huwa mistenni li jimmobilizza EUR 315 biljun fuq tliet snin u bħala riżultat joħloq 1.3 miljun 

impjieg dirett u indirett addizzjonali. L-impatt tal-impjieg potenzjali tal-Fond se jiddependi 

fuq bosta fatturi, speċjalment il-possibbiltà tiegħu li jappoġġa proġetti b’potenzjal tal-ħolqien 

tal-impjiegi, sa fejn jiġi mobilizzat il-kapital privat, il-kompatibbiltà tiegħu ma’ strumenti 

oħra eżistenti kif ukoll ir-rilaxx f'waqtu tal-fondi u l-miżuri addizzjonali indirizzati lejn is-

swieq tax-xogħol. 

 

Il-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi 
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L-għan prinċipali tal-proġetti ffinanzjati taħt il-FEIS għandu jkun li joħloq tkabbir u impjiegi 

xierqa u ta’ kwalità għolja. Dan għandu jkun il-prinċipju ewlieni ta’ gwida fir-Regolament 

kollu kkonċernat. Sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni, għandha ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-

għadd u l-kwalità tal-impjiegi ġġenerati mill-Fond, b’enfażi speċjali fuq ir-rispett tat-termini u 

l-kondizzjonijiet ta’ impjieg fil-postijiet tax-xogħol iġġenerati. Din il-valutazzjoni għandha 

sservi wkoll bħala għodda utli fil-każ ta’ reviżjoni futura tal-FEIS. 

Sabiex il-potenzjal tal-ħolqien tax-xogħol ma jiġix imxekkel, l-Istati Membri għandhom 

irawmu politiki attivi tas-suq tax-xogħol sabiex jiggarantixxu l-adattabbiltà tal-ħiliet tal-forza 

tax-xogħol tagħhom għall-ħtiġijiet tas-setturi b’potenzjal għoli ta’ investiment. Ir-riformi tal-

PES u tal-EURES huma ta’ importanza kbira f’dan ir-rigward. 

 

Appoġġ għall-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja 

 

L-intrapriżi żgħar u medji bbażati fl-UE jirrappreżentaw 99 % tan-negozji fl-UE u jimpjegaw 

aktar minn 90 miljun persuna u huma responsabbli għal 85 % tat-tkabbir nett tal-impjiegi 

reċenti. Għalhekk, huma għandhom potenzjal kbir għall-ħolqien tal-impjiegi li għandu 

jissaħħaħ. Is-suċċess tal-FEIS se jiddependi fuq kemm is-settur privat se jkun lest li jinvesti, 

għalhekk l-inċentivi għas-settur privat għandhom jiġu massimizzati. Il-Fond għandu jkun 

strutturat b’tali mod li jevita sitwazzjonijiet li fihom il-proġetti jiġu ffinanzjati xorta waħda. 

Għalhekk, proġetti bi profil ta’ riskju relattivament għoli kif ukoll b’potenzjal li jsiru 

ekonomikament vijabbli minħabba l-finanzjament tal-FEIS għandhom jingħataw prijorità. 

 

Il-ġbir ta’ fondi addizzjonali 

 

Wara l-perjodu tant meħtieġ ta’ konsolidazzjoni fiskali wasal iż-żmien li pajjiżi Ewropej 

jinvestu. Sabiex jiġi massimizzat il-potenzjal ta’ investiment tal-Fond u, bħala riżultat, il-

ħolqien tal-impjiegi, jeħtieġ li jiġu stabbiliti inċentivi għall-Istati Membri li jipparteċipaw 

finzanzjarment fil-FEIS. Għalhekk il-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-FEIS mill-Istati 

Membri, inkluża l-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fi pjattaformi ta’ investiment, m’għandhiex 

titqies mill-Kummissjoni meta tiddefinixxi l-aġġustament fiskali jew taħt il-parti preventiva 

jew dik korrettiva tal-Patt.  

 

Korrelazzjoni ma’ strumenti oħra eżistenti 

 

Is-suċċess tal-FEIS se jiddependi wkoll fuq il-possibbiltà tiegħu li jeżisti flimkien ma' 

strumenti finanzjarji diġà eżistenti fl-Ewropa u jsaħħaħhom, bħalma huma l-Fondi Strutturali 

u ta’ Investiment Ewropej. Sabiex jiġi mmassimizzat il-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi ta’ 

dawn l-istrumenti finanzjarji għandu jkun hemm il-possibbiltà minn naħa li jintużaw il-Fondi 

Strutturali Ewropej biex jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ proġetti taħt il-FEIS u min-

naħa l-oħra li jintuża l-FEIS biex jikkofinanzja proġetti eliġibbli taħt l-interventi tal-politika 

strutturali Ewropea.  

 

Miżuri addizzjonali 

 

Sabiex il-FEIS jaħdem, il-Kummissjoni Ewropea se tniedi u tappoġġa wkoll miżuri 

addizzjonali biex tipprovdi prevedibbiltà regolatorja akbar u tneħħi l-ostakli għall-

investiment, filwaqt li tagħmel l-Ewropa destinazzjoni aktar attraenti għall-investiment. 
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Barra minn hekk, il-metodu ta’ għażla ta’ proġetti ta’ investiment għandu jqis il-livelli 

differenti ta’ żvilupp tas-swieq finanzjarji nazzjonali u l-istabbiltà tagħhom, li se jkollhom 

impatt dirett fuq il-kapaċità li l-Fond jintuża fl-Istati Membri. Dan se jiżgura distribuzzjoni 

tar-riżorsi finanzjarji fl-Unjoni kollha, inklużi l-Istati Membri l-aktar affettwati mill-kriżi 

finanzjarja. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi 

li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 

il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment ta' kwalità 

mmirat bħala konsegwenza tal-inċertezza 

tas-suq rigward il-futur ekonomiku u l-

limiti fiskali fuq l-Istati Membri u/jew ir-

reġjuni, id-dejn insostenibbli u l-problemi 

strutturali. Dan in-nuqqas ta' investiment 

idewwem l-irkupru ekonomiku u għandu 

impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-impjiegi, 

il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu twil, il-

kompetittività u s-sistemi ta' protezzjoni 

soċjali. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Il-FEIS għandu jagħti attenzjoni 

partikolari għal proġetti fl-Istati Membri 

u r-reġjuni li għadhom ibatu l-aktar mill-

kriżi, bl-għan li jnaqqas id-diverġenzi, 

speċjalment fir-rigward tal-livelli tal-

qgħad u tal-impjiegi. Il-ħtieġa li jkunu 

ġenerati impjiegi ġodda ta' kwalità fil-

livelli adegwati għandha tkun indirizzata 

b'mod speċifiku fl-istrateġija Ewropea ta' 

investiment, li għaliha għandu 

jikkontribwixxi l-FEIS. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 

prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 

mġedded għall-finanzjament tal-

investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 

jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 

ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 

jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

lid-domanda u jwasslu għal żieda 

sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali 

soċjalment responsabbli jgħinu biex 

ikunu stimolati investimenti tajba. 
Flimkien ma' impetu mġedded għall-

finanzjament tal-investiment, dawn il-

prekundizzjonijiet jistgħu jagħtu kontribut 

biex jiġi stabbilit ċirku virtuż, fejn proġetti 

ta' investiment jappoġġaw u jiġġeneraw 

impjiegi ta' kwalità u sostenibbli fuq 

terminu medju u twil, iżidu d-domanda, 
iwasslu għal żieda sostenibbli fil-potenzjal 

tat-tkabbir kif ukoll għal koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali, l-

inklużjoni soċjali u jiġġeneraw valur 

miżjud għas-soċjetà. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) L-objettiv ta' investimenti strateġiċi 

biex jitrawwem it-tkabbir sostenibbli 

għandu jiġi segwit b’mod parallel mal-

objettiv li jiġu ġġenerati impjiegi ta’ 

kwalità fuq terminu medju għal terminu 

twil li jikkonformaw mat-termini u l-

kundizzjonijiet legali ta’ impjieg fl-Istati 

Membri. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 2b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2b) Għandu jiġi implimentat sett wiesa’ 

ta’ riformi ekonomiċi u soċjali fil-livell 

nazzjonali biex jiġu ġġenerati kisbiet 

ekonomiċi u soċjali sostanzjali. Dawn ir-

riformi għandu jkollhom l-għan, 

pereżempju, li jiżguraw aċċess sħiħ u 

ekwu għal edukazzjoni u sistemi ta’ taħriġ 

ta’ kwalità għolja, għal faċilitajiet tajbin 

tal-indukrar tat-tfal u għal sistemi tal-

kura tas-saħħa ffinanzjati tajjeb, kif ukoll 

li jiżguraw parteċipazzjoni ekwa bejn in-

nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol, u li 

jiżviluppaw sistemi ta’ politika fiskali 

ġusti u effettivi li jeliminaw b’suċċess il-

frodi fiskali u l-prattiki ta’ evażjoni jew 

tal-evitar tat-taxxa. 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 
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Premessa 2c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2c) Sabiex ikun massimizzat l-impatt fuq 

l-impjiegi tal-FEIS, l-Istati Membri 

għandhom ikomplu jwettqu riformi 

strutturali soċjalment responsabbli u 

inizjattivi oħra bħal programmi ta' taħriġ 

u politiki attivi tas-suq tax-xogħol, 

kundizzjonijiet li jappoġġaw il-ħolqien ta' 

impjiegi ta' kwalità u sostenibbli u 

jinvestu f'politiki soċjali mmirati bi qbil 

mal-Pakkett ta' Investiment Soċjali 2013. 

Barra minn hekk, l-Istati Membri 

għandhom iwettqu attivitajiet addizzjonali 

bħal programmi ta' taħriġ personalizzati li 

jlaqqgħu l-ħiliet tal-ħaddiema mal-

ħtiġijiet tas-setturi li jibbenefikaw mill-

FEIS, servizzi ta' negozju mfassla apposta 

għall-intrapriżi biex jippreparawhom ħalli 

jkunu lesti biex jespandu u joħolqu aktar 

impjiegi, u appoġġ lil negozji ġodda u 

individwi li jaħdmu għal rashom.  

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija 

Ewropa 2020 li stabbilew approċċ għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 

sfortunatament b'impatt insuffiċjenti fuq 

il-livelli tal-impjiegi u tal-faqar f'ħafna 

Stati Membri. Il-Bank Ewropew tal-

Investiment ("BEI") saħħaħ ukoll ir-rwol 

tiegħu biex iħajjar u jippromwovi l-

investiment fl-Unjoni, in parti permezz ta' 

żieda fil-kapital f'Jannar 2013. Hija 
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l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 

b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-

finanzjament ta' proġetti ta' investiment 

vijabbli. 

għalhekk meħtieġa azzjoni ulterjuri u 

komplimentari sabiex ikun żgurat li l-

ħtiġijiet tal-investiment tal-Unjoni jiġu 

indirizzati u li l-likwidità disponibbli fis-

suq tintuża b'mod effiċjenti u tiġi 

indirizzata lejn il-finanzjament ta' proġetti 

ta' investiment vijabbli u sostenibbli, 

b'enfażi qawwija fuq il-potenzjal tagħhom 

ta' tkabbir u ħolqien ta' impjiegi ta' 

kwalità u sostenibbli, u l-benefiċċju li 

jagħtu lis-soċjetà b'mod ġenerali. 

 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

investimenti fl-Unjoni. 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

investimenti fl-Unjoni. Mingħajr titjib fl-

ambjent tal-investiment, se jkun diffiċli 

għall-FEIS li jikseb l-iskop tiegħu. F'dak 

ir-rigward, hu meħtieġ impenn ġenwin 

biex ikun konsolidat aktar is-suq intern 

tal-Unjoni, b'enfasi fuq is-Suq Uniku 

Diġitali.  Il-FEIS għandu jkun operattiv 

malajr kemm jista’ jkun sabiex l-

investimenti jkunu jistgħu jiġu attivati fl-

2015. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni (9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
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għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, titnaqqas il-burokrazija, 

jissaħħaħ is-Suq Uniku, jinżammu f’livell 

ta’ flessibbiltà suffiċjenti s-swieq tax-

xogħol, jiġi żgurat li l-kostijiet tax-xogħol, 

inklużi l-pagi, ikunu konformi mal-

produttività, jiġu mħeġġa sistemi ta’ 

protezzjoni soċjali li jagħmlu x-xogħol 

attraenti, jiġu ristrutturati u kapitalizzati 

l-banek, titjieb l-effiċjenza tal-

amministrazzjoni pubblika u tas-sistemi 

fiskali, u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. 

Ix-xogħol tal-FEIS, u l-investimenti 

madwar l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess u aċċess 

simplifikat għall-finanzjament bl-għan li 

jiġġenera tkabbir sostenibbli u impjiegi ta' 

kwalità u sostenibbli. Huwa maħsub li 

aċċess akbar għall-finanzjament għandu 

jkun ta' benefiċċju partikolari għal 

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, li 

jirrappreżentaw 99 % tan-negozji fl-UE, li 

jimpjegaw aktar minn 90 miljun ħaddiem 

fl-Unjoni u li reċentement iġġeneraw 

aktar minn 80 % tal-impjiegi l-ġodda fl-

Unjoni. Huwa wkoll xieraq li l-benefiċċju 

ta' tali aċċess akbar jiġi estiż għall-

finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat 
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kif ukoll intrapriżi soċjali u mikro. Jekk 

jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud soċjoekonomiku 

għoli u b'potenzjal għall-ħolqien tal-

impjiegi ta' kwalità u sostenibbli, li jagħtu 

kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta' 

politika fuq terminu twil tal-Unjoni, 

speċjalment rigward il-politika ta' 

koeżjoni u tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-

miri ta' tnaqqis tal-faqar tal-Istrateġija 

Ewropa 2020. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-

negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 

billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 

jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 

jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 

(12) Ħafna intrapriżi mikro, żgħar u ta' 

daqs medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-

negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 

billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 

jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 

jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
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għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 

għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 

fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS. 

għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 

għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 

fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS. Huwa 

importanti li l-FEIS iqis il-kundizzjonijiet 

speċifiċi ta’ investiment f’pajjiżi bi swieq 

finanzjarji inqas żviluppati. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-

xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 

finanzjament għal intrapriża żgħar u ta' 

daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 

indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-

Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-

esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet. 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-

xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 

finanzjament għal intrapriża żgħar, ta' daqs 

medju u mikro u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 

indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-

Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-

esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli, li jkollhom impatt dirett 

fuq l-ekonomija reali. B'mod partikolari, 

il-FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jinkoraġġixxu l-ħolqien ta' impjiegi ta' 

kwalità u sostenibbli, it-tkabbir sostenibbli 

u inklużiv fit-terminu twil, il-kompetittività 

kif ukoll ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-
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ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. 

iżvilupp tal-ħiliet. Il-FEIS għandu 

jappoġġa firxa wiesgħa ta' prodotti 

finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn jew il-

garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet 

tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi 

għandu jiġi ssorveljat sistematikament u 

mħeġġeġ iktar, speċjalment bil-għan li 

jintlaħqu kisbiet soċjetali fit-tul f’forma 

ta’ impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità, bir-

riżultat li l-investituri u l-ħaddiema 

jibbenefikaw mill-FEIS. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

(15) Il-FEIS għandu jkun kumplimentari 

għal strumenti finanzjarji eżistenti tal-

Unjoni u għandu jimmira proġetti 
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tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 

finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

b'diffikultajiet biex jattiraw finanzjament 

privat u li għandhom profil tar-riskji u l-

gwadanji ogħla minn strumenti eżistenti 

tal-BEI u tal-Unjoni sabiex jiżgura 

addizzjonalità fuq operazzjonijiet eżistenti. 

Il-FEIS għandu jiffinanzja proġetti madwar 

l-Unjoni, inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt 

tal-kriżi finanzjarja u ż-żoni affettwati 

minn sitwazzjonijiet ta' livelli ogħla ta' 

qgħad. Il-FEIS għandu jintuża biss meta 

ma jkunx disponibbli finanzjament minn 

sorsi oħra fuq termini raġonevoli. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament u li 

joffru potenzjal sinifikanti għall-ħolqien 

tal-impjiegi. Il-livell ta’ riskju involut 

minn dawk l-investimenti għandu jkun 

adegwat għall-kisba tal-objettivi tal-FEIS, 

b’mod partikolari fir-rigward tal-ħolqien 

tal-impjiegi, sakemm jiġu ssodisfati r-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Minbarra li jkunu vijabbli, l-investimenti għandhom joffru potenzjal sinifikanti għall-ħolqien 

tal-impjiegi. L-ikklassifikar tal-livell tar-riskju mill-investimenti bħala 'xieraq' hi ferm vaga;  

ikun aħjar li tiġi konnessa mal-objettivi li l-FEIS għandha tikseb, b’mod partikolari fir-

rigward tal-ħolqien tax-xogħol. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-FEIS għandu jikkunsidra sew is-

sitwazzjonijiet tas-suq tax-xogħol madwar 

l-Istati Membri u r-reġjuni, u jinkludi eżiti 

potenzjali ta' tisħiħ tal-impjiegi li jistgħu 

jintlaħqu meta jkunu evalwati l-proġetti. 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 16b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) Il-Kumitat ta' Tmexxija tal-FEIS 

għandu jiddetermina l-politika ta' 

investiment ta' proġetti li jistgħu jkunu 

appoġġati kif ukoll il-profil tar-riskju. 

Peress li l-għażla tal-proġetti se tiddependi 

fuq dik il-politika, il-Parlament Ewropew 

għandu jkun involut fit-tfassil tal-kriterji. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu kompitu fundamentali fi ħdan il-FEIS, li jiddetermina l-politika 

ta’ investiment u konsegwentement il-kriterji għall-għażla tal-proġetti. Huwa essenzjali li jiġi 

involut il-Parlament Ewropew fit-tfassil ta’ dawk il-kriterji. 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 16c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-FEIS għandu jkun iffukat fuq il-

ħolqien ta’ investimenti ġodda f’oqsma 

fejn l-interess tal-investituri huwa limitat 

pjuttost milli fuq is-sostituzzjoni ta’ 

investimenti li kienu jsiru band’oħra 

(crowding out), jew fuq l-iffukar fuq 

investimenti li jrendu profitti kbar, li 
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kienu se jsiru fi kwalunkwe każ 

(deadweight); Għandhom jiġu promossi 

investimenti soċjali li mhux biss 

jiġġeneraw redditi finanzjarji iżda li 

jippromwovu effetti soċjali pożittivi, bħal 

investimenti fil-kapital uman jew 

investimenti b'impatt qawwi fuq il-ħolqien 

tal-impjiegi jew it-tnaqqis tal-faqar. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 16d (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sabiex jissaħħaħ l-effett tal-impjiegi tal-

FEIS, il-metodu tal-għażla tal-proġetti ta’ 

investiment għandu jqis il-livelli differenti 

ta’ żvilupp tas-swieq finanzjarji nazzjonali 

kif ukoll l-istabbiltà tagħhom, li se 

jkollhom impatt dirett fuq l-abbiltà li 

jintuża l-FEIS fl-Istati Membri. Dan se 

jiżgura d-distribuzzjoni tar-riżorsi 

finanzjarji fl-Unjoni kollha, inklużi l-

Istati Membri l-aktar affettwati mill-kriżi 

finanzjarja. 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment u li jkollhom 

għarfien espert ippruvat f'wieħed mill-
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Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

ħames miri ewlenin tal-Istrateġija 

Ewropa 2020. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jinkludi espert(i) b'għarfien 

espert relevanti li jippermettilhom 

jivvalutaw l-effetti fuq l-impjieg u dawk 

soċjali tal-proġetti.  Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jaġixxi b'mod 

trasparenti. Il-Kumitat tal-Investiment 

għandu jkun responsabbli lejn Bord ta' 

Tmexxija tal-FEIS li għandu jissorvelja t-

twettiq tal-objettivi tal-FEIS. Sabiex 

jibbenefika b'mod effikaċi mill-esperjenza 

tal-FEI, il-FEIS għandu jappoġġa l-

finanzjament lill-FEI biex il-FEI ikun jista' 

jidħol għal proġetti individwali fl-oqsma 

tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u ta' 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) L-esperti tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom ikunu approvati 

mill-Parlament Ewropew sabiex jitjiebu l-

governanza demokratika u r-

responsabbiltà tal-Kumitat tal-

Investiment. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 

għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 

sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-

investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 

ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 

għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 

sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-

investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 

ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 
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għandha tkun limitata skont it-tip ta' 

strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 

bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 

impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-

garanzija tkun ikkombinata ma' 

EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 

pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 

għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 

f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 

Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 

mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 

total ta' EUR 315 000 000 000 

f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-

2015 sal-2017. Bħala sostenn għal 

operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 

garanziji li huma marbuta ma' proġetti li 

jintemmu mingħajr talba għal garanzija. 

għandha tkun limitata skont it-tip ta' 

strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 

bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 

impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-

garanzija tkun ikkombinata ma' 

EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 

pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 

għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 

f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 

Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 

mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 

total ta' EUR 315 000 000 000 

f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-

2015 sal-2017, u b'hekk juru n-natura ta’ 

emerġenza tal-fond u l-bżonn li dan ikollu 

impatt immedjat fit-tliet snin li jmiss. 

Bħala sostenn għal operazzjonijiet ġodda 

hemm disponibbli garanziji li huma 

marbuta ma' proġetti li jintemmu mingħajr 

talba għal garanzija. 

Ġustifikazzjoni 

Miż-żewġ approċċi ġenerali li jistgħu jittieħdu mill-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS), huwa vitali li jiġi appoġġat l-approċċ li għalih huwa strument ta’ 

emerġenza u li se jkollu impatt qawwi fit-terminu qasir fil-ġlieda kontra l-qgħad, iktar milli l-

promozzjoni ta’ bidla ta’ modernizzazzjoni fl-istruttura fl-Ewropa. 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 

terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 

lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali u ta' investiment nazzjonali 

jew aġenziji pubbliċi bi sjieda jew kontroll 

tal-Istati Membri jew tal-istituzzjonijiet 

reġjonali, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 

terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 
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governanza tal-FEIS. lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 

governanza tal-FEIS, bil-kundizzjoni li l-

interessi ġenerali tal-Unjoni jiġu 

kkunsidrati fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u fid-

definizzjoni tal-politiki u l-istrateġiji. 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 20a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Il-BEI għandu juża l-mezzi u r-

riżorsi disponibbli sabiex jappoġġa l-

iżvilupp ta' pjattaformi ġeografiċi u 

tematiċi ta' investiment, li jġibu flimkien 

koinvestituri, awtoritajiet pubbliċi, esperti, 

istituzzjonijiet edukattivi, ta' taħriġ u 

riċerka, u atturi relevanti oħra fil-livelli 

tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali, sabiex 

jitħeġġu l-innovazzjoni, l-iżvilupp tal-

ħiliet u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u 

sostenibbli f'oqsma ewlenin fejn hu 

meħtieġ aktar investiment. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 20b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20b) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-

FEIS mill-Istati Membri, inkluża l-

possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fi 

pjattaformi ta’ investiment, 

m’għandhomx jitqiesu mill-Kummissjoni 

meta tiddefinixxi l-aġġustament fiskali 

taħt il-parti preventiva jew dik korrettiva 

tal-Patt. F’każ ta’ sitwazzjoni ta’ eċċess 

fuq il-valur ta’ referenza tad-defiċit, il-

Kummissjoni m’għandhiex tniedi l-EDP 

jekk dak l-eċċess ikun dovut biss għall-
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kontribuzzjoni u jkun żgħir u mistenni li 

jkun temporanju. B’mod simili, ebda 

proċedura m’għandha titnieda meta jiġi 

vvalutat eċċess ’il fuq mill-valur ta’ 

referenza tad-dejn f’każ li dan ikun dovut 

biss għall-kontribuzzjonijiet tal-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li nħeġġu lill-akbar numru possibbli ta’ Stati Membri biex jipparteċipaw fil-FEIS 

sabiex jiġu massimizzati l-effetti pożittivi fuq l-ekonomija Ewropea. F’dan ir-rigward il-

kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri, inklużi l-kontribuzzjonijiet għal pjattaformi ta’ 

investiment, m’għandhomx jagħtu bidu għall-EDP. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 

għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

Il-flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha 

timmassimizza l-potenzjal li tattira 

investituri lejn l-oqsma ta' investiment fil-

mira tal-FEIS. 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 

għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

Il-flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha 

timmassimizza l-potenzjal li tattira 

investituri lejn l-oqsma ta' investiment fil-

mira tal-FEIS. Il-FEIS jista' jintuża wkoll 

għall-kofinanzjament ta’ proġetti eliġibbli 

taħt il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 

Ewropej. 

Ġustifikazzjoni 

Il-FEIS għandu jiġi ttrattat bħala għodda ta’ investiment kumplimentari għall-Fondi 

Strutturali Ewropej diġà eżistenti. Għalhekk, sabiex jiġu massimizzati l-effetti ta’ dawn iż-

żewġ għodod, il-kofinanzjament tal-proġetti bejn il-FEIS u l-FSIE għandu jaħdem fiż-żewġ 

modi. L-użu b'mod speċjali ta’ strumenti finanzjarji disponibbli taħt il-FEIS bħas-self jista' 

jgħin biex jipproċedi b’għadd sinifikanti ta’ proġetti taħt il-politika strutturali li kienu ġew 

imblukkati minħabba nuqqas ta’ flus pubbliċi. 
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Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbiltà. 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom, partikolarment fir-

rigward tal-impatt soċjali u ekonomiku 

tagħhom, b’attenzjoni partikolari għall-

ħolqien tax-xogħol, u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbiltà. Huma 

għandhom jiġu ppreżentati fil-forma ta’ 

rapport lill-Parlament Ewropew, 

f'intervalli regolari, biex ikun jista’ jagħti 

l-opinjoni tiegħu. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa essenzjali li jiġu vvalutati l-attivitajiet appoġġati mill-FEIS, partikolarment fir-rigward 

tal-ħolqien tax-xogħol. 

 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

(26) B'mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, ir-rappreżentanti 

tal-SMEs kif ukoll esperti fil-politiki tal-
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mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

impjieg u soċjali. Dan għandu jistabbilixxi 

punt uniku ta' dħul għal mistoqsijiet li 

jirrigwardaw l-assistenza teknika għal 

investimenti fl-Unjoni, li l-aċċess għalih 

għandu jitħeġġeġ permezz ta’ approċċ 

multilingwi u deċentralizzat sabiex jiġi 

appoġġat it-tixrid effettiv tal-

informazzjoni.  

 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 

rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 

permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 

Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-

garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-

effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 

riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 

telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-

enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 

jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-

programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 

dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 

rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 

permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 

Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-

garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-

effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 

riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 

telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-

enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 

jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-

programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 

dawk il-programmi tiġi reindirizzat għall-
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benefiċċju tal-FEIS. benefiċċju tal-FEIS mingħajr ma jiġu 

sagrifikati l-objettivi inizjali ta’ dawn il-

programmi. 

__________________ __________________ 

2Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 

jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104). 

2Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 

jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104). 

3Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-

Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 

ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 

Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 

129). 

3Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-

Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 

ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 

Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta' investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta' investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
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sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 

informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 

id-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom. 

sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 

informazzjoni affidabbli u trasparenti li 

fuqha jibbażaw id-deċiżjonijiet ta' 

investiment tagħhom. Fil-qafas tas-sett ta’ 

proġetti ser tingħata importanza lill-

ħarsien tas-sigrieti kummerċjali ċentrali. 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b'mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-FEIS. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b'mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress u l-impatt soċjali u ekonomiku 

reali tal-FEIS, b’attenzjoni partikolari 

għall-ħolqien tax-xogħol. Il-BEI għandu, 

f’dan il-kuntest, jipprovdi lill-Parlament u 

lill-Kunsill rapport annwali biex dawn 

jagħtu l-opinjoni tagħhom. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi speċifikat il-kontenut tar-rapporti regolari tal-BEI lill-Parlament Ewropew u l-

Kunsill. Kif ġie indikat, huwa essenzjali li jiġi valutat jekk l-investimenti ffinanzjati humiex 

qed ikollhom impatt fuq il-ħolqien tax-xogħol. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

1. Fuq il-bażi ta’ mandat mill-Kunsill 

Ewropew u l-Parlament Ewropew, il-

Kummissjoni tista’ tikkonkludi ftehim 

mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 

dwar l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew 

għal Investimenti Strateġiċi (“FEIS”). Il-

ftehim għandu jiġi trażmess lill-
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Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 

għandu jkun ippubblikat. 

 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS għandu jkun li jappoġġa 

investimenti ta' kwalità pubbliċi u privati 

fl-Unjoni u li jiżgura aktar aċċess għall-

finanzjament lil kumpaniji li għandhom sa 

3000 impjegat, b'attenzjoni partikolari fuq 

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, kif ukoll 

dawk mikro u soċjali, permezz tal-

forniment ta' kapaċità tal-ġarr ta' riskju lill-

BEI ("Ftehim tal-FEIS"). L-objettiv 

ġenerali tal-FEIS għandu jkun li 

jappoġġa l-objettivi tal-Europa 2020 u 

jippromovi tkabbir sostenibbli, inklużiv u 

fit-tul u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. 

 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' 

partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. 

2. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jkun miftuħ 

għall-Istati Membri. Bil-kundizzjoni li jkun 

hemm l-approvazzjoni ta' kontributuri 

eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS għandu jkun 

miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 

terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, l-

awtoritajiet reġjonali u lokali, u l-entitajiet 

tas-settur privat. 
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. 

2. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jkun 

jipprevedi l-ħolqien ta' Ċentru Ewropew 

għall-Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-

BEI. L-EIAH għandu jkun trasparenti u 

indipendenti. L-EIAH għandu jkollu bħala 

l-objettiv tiegħu li jibni fuq is-servizzi ta' 

konsulenza eżistenti tal-BEI u tal-

Kummissjoni sabiex jipprovdi appoġġ ta' 

konsulenza għall-identifikazzjoni ta' 

proġetti ta' investiment u jaġixxi bħala 

ċentru uniku ta' konsulenza teknika għall-

finanzjament ta' proġetti fl-Unjoni. Dan 

għandu jinkludi appoġġ dwar l-użu tal-

assistenza teknika għall-istrutturar tal-

proġetti, l-użu ta' sħubijiet pubbliċi-privati, 

u konsulenza, kif xieraq, dwar kwistjonijiet 

rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-UE. L-EIAH, 

f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 

għandu jintroduċi strateġija ta' 

komunikazzjoni li tinforma l-pubbliku 

dwar l-attivitajiet tiegħu.  

 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH għandu 

jagħmel użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta’ Investiment 

Ewropej, ta' esperti fl-impjiegi u fil-qasam 
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tal-affarijiet soċjali kif ukoll regolarment 

jikkonsulta mal-partijiet interessati 

kkonċernati. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-

Ftehim tal-FEIS ikunu jistgħu jipprovdu l-

kontribuzzjoni tagħhom, b'mod partikolari, 

fil-forma ta' flus jew ta' garanzija 

aċċettabbli għall-BEI. Partijiet terzi oħra 

jkunu jistgħu jipprovdu l-kontribuzzjoni 

tagħhom fi flus biss. 

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-

Ftehim tal-FEIS għandhom ikunu jistgħu 

jipprovdu l-kontribuzzjoni tagħhom, b'mod 

partikolari, fil-forma ta' flus jew ta' 

garanzija aċċettabbli għall-BEI. Partijiet 

terzi oħra għandhom ikunu jistgħu 

jipprovdu l-kontribuzzjoni tagħhom fi flus 

biss. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-

Istati Membri, inklużi kontribuzzjonijiet 

possibbli għall-pjattaformi ta’ 

investiment, m’għandhomx jitqiesu mill-

Kummissjoni meta tiddefinixxi l-

aġġustament fiskali taħt il-parti 

preventiva u dik korrettiva tal-Patt ta’ 

Stabbiltà u Tkabbir. F’każ ta’ sitwazzjoni 

ta’ eċċess fuq il-valur ta’ referenza tad-

defiċit, il-Kummissjoni m’għandhiex 

tniedi l-EDP jekk dak l-eċċess ikun dovut 

biss għall-kontribuzzjoni u jkun żgħir u 

mistenni li jkun temporanju. B’mod 

simili, ebda proċedura m’għandha 

titnieda meta jiġi vvalutat eċċess ’il fuq 

mill-valur ta’ referenza tad-dejn f’każ li 

dan ikun dovut biss għall-

kontribuzzjonijiet tal-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Jeħtieġ li nħeġġu lill-akbar numru possibbli ta’ Stati Membri biex jipparteċipaw fil-FEIS 

sabiex jiġu massimizzati l-effetti pożittivi fuq l-ekonomija Ewropea. F’dan ir-rigward il-

kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri, inklużi l-kontribuzzjonijiet għal pjattaformi ta’ 

investiment, m’għandhomx jagħtu bidu għall-EDP. 
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Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' 

jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil ta' 

riskju tal-FEIS, b'konformità mal-objettivi 

fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-Bord ta' 

Tmexxija jeleġġi wieħed mill-membri 

tiegħu biex ikun President tal-Bord. 

1. Il-Ftehim tal-FEIS għandujipprevedi li 

l-FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' 

jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil ta' 

riskju tal-FEIS, b'konformità mal-objettivi 

fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-membri tal-

Bord ta' Tmexxija għandhom jinkludu 

rappreżentant(i) b'għarfien espert 

ippruvat fil-politiki tal-impjiegi u soċjali li 

kapaċi jindirizzaw problemi 

soċjoekonomiċi ewlenin fl-Unjoni. Il-Bord 

ta' Tmexxija jeleġġi wieħed mill-membri 

tiegħu biex ikun President tal-Bord. Il-

Bord ta' Tmexxija għandu jaġixxi b'mod 

traparenti u indipendenti. 

 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ebda deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija ma 

tiġi adottata jekk il-Kummissjoni jew il-

BEI jivvotaw kontriha. 

Ebda deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija ma 

għandha tiġi adottata jekk il-Kummissjoni 

jew il-BEI jivvotaw kontriha. Meta jseħħ 

dan, ir-raġunijiet għall-votazzjoni kontra 

għandhom ikunu dikjarati quddiem il-

membri tal-Bord ta' Tmexxija. Il-

Parlament Ewropew għandu jiġi infurmat 

dwar kwalunkwe tilwim fir-rapport 

annwali. 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu. 

Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali (inklużi 

pjattaformi ta' investiment) skont il-

politiki ta' investiment tal-FEIS u japprova 

s-sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet (inklużi pjattaformi ta' 

investiment) skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu. 

 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

kompost minn tmien esperti indipendenti u 

d-Direttur Amministrattiv. L-esperti 

indipendenti għandu jkollhom livell għoli 

ta' esperjenza rilevanti rigward is-suq fil-

finanzjament tal-proġetti, tagħrif tas-

setturi kkonċernati u l-ispeċifiċitajiet 

u/jew il-makroekonomiji tagħhom. Tal-

inqas espert wieħed għandu jkollu 

għarfien espert relevanti biex jivvaluta l-

effetti fuq l-impjieg u soċjali tal-proġetti. 

L-esperti kollha għandhom jinħatru mill-

Bord ta' Tmexxija għal perjodu fiss ta' tliet 

snin li jiġġedded fuq il-bażi tal-kompetenzi 

tagħhom wara proċedura trasparenti u 

indipendenti. L-erperti kollha għandhom 

jiddikjaraw bil-miktub li m'għandhomx 

kunflitt ta' interess dwar l-operazzjoni ta' 

investiment.  
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Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Id-Direttiva (XXXX) tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-

bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi mhux 

eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati fil-borża 

u miżuri relatati (2012/0299/COD) 

għandha tapplika għal kwalunkwe ħatra, 

għażla jew proċedura ta’ reklutaġġ għall-

korpi tal-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi hija wkoll ta’ rilevanza kbira għall-Bord tal-

FEIS minħabba li distribuzzjoni bilanċjata bejn is-sessi se jkollha impatt pożittiv fuq l-

istruttura tal-investiment. 

 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

2. Il-garanzija tal-UE għandha tingħata 

għal operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). Kwalunkwe operazzjoni 

kkonċernata għandha tkun konsistenti 

mal-politiki tal-Unjoni, tikkontribwixxi 

biex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija 

EU 2020 u tkun tappoġġa kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 
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Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

(b) l-investiment kapitali li jappoġġa 

politiki soċjali, inklużi s-servizzi soċjali, l-

edukazzjoni minn età bikrija u t-taħriġ, is-

settur tas-saħħa u tal-kura, ir-riċerka, l-

iżvilupp, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u 

tal-komunikazzjoni u l-innovazzjoni, l-

ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali; 

 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-qasam 

soċjali; 

(d) proġetti ta’ infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban, l-oqsma 

soċjali u s-servizzi pubbliċi; 

 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (ea) investimenti li jagħtu redditu għoli 

soċjoekonomiku li jappoġġaw tkabbir 

sostenibbli u fuq terminu twil, il-ħolqien 

tal-impjiegi kif ukoll il-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali; 
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Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Biex jiggwida l-għażla tal-proġetti li tista’ 

tappoġġa l-FEIS, il-Bord ta’ Tmexxija 

għandu jinkludi t-tħassib tal-impatt tax-

xogħol u soċjali fl-orjentazzjoni 

strateġika, fil-linji gwida dwar l-

allokazzjoni tal-assi strateġiċi, u fil-

politiki u l-proċeduri operattivi, inklużi l-

politiki tal-investiment. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. Il-FEIS jista' jintuża 

wkoll għall-kofinanzjament ta’ proġetti 

eliġibbli taħt il-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej. 

Ġustifikazzjoni 

Il-FEIS għandu jiġi ttrattat bħala għodda ta’ investiment kumplimentari għall-Fondi 

Strutturali Ewropej diġà eżistenti. Għalhekk, sabiex jiġu massimizzati l-effetti ta’ dawn iż-

żewġ għodod, il-kofinanzjament tal-proġetti bejn il-FEIS u l-FSIE għandu jaħdem fiż-żewġ 

modi.. L-użu b'mod speċjali ta’ strumenti finanzjarji disponibbli taħt il-FEIS bħas-self jista' 

jgħin biex jipproċedi b’għadd sinifikanti ta’ proġetti taħt il-politika strutturali li kienu ġew 

imblukkati minħabba nuqqas ta’ flus pubbliċi. 
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Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u 

lokali, għandhom jippromwovu l-ħolqien 

ta' sett ta' proġetti ta' investiment 

trasparenti kurrenti u potenzjali futuri fl-

Unjoni. Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr 

ħsara għall-proġetti finali magħżula għal 

sostenn skont l-Artikolu 3(5). 

 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar investiment 

kurrenti u futur li jagħtu kontribut 

sinifikanti biex jintlaħqu l-objettivi ta' 

politika tal-UE. 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 

jiżviluppaw, jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi 

regolari, strutturata u trasparenti, 

informazzjoni dwar investimenti kurrenti 

u futuri li jagħtu kontribut sinifikanti biex 

jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-UE. 

 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 

reġjonali u/jew lokali għandhom 

jiżviluppaw, jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi 

regolari, trasparenti u strutturata, 

informazzjoni dwar investimenti kurrenti 

u futuri fit-territorju tagħhom. 
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Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, jirrapporta kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fl-

ambitu ta' dan ir-Regolament. Ir-rapport 

ikun jinkludi valutazzjoni tal-konformità 

mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-

UE u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

skont l-Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport ikun 

jinkludi wkoll dejta statistika, finanzjarja u 

ta' kontabilità dwar kull operazzjoni ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI u fuq 

bażi aggregata. 

1. Il-BEI u l-Kumitat tal-Investiment tal-

FEIS, f’kooperazzjoni mal-FEI, kif xieraq, 

għandhom jirrapportaw kull sitt xhur lill-

Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Parlament 

Ewropew dwar l-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment tal-BEI u tal-

FEIS fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament. Ir-

rapport għandu jinkludi valutazzjoni tal-

konformità mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-

garanzija tal-UE u l-indikaturi ewlenin tal-

prestazzjoni skont l-Artikolu 2(1)(g). Ir-

rapport għandu jinkludi wkoll dejta 

statistika, finanzjarja u ta' kontabilità dwar 

kull operazzjoni ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI u fuq bażi aggregata. 

Ir-rapport għandu jinkludi wkoll 

valutazzjoni kwalitattiva dettaljata tal-

operazzjonijiet ikkonċernati kif definit fl-

Artikolu 5. 

 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) valutazzjoni tal-kontribut lejn l-

objettivi tal-Unjoni, partikolarment fir-

rigward tal-miri tal-Istrateġija 

Ewropa 2020 għall-impjieg, l-edukazzjoni 

u t-tnaqqis tal-faqar; 
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Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ab) valutazzjoni tal-għadd, il-kwalità u s-

sostenibbiltà tal-impjiegi maħluqa; 

 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. 

(d)  valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI u tar-riżultati 

miksuba. 

 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tinkludi fir-

Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi li 

jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar l-Istħarriġ dwar it-

Tkabbir Annwali, valutazzjoni dettaljata 

tal-impatt dirett fuq il-ħolqien tal-impjiegi 

tal-investimenti ffinanzjati mill-FEIS, kif 

ukoll analiżi tal-effetti sekondarji fuq l-

impjiegi ta’ investimenti bħal dawn fl-

Ewropa. 

 

 



 

RR\1058953MT.doc 227/374 PE551.765v01-00 

 MT 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-BEI jippubblika rapport komprensiv 

dwar il-funzjonament tal-FEIS; 

(a) il-BEI għandu jippubblika rapport 

komprensiv dwar il-funzjonament tal-

FEIS, u r-riżultati tiegħu f'termini ta’ 

tkabbir u impjiegi; 

 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 

akkumpanjat bi proposti rilevanti. 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta' tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta valutazzjoni 

komprensiva tal-kwalità sabiex jiġi valutat 

l-effett soċjoekonomiku reali ta’ dan il-

pjan strateġiku speċjali lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 

akkumpanjat bi proposti rilevanti. 

Ġustifikazzjoni 

Il-FEIS għandu jiġi valutat b’mod sħiħ wara tliet snin sabiex ikun jista' jiġi ġġudikat jekk 

laħaqx l-objettivi tiegħu bħala strument ta’ emerġenza fuq terminu qasir. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI jinnotifika lill-OLAF minnufih u 

jagħtih l-informazzjoni meħtieġa meta, fi 

kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-

1. Il-BEI għandu jinnotifika lill-OLAF 

minnufih u jagħtih l-informazzjoni 

meħtieġa meta, fi kwalunkwe stadju tat-
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implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija tal-

UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ frodi, korruzzjoni, 

ħasil ta' flus jew xi attività illegali oħra li 

tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-

Unjoni. 

tħejjija, l-implimentazzjoni jew l-għeluq 

tal-operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija 

tal-UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ frodi, korruzzjoni, 

ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali 

oħra li tista' taffettwa l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-
SIKUREZZA TAL-IKEL 

għall-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji  

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Miriam Dalli 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi tirrikonoxxi 

fil-memorandum ta' spjegazzjoni tagħha li, bħala konsegwenza għall-kriżi ekonomika u 

finanzjarja, il-livell ta' investiment fl-UE naqas b'madwar 15 % mill-ogħla livell tiegħu fl-

2007. Għaldaqstant, l-irkupru ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir fuq terminu twil u 

l-kompetittività qed jiġu mxekkla. Din il-proposta tisħaq ukoll li din il-lakuna fl-investiment 

qed tippreżenta riskji biex jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-Istrateġija Ewropa 2020. 

Ir-Rapporteur tfakkar li l-Ewropa 2020 hija l-istrateġija għat-tkabbir tal-UE għal dan id-

deċennju u b'hekk il-mezz li permezz tiegħu l-UE ssir ekonomija intelliġenti, sostenibbli u 

inklussiva. Dawn it-tliet prijoritajiet li jsaħħu lil xulxin għandhom jgħinu lill-UE u lill-Istati 

Membri jipprovdu livelli għolja ta' impjiegi, produttività u koeżjoni soċjali. B'mod konkret, fl-

istrateġija UE 2020 l-Unjoni stabbiliet ħames objettivi ambizzjużi - dwar l-impjiegi, l-

innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali, il-klima u l-enerġija - li jridu jintlaħqu sal-

2020. B'hekk, huwa essenzjali li anke fil-FEIS, dawn l-objettivi jiġu indirizzati wkoll b'mod 

xieraq u sodisfaċenti. 

Illum, l-investiment huwa l-iktar għodda b'saħħitha li tista' tgħin lill-Ewropa biex tbiddel is-

sura u timmodernizza b'mod sinifikanti l-ekonomija tagħha, filwaqt li tiżgura l-koeżjoni 

soċjali u territorjali fi ħdan l-UE. Li huwa importanti mhuwiex biss il-kwantità tal-

investimenti, iżda kif u fejn huma investiti l-flus. Sfortunatament, saret wisq enfasi fuq l-

awsterità, u ftit wisq fuq miżuri biex jiġi stimulat it-tkabbir. Il-vittmi prinċipali ta' dawn il-

kalkoli żbaljati kienu kemm l-investiment privat kif ukoll dak pubbliku, li laħqu livelli baxxi 
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wisq biex jirkupraw, u dgħajfa wisq biex isaħħu t-tkabbir tal-futur. Għalhekk, il-politiki 

Ewropej u nazzjonali jridu jmexxu l-ekonomija mill-perkors negattiv preżenti għal perkors ta' 

tkabbir akbar, u wieħed li fih l-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali Ewropej jistgħu jiġu 

indirizzati bl-istess saħħa u determinazzjoni. 

Ir-Rapporteur temmen li l-proposta dwar il-FEIS tista' tipprovdilna l-opportunità li 

nimplimentaw ir-riformi strutturali tant meħtieġa li jistgħu jgħinuna nittrasformaw l-

ekonomija tagħna f'waħda iktar sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi. Din tista' tkun l-opportunità 

tagħna biex nappoġġaw b'mod qawwi l-innovazzjoni u r-R&Ż kemm fis-settur tal-ambjent kif 

ukoll f'dak tas-saħħa billi jiġi pprovdut finanzjament iktar iffukat għat-teknoloġiji li qed 

jiżviluppaw, fosthom dawk li qegħdin fil-fażi ta' dimostrazzjoni.  

Il-viżjoni tar-Rapporteur għandu jkollha:  

1. Unjoni infrastrutturali bbażata fuq impenn politiku ċar li jagħti prijorità lit-teknoloġiji 

ta' enerġija rinnovabbli u investimenti f'enerġija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju, li tinkludi programm ta' investment enormi għall-immodernizzar u t-titjib 

tal-kapaċitajiet tagħna tal-ġenerazzjoni tal-enerġija u n-netwerks tal-enerġija, li 

tistabbilixxi mira mandatorja ġdida għall-interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri, li 

toħloq supergrids Ewropej, u soluzzjonijiet ġodda ta' ħżin u hubs tal-gass biex jiġu 

żgurati l-provvisti tagħna tal-enerġija.  

2. Unjoni tal-enerġija li tistabbilixxi, bħala l-ogħla prijorità, it-tkabbir ekonomiku 

sostenibbli, effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, li tippromovi l-

kompetittività tal-industriji u tal-ekonomiji Ewropej; u li hija bbażata fuq il-benefiċċji 

soċjoekonomiċi u ambjentali fit-tul tat-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 

serra, tal-ħarsien ambjentali u tal-immaniġġjar tal-iskart.  

3. Approċċ rivoluzzjonarju favur il-mobilità, biex ikun jista' jitnaqqas l-impatt ambjentali 

tas-sistemi tat-trasport tagħna, biex ikun hemm iktar ekoinnovazzjoni fis-settur tal-

mobilità, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-karozzi, biex jiġi promoss il-konsum ta' 

fjuwils rinnovabbli, biex isir investiment fi trasport pubbliku nadif, fil-mobilità bl-

elettriku u f'alternattivi sostenibbli għal vetturi tqal u t-trasport marittimu.  

4. L-għan prinċipali biex dan jinkiseb, filwaqt li jiġi żgurat element soċjali b'saħħtu fil-

programm ta' investiment billi jiġi inkorporat fit-tranżizzjoni għall-mudell ġdid ta' 

enerġija ż-żewġ elementi essenzjali tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir sostenibbli.  

F'dan il-kuntest, ir-Rapporteur temmen li l-FEIS jista' joffri opportunità, mhux biss biex jerġa' 

jkun hemm tkabbir u impjiegi ta' kwalità, iżda biex fl-istess waqt jiġu ddefiniti l-isfidi tas-

seklu wieħed u għoxrin, bħall-kompetizzjoni globali u s-sostenibbiltà, il-ġlieda kontra t-tibdil 

fil-klima u l-kisba ta' tranżizzjoni għal enerġija li tiddekarbonizza l-ekonomija tagħna. Dan 

għandu jsir b'mod konformi mal-Istrateġija Ewropa 2020 u mal-pakkett għall-enerġija u l-

klima għall-2030 tal-UE. B'hekk, għandna niffukaw l-istrateġija tagħna ta' investiment fuq il-

viżjoni tagħna tat-tip ta' Ewropa li qed nippruvaw nibnu. 
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Ir-Rapporteur temmen li t-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli, effiċjenti fir-riżorsi u 

dekarbonizzata hija l-prijorità ewlenija u l-għan politiku ewlieni għall-iżvilupp futur tal-

Ewropa. Hija sfida enormi iżda m'hemmx mod ieħor biex isir progress. Jinħtieġ investiment 

ambizzjuż għas-snin li ġejjin, jekk nixtiequ nittrasformaw b'suċċess l-ekonomija tagħna. Iżda 

li jsir investiment 'f'li jkun' mhux ser jerġa' jġib lill-Ewropa lura fit-triq mixtieqa. Irridu 

niffukaw l-opportunitajiet ta' investiment offruti mill-FEIS f'dawn l-oqsma ta' prijorità 

ewlenin tal-UE. 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Baġits u lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati 

responsabbli, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapporti tagħhom: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Title 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) 

Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 

dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 

prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 

mġedded għall-finanzjament tal-

investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 

jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 

ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 

prekundizzjonijiet neċessarji biex tittejjeb 

il-kompetittività Ewropea u jiġi stimulat l-

investiment. Jeħtieġ li l-Ewropa tiffoka 

fuq it-tnaqqis tal-burokrazija u t-tnaqqis 

tal-piżijiet amministrattivi għan-negozju, 

tiftaħ is-suq intern għall-investimenti u 
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jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

lid-domanda u jwasslu għal żieda 

sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

tissalvagwardja l-fatt li s-swieq finanzjarji 

jistgħu jipprovdu l-likwidità meħtieġa biex 

tiffinanzja l-investimenti privati. Flimkien 

ma' impetu mġedded għall-finanzjament 

tal-investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 

jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 

ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 

jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

lid-domanda u jwasslu għal żieda 

sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Il-FEIS irid jikkomplementa 

strateġija globali biex tittejjeb il-

kompetittività Ewropea u jiġu attirati l-

investimenti. Ir-riformi strutturali, ir-

responsabbiltà fiskali u s-simplifikazzjoni 

tal-leġiżlazzjoni huma prekundizzjonijiet 

biex jittejjeb l-ambjent għal investimenti 

privati fl-Ewropa. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni ma għamlitx biżżejjed sforzi biex 

tippromwovi t-tkabbir, minkejja l-

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, ambjentalment sostenibbli u 

soċjalment inklużiv. Il-Bank Ewropew tal-

Investiment (“BEI”) saħħaħ ir-rwol tiegħu 

biex iħajjar u jippromwovi l-investiment fl-

Unjoni, in parti permezz ta’ żieda fil-

kapital f’Jannar 2013. Hija meħtieġa 

azzjoni ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-
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investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 

b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-

finanzjament ta' proġetti ta' investiment 

vijabbli. 

ħtiġijiet tal-investiment tal-Unjoni jiġu 

indirizzati u li l-likwidità disponibbli fis-

suq tintuża b’mod effiċjenti u tiġi 

indirizzata lejn il-finanzjament ta’ proġetti 

ta’ investiment vijabbli u ambjentalment 

sostenibbli. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) L-effikaċja tal-irkupru tal-

investiment għandha titqies ukoll skont il-

kapaċità tagħha li twassal biex l-

investituri privati jerġgħu lura għall-

finanzjament tal-ekonomija fit-tul, peress 

li attwalment parti kbira mit-tfaddil privat 

fl-UE (madwar EUR 16 000 biljun) tiġi 

investita fuq perjodu qasir ta' żmien u 

spiss barra l-UE; 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni billi 

jiffaċilita aċċess akbar għall-finanzjament 

bi-għan li jiġi stimolat it-tkabbir 

ekonomiku sostenibbli. Huwa maħsub li 

aċċess akbar għall-finanzjament għandu 

jkun prijoritizzat għall-benefiċċju ta’ 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u ta' 

kooperattivi. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 
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jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment permezz tal-

FESI, għandu jingħata kontribut għat-

tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tal-Unjoni u għall-effiċjenza fl-

enerġija u fir-riżorsi permezz tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli, 

diġitali u ċirkolari. 

Ġustifikazzjoni 

Dawn l-investimenti ambizzjużi tal-UE għandhom jimmiraw għar-riformi strutturali li huma 

meħtieġa ħafna biex l-ekonomija tagħna tiġi ttrasformata f'waħda iktar sosstenibbli, biex 

jerġgħu jiġu msaħħa l-kapaċità industrijali Ewropea, l-SMEs u l-mikrointrapriżi tagħha.  

 

Emenda   7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud soċjetali, 

ambjentali u ekonomiku għoli, b'potenzjal 

għoli għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità 

sostenibbli u biex jintlaħqu l-objettivi ta' 

politika tal-Unjoni, b'mod partikolari l-

miri tal-Unjoni dwar il-klima u l-

effiċjenza kif stabbiliti fl-istrateġija 

Ewropa 2020 u fil-Qafas ta' politika 

għall-klima u l-enerġija għall-2030, kif 

ukoll il-miri dwar l-iżvilupp sostenibbli u 

l-Unjoni ta' Innovazzjoni tagħha b'enfasi 

partikolari fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 

fis-saħħa u l-iżvilupp ta' mediċini ġodda. 

Il-FEIS għandu jikkontribwixxi għat-

trasformazzjoni għal ekonomija ħadra, 

sostenibbli u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 

għall-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli. 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-

negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 

billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 

jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 

jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 

għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 

għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 

fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS. 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Dan japplika b’mod partikolari 

għal intrapriżi f’żoni rurali, fejn it-tkabbir 

ekonomiku u ż-żamma tal-impjiegi huma 

meħtieġa b’mod urġenti. Il-FEIS għandu 

jgħin lil dawn in-negozji biex jegħlbu n-

nuqqas ta' kapital billi jippermetti lill-BEI 

u lill-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) 

biex jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità 

diretti jew indiretti, kif ukoll jipprovdu 

garanziji għal self ta' titolizzazzjoni ta' 

kwalità għolja, u prodotti oħra li huma 

mogħtija fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-

xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 

finanzjament għal intrapriża żgħar u ta' 

daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 

indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-

Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-

esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet. 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-

xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta’ 

finanzjament għal intrapriżi żgħar u ta’ 

daqs medju, partikolarment fiż-żoni rurali, 

u għal kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja 

għandu jiġi indirizzat permezz tal-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) sabiex 

jibbenefika mill-esperjenza tiegħu f’dawn 

l-attivitajiet. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 
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Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku.  

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom benefiċċji soċjali, 

ambjentali u ekonomiċi għoljin. B'mod 

partikolari, il-FEIS għandu jimmira lejn 

proġetti ambjentalment u soċjalment 

sostenibbli li jippromwovu l-ħolqien tal-

impjiegi ta' kwalità, it-tkabbir u s-

sostenibbiltà fit-terminu twil, l-effiċjenzja 

fir-riżorsi u fl-enerġija, l-innovazzjoni u t-

teknoloġiji ġodda fis-settur tas-saħħa, l-

ekonomija ħadra u l-kompetittività. Il-

FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inklużi l-ekwità, id-

dejn jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw 

il-ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-

firxa wiesgħa ta' prodotti għandha 

tippermetti lill-FEIS jadatta għall-

bżonnijiet tas-suq filwaqt li jinkoraġġixxi l-

investiment privat fil-proġetti. Il-FEIS ma 

għandux ikun sostitut għall-finanzjament 

tas-suq privat iżda għandu minflok ikun 

katalist tal-finanzi tas-suq billi jindirizza l-

fallimenti tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu 

effikaċi u strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-

rekwiżit għal konsistenza mal-prinċipji tal-

għajnuna mill-Istat għandu jagħti kontribut 

għal tali użu effikaċi u strateġiku. 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Meta jintgħażlu l-proġetti eliġibbli 

għal-appoġġ mill-FEIS, għandha 

tingħata attenzjoni speċifika għall-

effiċjenza fl-enerġija biex jiġi żgurat li 

proġetti dwar l-effiċjenza fl-enerġija qed 

jikkompetu fuq termini ndaqs ma' proġetti 

bl-għan li jżidu l-provvista tal-enerġija 

jew li jiżviluppaw infrastruttura ġdida; 

b’mod partikolari, il-proġetti dwar l-
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effiċjenza fl-enerġija u r-rispons għad-

domanda għandhom jiġu ttrattati bl-istess 

kundizzjonijiet bħal proġetti dwar il-

provvista ta’ enerġija f’termini tal-analiżi 

tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Komunikazzjoni tal-25 ta’ Frar 2015 dwar l-Unjoni tal-Enerġija, COM(2015) 80 “Qafas 

Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla fil-klima li tħares 'il 

quddiem”, tenfasizza li huwa “meħtieġ li l-effiċjenza fl-enerġija terġa’ titfassal mill-ġdid 

b’mod fundamentali u tiġi trattata bħala sors tal-enerġija fiha nnifisha, li tirrappreżenta l-

valur ta’ enerġija ffrankata. Bħala parti mir-reviżjoni tad-disinn tas-suq, il-Kummissjoni se 

tiżgura li l-effiċjenza fl-enerġija u r-reazzjoni min-naħa tad-domanda jistgħu jikkompetu fuq 

termini ugwali mal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni.” 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 

finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti 

ambjentalment sodi u soċjalment 

aċċettabbli li għandhom profil tar-riskji u 

l-gwadanji ogħla minn strumenti eżistenti 

tal-BEI u tal-Unjoni sabiex jiżgura 

addizzjonalità fuq operazzjonijiet eżistenti. 

Il-FEIS għandu jiffinanzja proġetti madwar 

l-Unjoni, u għandu jiżvolġi rwol speċjali 

ta' abilitazzjoni tal-investiment inkluż fil-

pajjiżi li ntlaqtu l-aktar mill-kriżi 

finanzjarja, kif ukoll f'żoni rurali 

żvantaġġati oħra tal-Ewropa. Il-FEIS 

għandu jintuża biss meta ma jkunx 

disponibbli finanzjament minn sorsi oħra 

fuq termini reġonevoli. 

 

Emenda   13 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament, soċjalment, 

ambjentalment u teknikament u 

suffiċjentement maturi, li jistgħu jirrikjedu 

grad ta' riskju xieraq, filwaqt li xorta 

waħda jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-

finanzjament tal-FEIS, prinċipalment, il-

ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, l-

inkoraġġiment tat-tranżizzjoni lejn 

ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 

ta' karbonju, l-ekonomija ċirkolari u l-

promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u 

territorjali fl-Unjoni. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-FEIS għandu jkun dirett ukoll 

lejn proġetti ta’ investiment innovattiv ta' 

importanza strutturali għall-futur tal-

Unjoni Ewropea u taċ-ċittadini tagħha 

f’bosta oqsma tal-futur li mhumiex qed 

jiġu sfruttati biżżejjed u li jikkontribwixxu 

għall-iżvilupp sostenibbli bħal sorsi ġodda 

ta' enerġija, il-protezzjoni u l-

konservazzjoni tal-bijodiversità, l-

ekonomija ħadra u l-ekonomija blu. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
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isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment pubbliċi u 

privati fl-ekonomija ħadra u ċirkolari, u 

jiżgura l-vijabilità ambjentali tal-proġetti. 

Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

responsabbli lejn Bord ta' Tmexxija tal-

FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-

objettivi tal-FEIS u l-politiki tal-Unjoni 

Ewropea. Il-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS 

għandu jagħti rendikont tad-deċiżjonijiet 

tiegħu lill-Parlament Ewropew. Sabiex 

jibbenefika b’mod effikaċi mill-esperjenza 

tal-FEI, il-FEIS għandu jappoġġa l-

finanzjament lill-FEI biex il-FEI ikun jista’ 

jidħol għal proġetti individwali fl-oqsma 

tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u ta’ 

kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja 

b’valur miżjud ambjentali u soċjali għoli. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. 

Partijiet terzi jistgħu jikkontribwixxu 

b'mod dirett lill-FEIS jew jieħdu sehem 

fl-istruttura ta' governanza tal-FEIS. 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Il-proċeduri għall-implimentazzjoni 

tal-FEIS u l-impenn formali tal-Istati 

Membri se jkollhom rwol importanti fis-

suċċess tiegħu, iżda jkollhom jittieħdu 

wkoll miżuri biex ikun żgurat li jintgħażlu 

l-aħjar proġetti skont kriterji oġġettivi 

irrispettivament min-nazzjonalità 

tagħhom. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI appoġġati mill-FEIS 

għandhom ikunu ġestiti f'konformità mar-

regoli u l-proċeduri tal-BEI stess, inklużi l-

miżuri ta’ kontroll xierqa u miżuri meħuda 

biex tiġi evitata l-evażjoni tat-taxxa, kif 

ukoll mar-regoli u l-proċeduri rilevanti li 

jikkonċernaw l-Uffiċċju Ewropew Kontra 

l-Frodi (OLAF) u l-Qorti tal-Awdituri, 

inkluż il-ftehim Tripartitiku bejn il-

Kummissjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea 

tal-Awdituri u l-Bank Ewropew tal-

Investiment. 

(24) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI appoġġati mill-FEIS 

għandhom ikunu ġestiti f'konformità mar-

regoli u l-proċeduri tal-BEI stess u, fir-

rigward tal-politiki orizzontali u settorjali 

tiegħu, inklużi l-miżuri ta’ kontroll xierqa 

u miżuri meħuda biex tiġi evitata l-

evażjoni tat-taxxa, kif ukoll mar-regoli u l-

proċeduri rilevanti li jikkonċernaw l-

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 

u l-Qorti tal-Awdituri, inkluż il-ftehim 

Tripartitiku bejn il-Kummissjoni Ewropea, 

il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Bank 

Ewropew tal-Investiment. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-aġġunta hija meħtieġa biex jiġi ċċarat li l-politiki tal-BEI għandhom jiġu rrispettati fil-

kuntest tal-FEIS, bħall-politika tat-trasport, tal-enerġija jew tal-klima, dment li l-BEI 

jimpenja ruħu li japplika l-proċess normali ta' evalwazzjoni tal-proġetti għal kull proġett li 

mbagħad jgħaddi mill-FEIS. 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbiltà. 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt soċjoekonomiku u ambjentali tal-

proġetti, u jidentifika aspetti li jistgħu 

jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbiltà ambjentali, 

soċjali u ekonomika. Valutazzjoni tal-

impatt għandha tqis ukoll l-effiċjenza fir-

riżorsi tal-proġetti. 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni u 

għandu jkun adatt speċjalment biex 

jindirizza l-ħtiġijiet tal-SMEs. 

 

Emenda   21 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-

mandati rispettivi tagħhom milli jkun 

possibbli permezz tal-programmi eżistenti 

tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 

jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 

jimmultiplika l-effett finanzjarju f'dawk l-

oqsma ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni 

u trasport, telekomunikazzjonijiet u 

infrastruttura tal-enerġija mqabbla 

magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 

permezz ta' għotjiet fil-programmi 

ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 

huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 

huwa previst bħalissa għal dawk il-

programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. 

(29) Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-

Unjoni għall-Fond ta’ Garanzija tal-baġit 

tal-UE tiġi awtorizzata b’mod progressiv 

mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-

qafas tal-proċeduri baġitarji annwali sal-

2020. Għal dan il-għan, l-awtorità 

baġitarja għandha tagħmel użu, fejn 

xieraq, mill-mekkaniżmi ta’ flessibbiltà 

disponibbli kollha u mid-dispożizzjonijiet 

rilevanti skont ir-Regolament QFP 2014-

2020; 

__________________  

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 

ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 

2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u 

l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-

Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 104). 

 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 

ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
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jemenda r-Regolament (UE) Nru 

913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 

Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 

348, 20.12.2013, p. 129). 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 

fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 

l-promozzjoni ta' settijiet ta' proġetti għal 

proġetti ta' importanza nazzjonali. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-

settijiet ta' proġetti nazzjonali li 

jakkumpanjaw. 

(32) L-Istati Membri bdew ukoll ħidma fil-

livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u l-

promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 

proġetti ambjentalment innovattivi ta’ 

importanza nazzjonali. L-informazzjoni 

mħejjija mill-Kummissjoni u mill-BEI 

għandha tipprovdi rabtiet mas-settijiet ta' 

proġetti nazzjonali li jakkumpanjaw. 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 33 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-

sett ta' proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 

fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 

appoġġati mill-FEIS, is-sett ta' proġetti 

għandu jkun aktar wiesa' fl-ambitu ta' 

identifikazzjoni ta' proġetti madwar l-

Unjoni. Dan l-ambitu jinkludi proġetti li 

huma kapaċi jiġu ffinanzjati kompletament 

mis-settur privat jew bl-assistenza ta' 

strumenti oħra disponibbli fil-livell 

Ewropew jew nazzjonali. Il-FEIS għandu 

jkun jista' jappoġġa proġetti ta' 

finanzjament u investiment identifikati 

mis-sett ta' proġetti, iżda ma għandux ikun 

hemm awtomatiċità bejn l-inklużjoni fuq 

il-lista u l-aċċess għal sostenn tal-FEIS u l-

FEIS jingħata bid-diskrezzjoni li jagħżel u 

jappoġġa proġetti li ma jkunux inklużi fil-

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-

sett ta’ proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 

fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 

ambjentalment sostenibbli appoġġati mill-

FEIS, is-sett ta’ proġetti għandu jkun aktar 

wiesa’ fl-ambitu ta’ identifikazzjoni ta’ 

proġetti ambjentalment sostenibbli 

madwar l-Unjoni. Dan l-ambitu jista' 

jinkludi proġetti li huma kapaċi jiġu 

ffinanzjati kompletament mis-settur privat 

jew bl-assistenza ta' strumenti oħra 

disponibbli fil-livell Ewropew jew 

nazzjonali. Il-FEIS għandu jkun jista’ 

jappoġġa proġetti ambjentalment 

sostenibbli ta’ finanzjament u investiment 

identifikati mis-sett ta’ proġetti, iżda ma 

għandux ikun hemm awtomatiċità bejn l-

inklużjoni fuq il-lista u l-aċċess għal 

sostenn tal-FEIS u l-FEIS jingħata bid-
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lista. diskrezzjoni li jagħżel u jappoġġa proġetti 

li ma jkunux inklużi fil-lista. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 33a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (33a) Fl-għażla ta’ proġetti appoġġati 

mill-FEIS, dawk il-proġetti 

b’soluzzjonijiet ta' effiċjenza fir-riżorsi 

għandhom jingħataw prijorità. L-ebda 

proġett intensiv fir-rigward tal-karbonju u 

tar-riżorsi m'għandu jiġi ffinanzjat. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 33b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (33b) Fid-dawl tal-kalkoli tal-

Kummissjoni dwar il-ħtieġa ta' 

EUR 142 biljun ta’ investimenti favur l-

infrastruttura tat-trażmissjoni, tal-grids 

fil-baħar u tal-grids intelliġenti, il-proġetti 

li jikkontribwixxu għal din il-ħtieġa 

għandhom ikunu appoġġati b'mod 

partikolari. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 36a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (36a) Minħabba li l-FEIS se jkun 

magħmul minn riallokazzjonijiet 

sinifikanti mill-baġit tal-UE, il-Parlament 

għandu jkollu d-dritt li jsejjaħ lill-

Kummissarju għall-Baġit tal-UE quddiem 
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il-Parlament sabiex jeżerċita l-iskrutinju 

fuq l-użu tal-baġit tal-UE, speċjalment fir-

rigward tal-prestazzjoni u tal-eżiti tal-

infiq. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissarju għall-Baġit u l-Qorti tal-Awdituri talbu għal bidla fil-kultura kif l-

istituzzjonijiet tal-UE jittrattaw il-Baġit tal-UE - b’mod partikolari, il-ħtieġa għal enfasi ikbar 

fuq ir-responsabbiltà u aktar attenzjoni fuq il-prestazzjoni u l-eżiti tal-infiq. Huwa għalhekk 

importanti li l-Parlament jeżerċita skrutinju fuq dawn l-elementi u jżomm lill-Kummissarju 

responsabbli. Id-dritt ta’ skrutinju għandu jiġi estiż biss għall-Kummissarju sabiex 

jissalvagwardja l-indipendenza tal-governanza tal-FEIS. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi (“FEIS”) li jkunu 

ambjentalment sostenibbli. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti ambjentalment sodi u 

soċjalment aċċettabbli fl-Unjoni u li 

jiżgura aktar aċċess għall-finanzjament lil 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat, 

b'attenzjoni partikolari fuq intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju, permezz tal-forniment ta' 

kapaċità tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim 

tal-FEIS"). L-investimenti appoġġati mill-

FEIS għandhom ikunu mmirati, bħala 

kwistjoni ta' prijorità, lejn sorsi ta' tkabbir 
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ġdid u innovattiv u għandhom jippermettu 

lill-ekonomija tal-UE tagħmel it-

tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli 

reali. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 

terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 

tas-settur privat. 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 

terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 

tas-settur privat. L-Istati Membri u 

partijiet terzi oħra ma jistgħux 

jipparteċipaw fl-istruttura ta' governanza 

tal-FEIS. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Definizzjonijiet 

 Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament biss, 

japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 (a) “banek jew istituzzjonijiet 

promozzjonali nazzjonali” tfisser entitajiet 

ġuridiċi li jwettqu attivitajiet finanzjarji 

fuq bażi professjonali jew kummerċjali li 

jingħataw mandat minn Stat Membru – 

fuq livell ċentrali, reġjonali jew lokali – 

biex iwettqu attivitajiet pubbliċi 

promozzjonali jew ta’ żvilupp; 
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 (b) “intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju” 

jew “SMEs” tfisser intrapriżi mikro, 

żgħar u ta’ daqs medju kif definiti fir-

Rakkomandazzjoni Nru2003/361/KE. 

 (c) “kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja” 

tfisser entitajiet ġuridiċi li jkollhom sa 

3 000 impjegat li ma jkunux SMEs. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi 

distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 

jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 

operazzjonijiet oħrajn tal-BEI. 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi 

distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 

jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 

operazzjonijiet oħrajn tal-BEI. 

Addizzjonalità bħal din għandha tiġi 

żgurata mill-Bord ta’ Tmexxija fuq il-bażi 

tal-profil tar-riskju tal-FEIS u fuq it-

twettiq tal-għanijiet politiċi stabbiliti fl-

Artikolu 5(2). 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Ftehim tal-FEIS jipprevedi kriterji 

speċifiċi u li jistgħu jitkejlu għall-

valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-proġetti 

lejn il-miri ġenerali ta’ politika fl-

Artikolu 5(2). 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE.  

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja (“EIAH”) fil-BEI, 

madankollu, mingħajr ma joħloq piżijiet 

amministrattivi addizzjonali jew sistemi 

oħra. L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu 

li jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza 

eżistenti tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex 

jipprovdi appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta' 

proġetti ta' investiment billi jiġu 

prijoritizzati proġetti sostenibbli u b'livell 

baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju dwar 

it-trasport u l-effiċjenza fir-riżorsi, u 

jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. L-EIAH ikun strutturat sabiex 

jaġixxi bħala faċilitatur fl-indirizzar tal-

ħtiġijiet proċedurali tal-SMEs. 

Ġustifikazzjoni 

L-EIAH għandu jiffoka iktar fuq proġetti li huma kompatibbli mal-miri tal-UE għall-enerġija, 

il-klima u s-sostenibbiltà. F'dan ir-rigward, l-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi għandha l-ikbar 

potenzjal ta' benefiċċji multipli għall-UE: l-ikbar potenzjal biex jinqatgħu l-ispejjeż (tiġi 

msaħħa l-kompetittività ta' setturi speċifiċi), livell għoli ta' ħolqien tal-impjiegi, kosteffettività 

eċċellenti, u siġurtà aħjar tal-enerġija u tar-riżorsi li jtejbu r-reżiljenza tal-UE u l-appoġġ 

għall-SMEs.  

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
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nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

nazzjonali u reġjonali u tal-awtoritajiet 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej, filwaqt li jibni 

sħubijiet xierqa fil-livell tal-Istati Membri. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-

Ftehim tal-FEIS ikunu jistgħu jipprovdu l-

kontribuzzjoni tagħhom, b'mod partikolari, 

fil-forma ta' flus jew ta' garanzija 

aċċettabbli għall-BEI. Partijiet terzi oħra 

jkunu jistgħu jipprovdu l-kontribuzzjoni 

tagħhom fi flus biss. 

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-

Ftehim tal-FEIS ikunu jistgħu jipprovdu l-

kontribuzzjoni tagħhom, b'mod partikolari, 

fil-forma ta' flus jew ta' garanzija 

aċċettabbli għall-BEI. Partijiet terzi oħra 

jkunu jistgħu jipprovdu l-kontribuzzjoni 

tagħhom fi flus biss. Il-kontribuzzjonijiet 

tal-Istati Membri ikunu soġġetti għall-

firxa sħiħa tar-regoli eżistenti tal-Patt ta’ 

Stabbiltà u Tkabbir. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' 

jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil ta' 

riskju tal-FEIS, b'konformità mal-objettivi 

fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-Bord ta' 

Tmexxija jeleġġi wieħed mill-membri 

tiegħu biex ikun President tal-Bord. 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta’ 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inklużi 

l-profil ta’ riskju tal-FEIS u l-politika ta’ 

investiment ta’ proġetti li jista’ jkollhom 

is-sostenn tal-FEIS, sabiex tkun żgurata l-

addizzjonalità tal-FEIS meta mqabbel 

ma’ operazzjonijiet normali tal-BEI, u l-

konformità mal-objettivi fl-ambitu tal-

Artikolu 5(2) u l-objettivi ta’ koeżjoni 

soċjali, ekonomika u territorjali tat-

Trattat tal-UE. Il-Bord ta’ Tmexxija 

jopera b'mod kompletament trasparenti u 
jeleġġi wieħed mill-membri tiegħu biex 
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ikun President tal-Bord. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sakemm l-uniċi kontributuri għall-FEIS 

ikunu l-Unjoni u l-BEI, l-għadd ta' 

membri u voti fil-Bord ta' Tmexxija jkun 

allokat abbażi tad-daqs rispettiv tal-

kontribuzzjonijiet fil-forma ta' flus jew 

garanziji. 

L-għadd ta’ Membri tal-Bord ta’ Tmexxija 

jkun allokat bejn il-BEI u l-Kummissjoni. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amminsitrattiv jinħatru mill-Bord 

ta' Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI għal terminu fiss ta' 

tliet snin li jiġġedded. 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amministrattiv jinħatru mill-Bord 

ta’ Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI għal terminu fiss 

ta’ tliet snin li jiġġedded u ta' mhux aktar 

minn 6 snin b’kollox. Id-Direttur 

Amministrattiv u d-Deputat Direttur 

Amministrattiv jinħatru wara proċedura 

tal-għażla miftuħa u trasparenti. 

 

Emenda  39Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

5. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-
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operazzjonijiet skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu.  

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5 b'mod 

totalment trasparenti u responsabbli, 
irrispettivament mill-post fejn jinsabu. Il-

Kumitat tal-Investiment jiżgura wkoll li l-

proġetti jkunu ambjentalment vijabbli. 

Ġustifikazzjoni 

Għandhom jiġu żgurati trasparenza u responsabilità sħaħ għall-iżvilupp ta' politiki u linji 

gwida dwar l-investiment u għall-għażla tal-proġetti, biex tiġi mtejba l-kwalità tal-proġetti u 

jiġu żgurati s-sjieda u l-implimentazzjoni bla xkiel. L-informazzjoni u l-evalwazzjoni kollha 

rilevanti dwar kull proġett għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku.  

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investiment ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta’ esperjenza 

rilevanti rigward is-suq fil-finanzjament 

tal-proġetti, u kompetenza fl-objettivi 

ġenerali msemmija fl-Artikolu 5(2). L-

esperti jinħatru mill-Bord ta’ Tmexxija 

wara proċedura miftuħa u trasparenti 

għal perjodu fiss ta’ tliet snin, li jiġġedded 

darba biss. Irid ikun żgurat li l-għażla tal-

proġetti tkun ibbażata fuq il-prinċipji tal-

BEI u tkun iggwidata minn sett ta' kriterji 

ta' sostenibbiltà kif definit fl-Artikolu 5.  

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 

investiment tal-BEI appoġġati mill-FEIS 

għandhom jiġu ġestiti skont ir-regoli u l-
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proċeduri tal-BEI stess u 

b'kunsiderazzjoni tal-politiki orizzontali u 

settorjali tiegħu. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-aġġunta hija meħtieġa biex jiġi ċċarat li l-politiki tal-BEI għandhom jiġu rrispettati fil-

kuntest tal-FEIS, pereżempju l-oqsma tal-politika tat-trasport, tal-enerġija jew tal-klima. Dan 

huwa pjuttost loġiku peress li l-BEI huwa impenjat li japplika l-proċess normali tiegħu ta' 

evalwazzjoni ta' kull proġett li jgħaddi mill-FEIS. 

 

Emenda   42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI li jħeġġu t-tranżizzjoni 

lejn ekonomija intelliġenti, sostenibbli, 

ċirkolari u dekarbonizzata, li jkunu 

approvati mill-Kumitat tal-Investiment 

imsemmi fl-Artikolu 3(5) jew finanzjament 

lill-FEI sabiex iwettaq operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu ekonomikament, 

ambjentalment u soċjalment vijabbli u 

jkunu konsistenti mal-politiki tal-Unjoni, 

ikunu koerenti mal-objettivi tal-iżvilupp 

sostenibbli tat-Trattat ta' Lisbona, l-

għanijiet tal-enerġija u tal-klima tal-

Unjoni u l-istrateġija għat-tkabbir 

Ewropa 2020, u jkunu jappoġġaw 

kwalunkwe wieħed mill-objettivi ġenerali 

li ġejjin: 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl- (a) l-iżvilupp ta' infrastruttura sostenibbli, 



 

PE551.765v01-00 254/374 RR\1058953MT.doc 

MT 

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali;  

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju 

u effiċjenti fl-enerġija b'konformità mal-

għanijiet fit-tul tal-UE rigward il-klima, l-

enerġija u l-ambjent, inkluż fl-oqsma tat-

trasport, b'mod partikolari l-modi ta' 

trasport sostenibbli, il-mobilità elettrika, 

is-soluzzjonijiet li jirrispettaw l-ambjent 

fiċ-ċentri industrijali, fiż-żoni urbani u 

f'dawk remoti, u l-iżvilupp ta' 

infrastrutturi tat-trasport alternattivi u 

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; 

l-enerġija, b'mod partikolari l-

interkonnessjonijiet intra-Unjoni tal-

enerġija, meters intelliġenti, kapaċitajiet 

ta' ħażna tal-enerġija ġġenerata mill-

elettriku u l-gass sabiex titnaqqa id-

dipendenza enerġetika; u l-infrastruttura 

diġitali; 

 

 

Emenda   44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni;  

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

f'soluzzjonijiet innovattivi tas-saħħa, 

bħas-Saħħa-e u mediċini effettivi ġodda; 

fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, 

b'mod partikolari f'tipi ġodda ta' enerġija 

rinnovabbli u teknoloġiji b'livell baxx ta' 

emissjonijiet ta' karbonju u fjuwils 

alternattivi; fi proġetti li għadhom fil-fażi 

pilota u ta' dimostrazzjoni tagħhom; fl-

ekoinnovazzjoni; fit-teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni; 

 

 

Emenda   45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u 

l-effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; 

(c) l-iżvilupp u l-espansjoni tal-enerġija 

rinnovabbli, it-teknoloġiji tal-enerġija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, 
miżuri ta' effiċjenza fir-riżorsi biex tiġi 

appoġġata l-ekonomija ċirkolari, u 

appoġġ aċċentwat għal proġetti ta' 

effiċjenza fl-enerġija, b'mod partikolari 

soluzzjonijiet għad-domanda u 

rinnovazzjoni kbira ta' bini fir-rigward 

tal-effiċjenza fl-enerġija; 

 

 

Emenda   46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-qasam 

soċjali; 

(d) proġetti ta' infrastruttura sostenibbli fl-

oqsma tal-ambjent, tar-riżorsi naturali u 

tal-bijodiversità b'konformità mas-

7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali, kif 

ukoll fl-oqsma tal-effiċjenza fir-riżorsi, it-

tnaqqis tal-iskart, il-ġestjoni tal-ilma, l-

iżvilupp rurali u urban, il-mobilità urbana 

sostenibbli u l-ekonomija soċjali; 

 

Emenda47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) investimenti innovattivi f'oqsma 

mhux sfruttati biżżejjed, bħall-forom 

ġodda ta' enerġija, il-protezzjoni u l-

ħarsien tal-bijodiversità u l-ekonomija 

ħadra; 
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Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata għas-sostenn ta' pjattaformi 

dedikati ta' investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali, permezz tal-BEI, 

li jinvestu f'operazzjonijiet li jissodisfaw ir-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. F'dak il-

każ, il-Bord ta' Tmexxija jispeċifika l-

politiki rigward il-pjattaformi ta' 

investiment li jkunu eliġibbli. 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata għas-sostenn ta’ pjattaformi 

dedikati ta’ investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali u reġjonali, 

permezz tal-BEI, li jinvestu 

f’operazzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti 

ta’ dan ir-Regolament.  

 Barra minn hekk, sabiex l-effiċjenza fl-

enerġija tiġi ttrattata bħala sors ta’ 

enerġija fiha nnifisha, il-Garanzija tal-

UE għandha tingħata biss għal 

operazzjonijiet ta’ investiment u 

finanzjament mill-BEI jekk isir tqabbil, 

abbażi ta’ kundizzjonijiet ekwi fejn l-

effiċjenza fl-enerġija u r-reazzjoni min-

naħa tad-domanda jkunu qed jikkompetu 

fuq termini ugwali mal-kapaċità ta’ 

ġenerazzjoni, kull meta jkun teknikament 

fattibbli u f’konformità mal-prinċipji u l-

kriterji stipulati fl-Anness 1a (ġdid), 

filwaqt li jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet 

ġustifikabbli tas-sigurtà tal-enerġija 

urġenti u eċċezzjonali. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Komunikazzjoni tal-25 ta’ Frar 2015 dwar l-Unjoni tal-Enerġija, COM(2015) 80 “Qafas 

Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar il-Bidla fil-klima li tħares 'il 

quddiem”, tenfasizza li huwa “meħtieġ li l-effiċjenza fl-enerġija terġa’ titfassal mill-ġdid 

b’mod fundamentali u tiġi trattata bħala sors tal-enerġija fiha nnifisha, li tirrappreżenta l-

valur ta’ enerġija ffrankata. Bħala parti mir-reviżjoni tat-tfassil tas-suq, il-Kummissjoni 

tiżgura li l-effiċjenza fl-enerġija u r-rispons min-naħa tad-domanda jkunu jistgħu jikkompetu 

fuq termini indaqs mal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni." Dan għandu jkun rifless fir-rekwiżiti għall-

għoti tal-Garanzija tal-UE. 
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Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-garanzija tal-UE tista’ tiġi kkombinata 

mal-istrumenti finanzjarji eżistenti tal-UE 

jew tista’ tintuża biex 

tikkomplementahom, taċċellerahom jew 

issaħħaħhom. 

 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-operazzjonijiet ikkonċernati ma 

jinkludux: 

 (a) id-dekummissjonar jew il-kostruzzjoni 

tal-istazzjonijiet tal-enerġija nukleari; 

 (b) l-investiment fl-infrastruttura tal-

ajruporti sakemm ikunu marbut mal-

ħarsien ambjentali u akkumpanjat minn 

investiment meħtieġ sabiex jittaffa jew 

jonqos l-impatt negattiv tiegħu fuq l-

ambjent; 

 (c) l-investimenti fl-infrastrutturi tal-

faħam u taż-żejt; 

 (d) l-investimenti fl-awtostradi jew fit-

toroq ġodda b’erba’ korsiji jew aktar. 

Ġustifikazzjoni 

Xi ftit setturi riskjużi u kontroversjali speċifiċi ma għandhomx jiġu appoġġati mill-FEIS bil-

flus tal-kontribwenti. Il-punti a u b jirriflettu r-Regolament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali (Regolament (UE) Nru 1301/2013). Il-punti c u d jirriflettu investimenti intensivi 

ħafna fil-karbonju li huma fost l-aktar riskjużi skont id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt fuq 

l-Ambjent (Direttiva 2011/92/UE tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 

proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent). 
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Emenda   51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Mingħajr ħsara għall-paragrafu 5, l-

ammont fil-mira għandu jintlaħaq 

permezz ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn 

baġitarji gradwali għall-fond ta’ garanzija 

li għandhom jiġu deċiżi fil-qafas tal-

proċedura baġitarja annwali, billi jiġu 

kkunsidrati l-mezzi kollha disponibbli 

skont ir-Regolament tal-

Kunsill 1311/2013 tat-

2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-

2020, b’mod partikolari l-Artikoli 11, 13, 

14 kif ukoll jekk meħtieġ u bħala l-aħħar 

soluzzjoni, il-possibbiltà – b’rispett sħiħ 

tal-punti 17 u 18 tat-IIA tat-

2 ta’ Diċembru 2013 – li jiġu riallokati 

fondi mill-programmi pluriennali taħt l-

intestatura 1A jekk dawn il-programmi 

jinstabu li mhumiex impenjati biżżejjed. 

Il-finanzjament tal-Fond ta’ Garanzija, 

kemm fir-rigward ta’ approprjazzjonijiet 

ta’ impenn kif ukoll ta’ pagament għandu 

jiġi rieżaminat fil-qafas tar-

rieżami/reviżjoni ta’ nofs it-term tal-QFP 

għall-2014-2020 li għandu/għandha 

jitnieda/titnieda sal-aħħar tal-2016 kif 

previst fl-Artikolu 2 tar-Regolament tal-

Kunsill 1311/2013 tat-

2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-QFP 

għall-2014-2020. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 7 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) kwalunkwe eċċess jitħallas fi 

tranżazzjoni waħda lil intestatura speċjali 

fid-dikjarazzjoni tad-dħul fil-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea tas-sena n+1, 

(a) kwalunkwe eċċess jitħallas fi 

tranżazzjoni waħda lil intestatura speċjali 

fid-dikjarazzjoni tad-dħul fil-baġit ġenerali 

tal-Unjoni Ewropea tas-sena n+1 u għandu 

jiġi allokat mill-ġdid għal programmi li l-

pakketti tagħhom setgħu ġew imnaqqsa 

biex jiffinanzjaw il-fond ta’ garanzija, kif 

imsemmi fil-paragrafu 5a (ġdid), sabiex 

jiġi kkumpensat dan it-telf; 

 

 

Emenda   53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta’ 

sett ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 

ambjentalment sostenibbli kurrenti u 

potenzjalment futuri fl-Unjoni, li jkunu 

ambjentalment u soċjalment sostenibbli. 

Is-sett ta’ proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5) iżda għandu jindika 

jekk il-proġetti proposti humiex eliġibbli 

għall-fond ta’ garanzija tal-UE skont l-

objettivi u l-kriterji stipulati fl-Artikolu 5. 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri, li huma 

ambjentalment sodi u soċjalment 
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objettivi ta' politika tal-UE.  aċċettabbli u li jagħtu kontribut sinifikanti 

biex jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-

UE. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 

jiżguraw li l-objettivi varji tal-politiki tal-

Unjoni stabbiliti fl-Artikolu 5(2), huma 

applikati b'mod indaqs u effettiv f'dak li 

jirrigwarda l-proġetti u investimenti 

magħżula. 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Artikolu 3, l-orjentazzjonijiet strateġiċi, l-allokazzjoni tal-assi u l-politika tal-

investiment huma delegati lil Bord ta' Tmexxija, assistit minn Kumitat tal-Investiment. Għal 

skopijiet ta' trasparenza, ta' responsabilità li tkun ċara u għall-użu strateġiku tar-riżorsi, 

aġġornamenti regolari fuq investimenti preżenti u futuri għandhom jinkludu informazzjoni 

dettaljata fuq kif kull wieħed mill-objettivi ta' politika tal-UE definiti fl-Artikolu 5(2) huma 

mwettqa u appoġġati finanzjarjament.  

 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment fl-

ekonomija ħadra u ċirkolari kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud 

ekonomiku, soċjali u ambjentali, inklużi l-

indikaturi li jkejlu l-użu effiċjenti tar-

riżorsi, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-

settur privat, il-prestazzjonijiet stmati u 

reali, ir-riżultati u l-impatt tal-
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operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI fuq bażi aggregata; 

 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) valutazzjoni tal-addizzjonalità 

relattiva tal-FEIS għall-operazzjonijiet 

standard tal-BEI 

 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

Kummissarju tal-Baġit tal-UE għandu 

jieħu sehem f’seduta ta’ smigħ fil-

Parlament Ewropew dwar l-użu ta’ fondi 

tal-UE fil-FEIS. 

Ġustifikazzjoni 

Peress li li l-FEIS se jkun magħmul minn riallokazzjonijiet sinifikanti mill-baġit tal-UE, il-

Parlament għandu jkollu d-dritt li jsejjaħ lill-Kummissarju tal-Baġit tal-UE quddiem il-

Parlament sabiex jeżerċita l-iskrutinju fuq l-użu tal-baġit, speċjalment fir-rigward tal-

prestazzjoni u tal-eżiti tal-infiq. 

 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 B'konformità mal-politiki tiegħu stess B’konformità mal-politiki tiegħu stess 
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dwar it-trasparenza għall-aċċess ta' 

dokumenti u informazzjoni, il-BEI 

jippubblika fuq il-websajt tiegħu 

informazzjoni rigward l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment kollha tal-BEI 

u kif dawn jikkontribwixxu għall-objettivi 

ġenerali msemmijin fl-Artikolu 5(2). 

dwar it-trasparenza għall-aċċess ta’ 

dokumenti u informazzjoni, il-BEI għandu 

jippubblika fuq il-websajt tiegħu 

informazzjoni rigward l-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment kollha tal-BEI 

u kif dawn jikkontribwixxu għall-objettivi 

u l-kriterji ġenerali msemmijin fl-

Artikolu 5(2). 

 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-garanzija tal-UE u l-ħlasijiet u l-irkupri 

fl-ambitu tagħha li jkunu attribwibbli 

għall-baġit ġenerali tal-Unjoni ikunu 

vverifikati mill-Qorti tal-Awdituri. 

Il-verifika esterna tal-attivitajiet imwettqa 

skont ir-regolament tal-FEIS titwettaq 

mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri skont l-

Artikolu 287 tat-TFUE. 

 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

Regolament (UE) Nru 1291/2013 

Artikolu 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 [...] imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Il-finanzjament mill-baġit tal-Unjoni ma għandux jittieħed mill-Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, iżda pjuttost mill-fondi strutturali. 

 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 
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Regolament (UE) Nru 1316/2013 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 19 imħassar 

Emenda tar-Regolament (UE) 

Nru 1316/2013  

 

Fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 

1316/2013, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li 

ġej: 

 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-FNE għall-perjodu 

2014 sa 2020 hu stabbilit għal 

EUR 29 942 259 000 (*) fil-prezzijiet 

attwali. L-ammont jitqassam kif ġej: 

 

(a) is-settur tat-trasport: 

EUR 23 550 582 000, li minnhom 

EUR 11 305 500 000 jiġu ttrasferiti mill-

Fond ta’ Koeżjoni sabiex jintefqu 

f’konformità ma’ dan ir-Regolament 

esklussivament fl-Istati Membri eliġibbli 

għall-finanzjament mill-Fond ta’ 

Koeżjoni; 

 

(b) is-settur tat-telekomunikazzjoni: 

1 041 602 000 EUR; 

 

(c) is-settur tal-enerġija: 

5 350 075 000 EUR. 

 

Dawn l-ammonti huma mingħajr ħsara 

għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 

flessibbiltà previst fir-Regolament tal-

Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013(*). 

 

(*) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013 tat-

2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884). 

 

Ġustifikazzjoni 

Il-finanzjament mill-baġit tal-Unjoni ma għandux jittieħed mill-Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, iżda pjuttost mill-fondi strutturali. 
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Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Anness I 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Anness I imħassar 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Anness Ia (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Anness Ia 

 Il-prinċipji u l-kriterji li għandhom jiġu 

applikati fl-użu tal-garanzija tal-UE 

għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI, meta jitqabblu l-

investimenti proposti fl-effiċjenza fl-

enerġija u r-rispons għad-domanda bħala 

alternattivi għal investimenti biex tiżdied 

il-kapaċità ta’ ġenerazzjoni u trażmissjoni  

 Evalwazzjoni ex ante tal-proġetti ta’ 

investiment li jinkludu titjib fl-effiċjenza 

fl-enerġija min-naħa tad-domanda u tar-

rispons għad-domanda, fejn il-proġetti li 

jikkompetu fuq miżuri min-naħa tal-

provvista ta’ enerġija jinkludu kapaċità 

tal-ġenerazzjoni u/jew investiment fl-

infrastruttura tat-trażmissjoni, tuża 

soluzzjonijiet bl-inqas spejjeż bħala 

kriterji ta’ selezzjoni, li jiżguraw 

komparabbiltà tal-proġetti billi jintużaw 

metodi ta’ kalkolu simili għal dawk 

stabbiliti hawn taħt. 

 Biex jgħinu jiżguraw il-komparabbiltà, il-

prinċipji u l-kriterji li ġejjin jiġu applikati 

għall-użu tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI f’każijiet bħal dawn 

fejn il-paragun ikun teknikament fattibbli, 

minbarra l-prijoritajiet, il-prinċipji u l-

kriterji l-oħra stipulati fl-Artikolu 5 ta’ 
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dan ir-Regolament1a, 

 1. Il-Garanzija tal-UE tista’ tingħata 

għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

ta’ investiment tal-BEI fejn jistgħu jsiru 

paraguni tal-inqas spejjeż bejn l-għażliet 

min-naħa tad-domanda u l-għażliet min-

naħa tar-rispons, u meta jkun jista’ jiġi 

stabbilit li l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha 

taċ-ċiklu tal-ħajja u ta’ investimenti 

eliġibbli fit-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija 

min-naħa tad-domanda u r-rispons għad-

domanda huma rrappreżentati u jistgħu 

jiġu mqabbla fuq termini ndaqs ma’ 

investimenti li jikkompetu fil-provvista ta’ 

enerġija, inklużi l-kapaċità ta’ 

ġenerazzjoni, bid-distribuzzjoni tagħha, u 

l-infrastruttura tat-trażmissjoni. 

 2. Analiżi sħiħa taċ-ċiklu tal-ħajja tal-

ispejjeż u l-benefiċċji tal-investimenti 

kemm fi proġetti fuq in-naħa tad-

domanda kif ukoll fuq in-naħa tal-

provvista tal-enerġija tinkludi l-impatti 

kollha ekonomiċi, ambjentali u soċjetali li 

jistgħu jitkejlu u/jew stmati, ikkalkolati u 

skontati matul iż-żmien skont il-prinċipji 

stabbiliti bħal valuri netti preżenti, u li 

jirriflettu rati ta’ skont1b u ħajja tas-

servizz realistiċi1c. Se jsir kull sforz sabiex 

tiġi żgurata l-komparabbiltà. Perjodi ta’ 

rkupru tal-kost sempliċi se jiġu evitati.  

 Bl-istess mod, u sa fejn hu possibbli, il-

prinċipji u l-kriterji li jistgħu jitqabblu 

għandhom jiġu applikati għall-

evalwazzjoni ex ante u t-tqabbil ta’ 

proġetti prospettivi għat-titjib tal-użu ta’ 

effiċjenza fir-riżorsi fir-rigward ta’ 

investimenti ta’ proġett ta’ provvista ta’ 

riżorsi. 

 _________________________ 

 1a. Għandhom jiġu nnutati wkoll ir-

referenzi fl-Artikolu 5.4 ta’ dan ir-

Regolament għal Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej u b’hekk għar-

Regolament UE 1303/2013 u l-approċċ 

integrat stipulat fl-Anness 1 tiegħu, 
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 1b. Il-prattiki attwali tal-BEI li tiġi 

applikata rata ta’ skont ta’ 5 % biex 

tirrifletti l-ispejjeż u l-benefiċċji tas-

soċjetà għandha tkompli u tiġi adattata 

għar-rati tas-suq li qed jinbidlu.  

 1c. Għal aktar eżempji u gwida dwar 

metodoloġiji ta’ kalkolu ara r-Regolament 

ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) 

Nru 244/2012 tas-16 ta’ Jannar 2012 fuq 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44 u d-Dokument ta’ Gwida http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/MT/ALL/?uri=CELEX:52012XC

0419(02) 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATUR 

għall-Kumitat għall-Baġits u għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Pascal Durand 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) inħoloq mill-qbil li hemm defiċit 

kroniku fil-fondi u l-finanzjament tal-infrastruttura u l-innovazzjoni ewlenin fl-Unjoni 

Ewropea. Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament bħala pass lejn 

dan l-għan. Din l-opinjoni tiffoka fuq l-iżgurar li l-FEIS jilħaq l-objettivi tiegħu b'enfasi fuq 

is-suq uniku, waqt li jintegra l-għanijiet u l-istrutturi ta’ finanzjament tal-FEIS b’mod koerenti 

mal-acquis, l-għanijiet u l-istrumenti finanzjarji attwali tal-Unjoni. 

Rigward l-objettiv tal-fond, ir-Rapporteur jipproponi l-inklużjoni ta’ referenza espliċita għall-

inklużjoni ta' mikrointrapriżi (kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE), kif ukoll l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Huma wkoll inklużi 

intrapriżi ta’ ekonomija soċjali bħall-kooperattivi, l-assoċjazzjonijiet, il-fondazzjonijiet u s-

soċjetajiet mutwi. 

Ir-Rapporteur jipproponi żidiet mal-Artikolu 5.2 sabiex l-objettivi tal-fond jiffukaw fuq setturi 

u ekonomiji li l-iktar jibbenefikaw minn kapital ta’ investiment ikbar, f’termini ta’ impjiegi, 

innovazzjoni u infrastruttura. Dan għandu jissarraf fi proġetti f’setturi u ekonomiji b’impjieg, 

innovazzjoni jew prestazzjoni ekonomika baxxi, iżda b’potenzjal fuq terminu twil għoli 

f’dawn l-oqsma. Tali proġetti għandhom jipprovdu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ambjentali 

sostenibbli fuq terminu twil. Wieħed mill-objettivi tal-FEIS għandu jinkludi l-iżvilupp tas-suq 

intern, partikolarment is-suq uniku diġitali u l-infrastruttura diġitali. Il-finalizzazzjoni tas-suq 

uniku diġitali għandha toħloq impjiegi, tkabbir u innovazzjoni ta’ kwalità għolja. Barra minn 

hekk, l-iżvilupp tal-infrastruttura diġitali huwa wieħed mill-prerekwiżiti għal soċjetà bbażata 

fuq l-għarfien u inklużiva. 

Għandu jkun iċċarat il-fatt li l-proġetti finanzjati mill-FEIS ma jkunu bl-ebda mod jinvolvu l-

privatizzazzjoni ta' beni u servizzi pubbliċi bil-moħbi u għandha tkun żgurata l-

kontinwazzjoni tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, partikolarment id-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi 

biex jipprovdu servizzi pubbliċi skont kif jidhrilhom xieraq. L-għanijiet tal-proġetti 

għandhom ikunu konsistenti u kompatibbli mal-objettivi tal-Unjoni, inklużi d-dipożizzjonijiet 
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dwar l-għajnuna mill-istat u l-akkwist pubbliku, it-tnaqqis ta’ ostakli mhux meħtieġa għal suq 

uniku interament funzjonanti waqt li tiġi rispettata s-sussidjarjetà u l-iżgurar tas-sjieda lokali 

(l-awtoritajiet lokali/reġjonali, is-soċjetà ċivili eċċ.) u fejn ikun possibbli, l-involviment lokali 

f’xi proġett. Fejn ikun possibbli, il-proġetti għandu jkollhom ukoll valur miżjud tal-UE.  

Rigward l-approprjazzjoni ta’ fondi ta' Orizzont 2020 ġol-FEIS, ir-Rapporteur jipproponi l-

introduzzjoni ta’ restrizzjoni li kull trasferiment ta’ fondi ta' Orizzont 2020 għandu jittieħed 

minn proġetti li diġà huma viċin is-suq. Dan għandu jiżgura li proġetti fi stadju bikri li huma 

ta’ riskju ogħla u għaldaqstant inqas attraenti għall-investituri xorta jirċievu fondi minn 

Orizzont 2020. Dan għandu jiżgura li l-UE tkompli tappoġġa innovazzjoni bikrija fi tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur jipproponi l-inklużjoni ta’ kontroll ex ante, jiġifieri li fost l-

oħrajn, kull proġett finanzjat għandu jkun irċieva valutazzjoni tal-impatt pożittiva għas-

sostenibilità ekonomika, soċjali u ambjentali. 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u l-

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom: 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 

il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 

il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività interna u esterna. 

L-investment huwa komponent kruċjali li 

mhux biss jistimula rkupru ekonomiku u 
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soċjali rapidu mill-kriżi, iżda jistimula 

wkoll il-ħolqien ta' aktar impjiegi u 

impjiegi aħjar mal-Unjoni kollha. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 

b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-

finanzjament ta' proġetti ta' investiment 

vijabbli. 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020, li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u 

permezz tas-Semestru Ewropew għall-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Il-

Bank Ewropew tal-Investiment ("BEI") 

saħħaħ ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 

b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-

finanzjament ta' proġetti ta' investiment 

vijabbli. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett 

tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 

ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi 

għall-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 

Ewropew. Dawn il-Linji Gwida sejħu 

għall-mobilizzazzjoni ta' "sa 

EUR 300 biljun f'investiment pubbliku u 

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett 

tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 

ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi 

għall-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 

Ewropew. Dawn il-Linji Gwida sejħu għal 

Unjoni tal-Enerġija, Suq Diġitali Uniku 

konness u għall-mobilizzazzjoni ta' "sa 
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privat addizzjonali fl-ekonomija reali matul 

it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi stimulat l-

investiment bil-għan li jinħolqu l-impjiegi. 

EUR 300 biljun f'investiment pubbliku u 

privat addizzjonali fl-ekonomija reali matul 

it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi stimulat l-

investiment bil-għan li jinħolqu l-impjiegi. 

 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-suq intern, 

b'mod partikolari fl-enerġija, kif ukoll 

jissaħħu s-suq diġitali u s-suq tal-kapital, 

billi titjieb il-prevedibbiltà regolatorja u 

tiġi promossa bidla fil-mentalità lejn 

kultura ta' teħid ta' riskju. Ix-xogħol tal-

FEIS, u l-investimenti madwar l-Ewropa 

ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 

dan ix-xogħol ta' akkumpanjament. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Il-FEIS għandu jkun konformi mar-

regoli tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni li 

japplikaw għall-impriżi (l-

Artikoli 101 sa 106 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea).  

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal mikrointrapriżi 

u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, kif 

definit fir-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni 2003/361/KE1a, u għall-

impriżi li jkunu għadhom jibdew. Huwa 

wkoll xieraq li l-benefiċċju ta' tali aċċess 

akbar jiġi estiż għall-finanzjament ta' 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, li 

huma kumpaniji li għandhom sa 1500 

impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 

kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 

għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tal-Unjoni u sabiex tingħata spinta lill-

kompetittività, l-innovazzjoni, it-tkabbir 

ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi fl-

Unjoni. 

 __________________ 

 1a Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 

intitolata "(T)he definition of micro, 

small and medium-sized enterprises" (Id-

definizzjoni ta' mikrointrapriżi u 

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju) (ĠU 

L 124, 20.5.2003, p. 36) 
 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti (11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
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strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli, 

inklużi dawk b'valur soċjali u ambjentali 

għoli, li simultanjament jixprunaw 

benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ambjentali 

fuq żmien qasir u sostenibilità fuq żmien 

twil, filwaqt li jagħtu kontribut biex 

jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-

istrutturar u l-iffinanzjar ta' proġetti ta' 

investiment u għall-inqas f'wieħed mill-

oqsma elenkati f'dan ir-Regolament. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

responsabbli lejn Bord ta' Tmexxija tal-

FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-

objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 

b'mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-

FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-

FEI biex il-FEI ikun jista' jidħol għal 

proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Għall-finijiet tat-trasparenza, ir-

responsabilità u l-indipendenza tal-Bord 

ta' Tmexxija u l-Kumitat tal-Investiment, 

għandha tiġi stabbilita u implimentata 

sistema għall-prevenzjoni ta' kunflitti ta' 

interess. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Għal dan il-għan, il-

Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 

ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' 

valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 

li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 

eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 

proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 

sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 

li kwalunkwe sostenn komplimentari 

nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 

valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 

issimplifikata u aċċellerata li permezz 

tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 

tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 

hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta' kumpens żejjed). Il-

Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 

ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 

tal-fondi pubbliċi. 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konformi mar-regoli dwar l-għajnuna mill-

Istat. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 

ħabbret li se tifformula sett ta' prinċipji 

ewlenin, għall-fini ta' valutazzjonijiet dwar 

l-għajnuna mill-Istat, li proġett ikollu 

jissodisfa sabiex ikun eliġibbli għal sostenn 

mill-FEIS. Jekk proġett jissodisfa dawn il-

kriterji u jirċievi sostenn mill-FEIS, il-

Kummissjoni ħabbret li kwalunkwe 

sostenn komplimentari nazzjonali, se jiġi 

vvalutat skont valutazzjoni dwar l-

għajnuna mill-Istat issimplifikata u 

aċċellerata li permezz tagħha l-unika 

kwistjoni addizzjonali li tkun trid tiġi 

vverifikata mill-Kummissjoni hija l-

proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta' kumpens żejjed). Il-

Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 

ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 

tal-fondi pubbliċi. 
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Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 29a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29a) Peress li l-FEIS għandu 

jikkontribwixxi biex jgħin lin-negozji billi 

jegħleb nuqqasijiet fil-kapital, jeżisti 

riskju li riċerka xjentifika bażika jew fi 

stadju bikri ma tibbenefikax minn dan ir-

Regolament. Il-Kummissjoni għaldaqstant 

għandha tiżgura li kwalunkwe ffinanjar 

meħud minn Orizzont 2020 jittieħed biss 

minn dawk il-programmi li jiffinanzjaw 

attivitajiet li huma qrib is-suq, sabiex 

ikunu protetti attivitajiet ta’ riċerka li ma 

jkunux se jibbenefikaw direttament minn 

dan ir-Regolament. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 20a rigward ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

Ġustifikazzjoni 

Il-Parlament u l-Kunsill, bħala koleġiżlaturi għandhom jeżaminaw bir-reqqa l-kundizzjonijiet 

tal-ftehim ta' forniment ta' fondi bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 

qabel ma l-ftehim jidħol fis-seħħ. 
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Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni kif spjegat fl-

Artikolu 5(2) b'mod mhux 

diskriminatorju, li jwassal għal tkabbir 

kompetittiv u sostenibbli u innovazzjoni u 

biex jiżgura aktar aċċess għall-

finanzjament lil kumpaniji li għandhom sa 

1500 impjegat, b'attenzjoni partikolari fuq 

mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju u negozji li jkunu għadhom jibdew, 

permezz tal-forniment ta' kapaċità tal-ġarr 

ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-FEIS"). 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur ekonomiku miżjud għoli, 

inklużi dawk b'valur soċjali u ambjentali 

għoli, bħall-kontribut biex jiġi kkompletat 

u integrat is-suq uniku, li simultanjament 

jixpruna benefiċċji ekonomiċi fuq żmien 

qasir u sostenibilità fuq żmien twil fl-

oqsma kollha, inkluż il-ħolqien ta' 

impjiegi, għall-miri tal-istrateġija tal-

Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv u li jippromwovi l-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 

b'kontribut għall-kisba tal-objettivi tal-

politika tal-Unjoni. Il-proġetti kollha 

għandhom ikunu kompatibbli mal-acquis, 

il-politiki u l-istrumenti tal-Unjoni. 
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Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 

speċifiċi u indikaturi ta' prestazzjoni 

ewlenin; 

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-

garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 

speċifiċi, proġetti ewlenin u oqsma ta' 

ffinanzjar elenkati fl-Artikolu 5(2), u 

indikaturi ta' prestazzjoni ewlenin; 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

oqsma u partijiet ta' leġiżlazzjoni tal-

Unjoni u politiki b'relevanza partikolari 

għall-objettivi stipulati fl-Artikolu 5(2). 

Għandha tingħata attenzjoni partikolari 

lill-għoti ta' informazzjoni lil imprendituri 

innovattivi u dawn għandhom jiġu 

appoġġati. 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta’ esperjenza 

rilevanti rigward is-suq fl-istrutturar u l-

iffinanjar ta' proġetti ta' investiment, u 

mill-inqas f'wieħed mill-oqsma elenkati 

fl-Artiokolu 5(2). Dawn l-esperti 

għandhom jinħatru mill-Bord ta' 

Tmexxija għal perjodu fiss ta' tliet snin li 

jiġġedded. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

responsabbli lejn il-Bord ta' Tmexxija li 

għandu jissorvelja t-twettiq tal-objettivi 

tal-FEIS. Meta jimplimenta l-linji gwida 

adottati mill-Bord ta' Tmexxija, il-

Kumitat tal-Investiment ma għandux 

jieħu istruzzjonijiet mill-BEI, mill-Istati 

Membri jew minn istituzzjonijiet oħra tal-

Unjoni jew minn xi entità oħra.  
 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda ġiet imfassla sabiex tiġi ċċarata l-interazzjoni bejn il-Bord ta' Tmexxija u l-

Kumitat tal-Investiment u biex jiġi ċċarat li l-Kumitat tal-Investiment jieħu deċiżjonijiet 

indipendenti. 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont 

l-Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI skont 

l-Artikolu 7(2). 

 Il-FEIS għandu jkun immirat lejn 

proġetti bi profili tar-riskju ogħla minn 

strumenti jew programmi eżistenti tal-BEI 

u tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità 

fuq l-operazzjonijiet eżistenti. 

 L-operazzjonijiet ikkonċernati jkunu 

konsistenti mal-politiki tal-Unjoni, 

kumplimentari għall-programmi eżistenti 

tal-Unjoni, ifittxu l-aħjar valur għall-flus 

f'konformità mal-atti legali tal-Unjoni 

dwar l-akkwist pubbliku u, fejn possibbli, 

ikollhom valur miżjud għall-Unjoni, u 

jkunu jappoġġaw kwalunkwe wieħed mill-

objettivi ġenerali li ġejjin: 

 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

(a) l-iżvilupp tas-suq intern u tal-

infrastruttura tiegħu, inkluż fl-oqsma tas-
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ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

suq diġitali uniku, tat-trasport u l-mobilità 

sostenibbli, inkluż it-trasport pubbliku, 

fiċ-ċentri industrijali, urbani u turistiċi, u 

fiż-żoni rurali; l-enerġija, bħall-

interkonnessjonijiet, is-sinkronizzazzjoni 

u l-ħżin tal-enerġija; u l-infrastruttura tat-

telekomunikazzjoni, b'mod partikolari 

sabiex jonqos id-distakk urban-rurali; 

 

 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

(b) l-investiment, inkluża l-infrastruttura, 

fl-edukazzjoni u t-taħriġ, il-ħiliet diġitali, 

il-litteriżmu, u l-industriji kulturali u 

kreattivi, is-saħħa, ir-riċerka u l-iżvilupp, u 

l-innovazzjoni; 

 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-qasam 

soċjali; 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma 

ambjentali, tar-riżorsi naturali, l-iżvilupp 

urban u l-qasam soċjali u s-servizzi 

pubbliċi, inklużi l-amministrazzjoni 

pubblika diġitali u l-eProcurement; 
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Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

kwalunkwe ffinanzjar meħudin fil-qafas 

tal-Anness II tar-Regolament (UE) 

Nru 1291/2013 jittieħdu biss minn dawk 

il-programmi li jiffinanzjaw attivitajiet li 

huma qrib is-suq, sabiex jipproteġu 

attivitajiet ta’ riċerka li ma jkunux se 

jibbenefikaw direttament minn dan ir-

Regolament. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-għoti ta' garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet ta' ffinanzjar u investiment 

tal-BEI għandu jkun suġġett għal 

valutazzjoni tal-impatt komprensiva għas-

sostenibilità, li tieħu kont tal-effetti 

ekonomiċi, ambjentali u soċjali, kif ukoll 

valur miżjud tal-Unjoni u impatt pożittiv 

fuq il-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir u l-

integrazzjoni interna tas-suq. 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, għandhom jistabbilixxu sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 
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kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

kurrenti u futuri potenzjali fl-Unjoni. Is-

sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara għall-

proġetti finali magħżula għal sostenn skont 

l-Artikolu 3(5). 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

objettivi ta' politika tal-UE. 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari, 

trasparenti u strutturata, informazzjoni 

dwar investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

objettivi ta' politika tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

 

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 

reġjonali u lokali għandhom jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari, 

trasparenti u strutturata, informazzjoni 

dwar investiment kurrenti u futuri fit-

territorju tagħhom. 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

(d) valutazzjoni tal-kwalità u l-effettività 

tal-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
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investiment tal-BEI. investiment tal-BEI. 

 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-BEI u l-Kummissjoni għandhom 

jivvalutaw jekk ir-riallokazzjoni ta' 

ffinanjar minn Orizzont 2020 u l-

programmi tal-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa wasslitx għal użu aktar effettiv 

tal-flus pubbliċi u volumi ogħla mis-settur 

privat milli mill-baġit tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI jinnotifika lill-OLAF minnufih u 

jagħtih l-informazzjoni meħtieġa meta, fi 

kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-

implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija tal-

UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ frodi, korruzzjoni, 

ħasil ta' flus jew xi attività illegali oħra li 

tista' taffettwa l-interessi finanzjarji tal-

Unjoni. 

1. Il-BEI jinnotifika lill-OLAF minnufih u 

jagħtih l-informazzjoni meħtieġa meta, fi 

kwalunkwe stadju tat-tħejjija, l-

implimentazzjoni jew l-għeluq tal-

operazzjonijiet soġġetti għall-garanzija tal-

UE, ikollu raġunijiet biex jissuspetta li 

jeżisti każ potenzjali ta’ kunflitt ta' 

interessi, frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus 

jew xi attività illegali oħra li tista' taffettwa 

l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

 

 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 

Regolament (UE) Nru 1291/2013 

Artikolu 6 – paragrafi 1, 2, 3 u Anness II 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 18 imħassar 

Emenda għar-Regolament (UE) 

Nru 1291/2013 

 

Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 huwa 

b’dan emendat kif ġej: 

 

(1) Fl-Artikolu 6, il-paragrafi 1, 2 u 3 

huma sostitwiti b'dan li ġej: 

 

'1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 huwa 

stabbilit għal EUR 74 328,3 miljun fil-

prezzijiet attwali, li minnhom massimu ta' 

EUR 71 966,9 miljun ikunu allokati għal 

attivitajiet taħt it-Titolu XIX TFUE.  

 

L-approprjazzjonijiet annwali jiġu 

awtorizzati mill-Parlament Ewropew u 

mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju 

pluriennali. 

 

2. L-ammont għall-attivitajiet taħt it-

Titolu XIX TFUE jitqassam fost il-

prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5(2) ta' 

dan ir-Regolament kif ġej: 

 

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 23 

897,0 miljun fil-prezzijiet attwali;  

 

(b) Tmexxija industrijali, EUR 16 

430,5 miljun fil-prezzijiet attwali; 

 

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 28 560,7 miljun 

fil-prezzijiet attwali.  

 

L-ammont kumplessiv massimu għall-

kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-

Orizzont 2020 għall-objettivi speċifiċi 

stipulati fl-Artikolu 5(3) u għall-

azzjonijiet diretti mhux nukleari tal-JRC 

ikunu kif ġej:  

 

(i) it-tixrid tal-eċċellenza u ż-żieda fil-

parteċipazzjoni, EUR 782,3 miljun fil-

prezzijiet attwali; 

 

(ii) Xjenza ma' u għas-soċjetà, EUR 443,8 

miljun fil-prezzijiet attwali;  

 

(iii) Azzjonijiet diretti mhux nukleari tal-  



 

RR\1058953MT.doc 285/374 PE551.765v01-00 

 MT 

JRC, EUR 1 852,6 miljun fil-prezzijiet 

attwali.  

It-tqassim indikattiv għall-prijoritajiet u l-

objettivi speċifiċi stipulati fl-Artikolu 5(2) 

u (3) huwa stipulat fl-Anness II.  

 

3. L-EIT jiġi ffinanzjat permezz ta’ 

kontribuzzjoni massima mill-

Orizzont 2020 ta’ EUR 2 361,4 miljun fil-

prezzijiet attwali kif stipulat fl-Anness II. 

 

(2) L-Anness II jinbidel bit-test fl-

Anness I ta' dan ir-Regolament. 

 

Ġustifikazzjoni 

Li l-iffinanzjar minn Orizzont 2020 jibqa' kif inhu attwalment, mingħajr tibdil, huwa 

essenzjali biex tinżamm l-innovazzjoni fir-riċerka, jiġu promossi l-impjiegi u t-tkabbir mal-

UE kollha u s-settur tar-riċerka tal-UE jinżamm globalment kompetittiv. 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 

Regolament (UE) Nru 1316/2013 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 19 imħassar 

Emenda tar-Regolament (UE) 

Nru 1316/2013 

 

Fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 

1316/2013, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li 

ġej: 

 

Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-FNE għall-perjodu 

2014 sa 2020 hu stabbilit għal 

EUR 29 942 259 000 (*) fil-prezzijiet 

attwali. L-ammont jitqassam kif ġej: 

 

(a) is-settur tat-trasport EUR 

23 550 582 000, li minnhom EUR 

11 305 500 000 jiġu ttrasferiti mill-Fond 

ta’ Koeżjoni sabiex jintefqu f’konformità 

ma’ dan ir-Regolament esklussivament fl-
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Istati Membri eliġibbli għall-finanzjament 

mill-Fond ta’ Koeżjoni; 

(b) is-settur tat-telekomunikazzjoni EUR 

1 041 602 000; 

 

(c) is-settur tal-enerġija 

EUR 5 350 075 000. 

 

Dawn l-ammonti huma mingħajr ħsara 

għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 

flessibbiltà previst fir-Regolament tal-

Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013(*). 

 

(*) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884). 

 

Ġustifikazzjoni 

Tnaqqis fil-programmi ta' suċċess, bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, għandu jiġi evitat. 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 20a 

 Eżerċizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 

mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-

kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 

 2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 1(1) hija mogħtija 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat. 

 3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikolu 1(1) tista’ tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 

ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata 

f’dik id-deċiżjoni. Din issir effettiva fil-

jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
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f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data aktar tard speċifikata fih. Din 

ma tkun taffettwa l-validità ta’ ebda att 

delegat li jkun diġà fis-seħħ. 

 4. Hekk kif tadotta att delegat, il-

Kummissjoni tinnotifikah simultanjament 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(1) 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 

ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex sejrin 

joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż 

b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill. 
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dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Lambert van Nistelrooij 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-politika ta' koeżjoni tirrappreżenta l-politika ta' investiment ewlenija tal-UE fl-ekonomija 

reali li timmira għat-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività, il-ħolqien tal-impjiegi, it-titjib tal-

kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini tal-UE, kif ukoll l-iżvilupp sostenibbli fuq medda twila ta' 

żmien. B'baġit ta' madwar EUR 500 biljun, inklużi l-kofinanzjament u l-investimenti 

nazzjonali ingranati permezz ta' għotjiet u strumenti finanzjarji, il-politika ta' koeżjoni u l-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) jirrappreżentaw l-istrumenti ewlenin tal-

UE sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv.  

 

Bl-adozzjoni ta' 266 programm sa tmiem Frar 2015, li huma responsabbli għal aktar minn 

EUR 256 biljun, l-investimenti huma mmirati lejn l-għoti ta' spinta lill-kompetittività 

ekonomika, it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika, it-titjib tal-

intraprenditorija u l-ambjent kummerċjali, il-ġlieda kontra l-qgħad u l-esklużjoni soċjali, kif 

ukoll lejn il-promozzjoni ta' bidla lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju. Il-

122 programm l-oħra previsti li jiġu adottati sa nofs l-2015 ukoll se jkollhom l-għan li 

jiżguraw tkabbir reali tal-PDG, u b'hekk isaħħu l-kompetittività fir-reġjuni kollha tal-UE. 

Permezz tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), l-UE qed toħloq strument 

ġdid maħsub biex jimmobilizza minn tal-anqas EUR 315 biljun ta' investiment addizzjonali 

tul it-tliet snin li ġejjin, u b'hekk jimmassimizza l-impatt tar-riżorsi pubbliċi u jattira l-

investiment privat. Il-FEIS se jkun limitat għal proġetti li għandhom valur soċjetali u 

ekonomiku għoli, bi profil tar-riskji u l-gwadanji għoli u li huma vijabbli mil-lat ekonomiku u 

tekniku, b'baġit inizjali ta' EUR 21 biljun (EUR 5 biljun mill-BEI u EUR 16 biljun mill-baġit 

tal-Unjoni) li għandu jiġi mmoltiplikat permezz tal-investiment privat, il-parteċipazzjoni tal-

banek tal-Istati Membri u l-banek promozzjonali, u l-inġinerija finanzjarja sa EUR 315 biljun.  

 

Minkejja l-fatt li kemm il-FSIE kif ukoll il-FEIS huma strumenti li jappoġġaw l-investimenti 

strateġiċi tal-valur miżjud Ewropew maħsuba biex jiksbu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni, 

bejniethom jeżistu differenzi importanti fejn jidħlu l-kamp ta' applikazzjoni u l-obbjettivi 

F'konformità mar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 

(Regolament (UE) Nru 1303/2013), il-FSIE jipprovdu sostenn permezz ta' programmi 

pluriennali, maħsuba biex jilħqu l-objettivi tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv, u permezz tal-missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont l-objettivi 

stabbiliti fl-Artikolu 174(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), ta' 

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Mill-banda l-oħra, il-FEIS, bl-Artikolu 175(3) 

TFUE bħala l-bażi ġuridika tiegħu, huwa maħsub biex jintervjeni fil-livell tal-proġett bil-għan 
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li jimmobilizza l-investiment addizzjonali u jtejjeb l-aċċess għall-finanzjament permezz tal-

provvista ta' kapaċità lill-BEI biex dan ikun jista' jindirizza r-riskji.  

 

Ir-rapporteur tagħkom jemmen li l-għan tal-Opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 

dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013, għandu jiffoka fuq il-fatt li għandha titpoġġa enfażi fuq dawn id-

differenzi, u fuq l-importanza li jiġu żgurati koordinazzjoni u artikolazzjoni effikaċi tal-

istrumenti u li jiġu evitati sostituzzjonijiet potenzjali, sabiex jissaħħu s-sinerġiji u jiżdied il-

valur miżjud ta' xulxin.  

 

L-arkitettura attwali tal-politika ta' koeżjoni hija orjentata lejn il-prestazzjoni, u qabel ma jiġu 

effettwati l-investimenti tal-FSIE għandhom jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet, bil-għan li jiġi 

żgurat ambjent xieraq sabiex l-impatt tagħhom jiġi mmassimizzat. Sabiex jibdew l-

investimenti għandhom jiġu ssodisfati wkoll ċerti prekundizzjonijiet, bħall-istrateġiji ta' 

speċjalizzazzjoni intelliġenti, jew riformi li jsiru fl-aħjar interessi tan-negozji. Bis-saħħa tal-

premessi għall-vijabbiltà ekonomika u soċjali ggarantita wkoll skont l-FSIE u permezz tal-

impenn tal-Istati Membri għal użu aktar effikaċi tal-fondi, is-sinerġiji jistgħu jintlaħqu aktar 

faċilment bejn żewġ tipi ta' strumenti u għandhom jiġu sfruttati b'mod effiċjenti. 

 

Għaldaqstant, ir-rapporteur tagħkom jinsisti fuq l-importanza li s-sostenn mill-FSIE u l-FEIS 

għandu jkun addizzjonali u li strument wieħed m'għandux jeskludi lill-ieħor. L-użu tal-FSIE 

huwa rregolat mir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni u mir-Regolamenti speċifiċi 

għall-Fondi. Peress li l-FEIS mhuwiex strument finanzjarju fis-sens tar-Regolament 

Finanzjarju, ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu biex l-FSIE jikkontribwixxi direttament għall-

kapital tal-FEIS. Minkejja dan, teżisti possibilità li l-FSIE jiġi kkombinat ma' investimenti li 

jkunu saru mill-FEIS fil-livell ta' proġetti individwali, li parti minnhom jistgħu jiġu finanzjati 

mill-FSIE u parti oħra sostnuta mill-FEIS. Il-proġett jeħtieġ li jikkonforma mal-qafas ġuridiku 

tal-FSIE, jagħmel parti minn programm speċifiku u jkun ukoll konsistenti mal-objettivi tal-

FSIE. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni tal-FSIE tista' tkun possibbli permezz ta' 

pjattaformi ta' investiment li jistgħu jkunu reġjonali (f'xi każijiet transfruntiera, li jinvolvu 

bosta Stati Membri), settorjali (f'bosta Stati Membri f'settur wieħed) u nazzjonali (li jiġbru 

proġetti ta' investimenti partikolari fit-territorju ta' Stat Membru wieħed). L-awtoritajiet 

maniġerjali skont il-FSIE jistgħu jiddeċiedu jew li jinvestu fil-kapital ta' pjattaforma ta' 

investiment, jew li jikkontribwixxu għal faċilità li, fiha, strument finanzjarju ffinanzjat mill-

FSIE u pjattaforma ta' investiment jistgħu jikkoinvestu fi proġetti speċifiċi flimkien ma' 

investituri privati.  

 

F'dan il-kuntest, ir-rapporteur tagħkom jappoġġa l-provvista ta' arranġamenti speċifiċi għall-

kombinament possibbli tal-istrumenti. Tul is-snin li ġejjin se tinġabar aktar informazzjoni 

rigward l-iskop ta' dawn l-arranġamenti. Dawn l-arranġamenti speċifiċi għandhom, fi 

kwalunkwe każ, jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta' att delegat.  

 

Għalkemm l-aspetti territorjali mhumiex l-interess primarju tal-FEIS, u fid-dawl tal-fatt li l-

kriterju essenzjali huwa l-vijabbiltà tal-proġetti, mill-perspettiva tal-iżvilupp reġjonali huwa 

importanti li jiġi żgurat bilanċ ġeografiku fl-Unjoni kollha, biex b'hekk isir kontribut għat-

tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. F'dan ir-rigward, il-proġetti transfruntiera 

wrew li jwasslu għal valur miżjud Ewropew għoli.  
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Minn din il-perspettiva, il-BEI u l-Kummissjoni għandhom jivvalutaw u jagħtu wkoll 

rendikont tal-evalwazzjonijiet tagħhom dwar il-koordinazzjoni tal-investimenti tal-FEIS ma' 

politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari mal-FSIE, kif ukoll dwar l-impatt fuq 

il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. It-teħid reali fil-proġetti FEIS mill-FSIE għandu 

mnejn ikun ta' importanza fl-evalwazzjoni. Fis-snin li ġejjin, fil-livell tal-proġetti se jkunu qed 

jinsiltu t-tagħlimiet mill-użu reali tal-FSIE flimkien mal-FEIS. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b’mod partikolari l-Artikoli 172, 173, u l-

Artikolu 175(3) u l-Artikolu 182(1) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b’mod partikolari l-Artikoli 172, 173, 

174 u l-Artikolu 175(3) u l-Artikolu 182(1) 

tiegħu, 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-

Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 

15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 

fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 

il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti u l-

valorizzazzjoni tal-għarfien fl-Unjoni. L-

investiment naqas b'madwar 15 % minn 

meta laħaq il-massimu tiegħu fl-2007, u 

dan kellu impatt fuq ir-reġjuni Ewropej 

kollha, speċjalment dawk l-anqas 

żviluppati. Ir-reġjuni kollha, b'mod 

partikolari dawk l-aktar milquta mill-kriżi, 

jbatu minn nuqqas ta' investiment bħala 

konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
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impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. 

il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-

Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 

investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 

u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. Għaldaqstant dan 

in-nuqqas jipprevjeni milli jsir twettiq 

rapidu tal-objettivi tal-istrateġija tal-

Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv kif ukoll tal-proċess 

ta' tnaqqis tal-inugwaljanzi bejn ir-

reġjuni. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 

prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 

mġedded għall-finanzjament tal-

investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 

jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 

ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 

jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

lid-domanda u jwasslu għal żieda 

sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment u li għadu qed 

iżid l-inugwaljanzi bejn ir-reġjuni. Ir-

riformi strutturali u r-responsabbiltà 

fiskali huma prekundizzjonijiet neċessarji 

biex jiġi stimulat l-investiment, filwaqt li l-

inċentivi għall-ħolqien ta' ambjent li 

jiffavorixxi l-investiment fl-Istati Membri 

jafu jagħtu spinta lil-irkupru ekonomiku. 

Flimkien ma' impetu mġedded għall-

finanzjament tal-investiment, dawn il-

prekundizzjonijiet jistgħu jagħtu kontribut 

biex jiġi stabbilit ċirku virtuż, fejn proġetti 

ta' investiment jgħinu biex jagħtu appoġġ 

lill-impjiegi u lid-domanda u jwasslu għal 

żieda sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, (4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
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l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-

investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 

b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-

finanzjament ta' proġetti ta' investiment 

vijabbli. 

l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 

t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 

inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 

2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 

Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 

ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 

jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 

parti permezz ta' żieda fil-kapital 

f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 

ulterjuri sabiex jiġu kkoordinati l-politiki u 

l-istrumenti u sabiex ikun żgurat li l-

ħtiġijiet tal-investiment tal-Unjoni jiġu 

indirizzati b'mod effikaċi bil-għan li jiġi 

żgurat żvilupp armonjuż u li l-likwidità 

disponibbli fis-suq tintuża b'mod effiċjenti 

u tiġi orjentata lejn il-finanzjament ta' 

proġetti ta' investiment vijabbli. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jittejjeb u jiġi stabbilizzat billi 

jitneħħew l-ostakoli għall-investiment, 

jissaħħaħ is-Suq Uniku u titjieb il-

prevedibbiltà regolatorja. Ix-xogħol tal-

FEIS, u l-investimenti madwar l-Ewropa 

ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 

dan ix-xogħol ta' akkumpanjament. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi u strateġiċi fl-
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li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

Unjoni li huma importanti mil-lat 

ekonomiku u soċjetali għall-għoti ta' 

spinta lil ekonomija sostenibbli u għall-

ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, u jiżgura li 

jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament, b'mod partikolari f'reġjuni 

fejn dan l-aċċess huwa strutturalment 

limitat. Huwa maħsub li aċċess akbar 

għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju, u dan billi joħloq 

ambjent xieraq għan-negozji innovattivi li 

għadhom kemm jibdew. Huwa wkoll 

xieraq li l-benefiċċju ta' tali aċċess akbar 

jiġi estiż għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku, 

soċjetali u ambjentali għoli.  Dawk l-

investimenti għandu jkollhom grad għoli 

ta' komplementarjetà u koerenza ma' 

dawk ta' strumenti oħra tal-Unjoni, u 

b'hekk jibbenefikaw minn esternalitajiet 

pożittivi bil-għan li jintlaħqu l-objettivi ta' 

politika tal-Unjoni u l-miri ta' tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur ekonomiku, 

soċjetali u ambjentali għoli, filwaqt li 

jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tal-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tal-Unjoni, biex b'hekk jipprevjeni l-

ħolqien ta' żbilanċi ġodda bejn żoni 

differenti fl-Unjoni. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. Għandha 

tingħata attenzjoni wkoll għall-esperjenzi 

u l-prattiki tar-reġjuni f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-użu tal-istrumenti tas-suq. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità u 

komplementarjetà fuq operazzjonijiet 

eżistenti. Il-FEIS għandu jiffinanzja 
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inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

proġetti madwar l-Unjoni, b'attenzjoni 

partikolari għal reġjuni anqas żviluppati u 

ġeografikament u demografikament 

żvantaġġati (bħar-reġjuni gzejjer jew 

reġjuni muntanjużi ultraperiferiċi u l-

aktar imbiegħda tat-Tramuntana), kif 

ukoll reġjuni kkaratterizzati minn livell 

għoli ta' qgħad, li b'mod ġenerali kienu l-

aktar li ntlaqtu mill-kriżi finanzjarja. Il-

FEIS għandu jintuża biss meta ma jkunx 

disponibbli finanzjament sħiħ minn sorsi 

oħra fuq termini finanzjarji raġonevoli u l-

effett ta' "crowding-out" bejn riżorsi 

differenti fil-livell tal-proġett għandu 

kemm jista' jkun jiġi evitat. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġu 

stabbiliti prinċipji, kriterji u 

kundizzjonijiet ċari għas-sostenn tal-

FEIS. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Fil-livell tal-proġetti, partijiet terzi 

jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 

fuq il-bażi ta' proġetti individwali jew ta' 

pjattaformi ta' investiment relatati ma' 

(20) L-Istati Membri jistgħu jużaw il-

Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej biex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li huma 
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setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. appoġġati mill-garanzija tal-UE, 

f'konformità mal-objettivi, il-prinċipji u r-

regoli taħt il-qafas ġuridiku applikabbli 

għal dawk il-fondi, u b'mod partikolari r-

Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a ("Ir-

Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 

Komuni"), u mal-Ftehimiet ta' Sħubija u 

l-programmi relevanti. Il-flessibbiltà ta' 

dan l-approċċ għandha trawwem is-

sinerġiji bejn l-istrumenti tal-Unjoni, 

tiżgura valur miżjud massimu u ttejjeb il-

potenzjal biex l-investituri jiġu atratti lejn 

l-oqsma ta' investiment fil-mira tal-FEIS. 

Għandha tiġi provduta komplimentarjetà 

sħiħa bejn strumenti u investimenti, 

mingħajr sostituzzjoni tal-istrumenti 

finanzjarji żviluppati taħt il-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej, 

b'tali mod li, kemm jista' jkun, l-effett ta' 

"crowding out" bejniethom jiġi evitat. 

 ____________________ 

 1a Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċmebru 2013 li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 

Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 

għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu 

u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd Fund (ĠU L 

347, 20.12.2013, p. 320). 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà (21) Fil-livell tal-proġetti, partijiet terzi 
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jkunu ssodisfati kollha, l-Istati Membri 

jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 

proġetti eliġibbli li għandom is-sostenn 

tal-garanzija tal-UE. Il-flessibbiltà ta' dan 

l-approċċ għandha timmassimizza l-

potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 

ta' investiment fil-mira tal-FEIS. 

jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 

fuq il-bażi ta' proġetti individwali jew ta' 

pjattaformi ta' investiment relatati ma' 

setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. Is-

sostenn tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej lill-pjattaformi ta' 

investiment reġjonali, nazzjonali u 

settorjali għandu jkun possibbli, soġġett 

għal ċerti kundizzjonijiet li għandhom 

jiġu previsti permezz ta' atti delegati tal-

Kummissjoni. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbil tà. 

(25) Il-BEI u l-Kummissjoni għandhom 

jevalwaw b'mod regolari l-attivitajiet 

appoġġati mill-FEIS bil-għan li jivvalutaw 

ir-relevanza, il-prestazzjoni u l-impatt 

tagħhom, kif ukoll il-koordinazzjoni, il-

komplementarjetà u l-konsistenza 

tagħhom ma' politiki u strumenti oħrajn 

tal-Unjoni, b'mod partikolari mas-sostenn 

mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej, u jidentifikaw aspetti li jistgħu 

jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbil tà. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-
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Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 

rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 

permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 

Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-

garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-

effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 

riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 

telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-

enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 

jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-

programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 

dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. 

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 

rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 

permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 

Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-

garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-

effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 

riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 

telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-

enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 

jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-

programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 

dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. Il-finanzjament tal-

FEIS għal proġetti li jrawmu n-negozji li 

għadhom kemm jibdew kif ukoll 

attivitajiet marbuta mar-Riċerka, l-

Iżvilupp u l-Innovazzjoni fil-każijiet 

kollha għandu jipprovdi valur miżjud lill-

ekonomija reali. 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 29a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (29 a) Fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs it-

terminu tal-QFP, il-Kummissjoni 

għandha tipprovdi lill-awtorità baġitarja 

dawk il-possibbiltajiet li jeżistu biex il-

finanzjament disponibbli minn 
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programmi oħra li mhumiex 

Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa jiġi dirett mill-ġdid favur il-

garanzija tal-UE. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta' investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 

sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 

informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 

id-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom. 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għal investiment xieraq li jista' jiġi 

żviluppat permezz ta' sħubijiet pubbliċi-

privati. Dan is-"sett ta' proġetti" għandu 

jiżgura li l-informazzjoni rigward proġetti 

ta' investiment tkun disponibbli għall-

pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 

sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 

informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 

id-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom. 

 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma (32) L-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
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fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 

l-promozzjoni ta' settijiet ta' proġetti għal 

proġetti ta' importanza nazzjonali. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-

settijiet ta' proġetti nazzjonali li 

jakkumpanjaw. 

partijiet ikkonċernati, inklużi l-

pjattaformi ta' innovazzjoni reġjonali, 

aġenziji ta' żvilupp reġjonali u l-

awtoritajiet maniġerjali tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

huma sors kruċjali ta' informazzjoni dwar 

l-opportunitajiet ta' investiment attwali u 

futuri. Għaldaqstant, l-Istati Membri 

għandhom jikkunsidraw l-input tagħhom 

filwaqt li jistabbilixxu u jippromwovu 
settijiet ta' proġetti għal proġetti ta' 

importanza nazzjonali, nazzjonali, 

transfruntiera u makroreġjonali. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-

settijiet ta' proġetti nazzjonali li 

jakkumpanjaw. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b'mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-FEIS. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI u l-

Kummissjoni għandhom b'mod regolari 

jirrapportaw lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar 

il-progress tal-FEIS. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 1 Artikolu 1 

Il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi 

Il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi 

1. Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal- 1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 
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Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

ftehim mal-Bank Ewropew tal-Investiment 

(BEI) dwar l-istabbiliment ta' Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 

("FEIS"), li għandu jingħadda lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS għandu jkun li jappoġġa 

investimenti kompetittivi u effiċjenti fl-

Unjoni u li jiżgura aktar finanzjament li 

jkun ukoll aċċessibbli għall-kumpaniji, 

inklużi n-negozji li għadhom kemm 

jibdew, li għandhom sa 3000 impjegat, 

b'attenzjoni partikolari fuq intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju, permezz tal-forniment ta' 

kapaċità tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim 

tal-FEIS"). 

 1a. Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 

jiżguraw li s-sostenn mill-FEIS ikun 

konsistenti ma' u komplementari għal 

politiki u strumenti oħra tal-Unjoni, u 

jikkontribwixxi wkoll għall-objettiv ta' 

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' 

partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. 

2. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jkun miftuħ 

għall-Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-

kundizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni 

ta' kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

għandu jkun miftuħ ukoll għall-adeżjoni 

ta' partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali u 

l-entitajiet tas-settur privat. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Definizzjonijiet 

 Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 

japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 (1) 'pjattaforma ta' investiment' tfisser 
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arranġament ta' kofinanzjament stabbilit 

għall-finanzjament ta' grupp ta' proġetti li 

jistgħu jieħdu s-sura ta' Veikolu bi Skop 

Speċjali inkorporat legalment, kont 

immaniġjat jew kuntratt; pjattaforma ta' 

investiment tista' tkun reġjonali (li 

tinġabar minn bosta Stati Membri u jew 

reġjuni), nazzjonali (li tgħaqqad ċerti 

programmi ta' investiment fit-territorju ta' 

Stat Membru partikolari) jew settorjali 

(tinġabar minn bosta Stati Membri 

f'settur wieħed); 

 (2)'parti terza' tfisser entità pubblika jew 

privata, li mhijiex il-Kummissjoni jew il-

BEI, li, soġġetta għall-kunsens ta' 

kontributuri eżistenti, tista' 

tikkontribwixxi b'mod dirett għall-FEIS u 

tagħmel parti mill-istruttura ta' 

governanza tal-FEIS, inklużi l-Istati 

Membri, il-banek promozzjonali 

nazzjonali jew aġenziji pubbliċi ta' 

proprjetà tal-Istati Membri jew 

ikkontrollati mill-Istati Membri, entitajiet 

tas-settur privat u entitajiet barra mill-

Unjoni; 

 (3)'addizzjonalità' tfisser li l-effett ta' 

'crowding-out' bejn il-FEIS u fondi 

oħrajn tal-Unjoni jew riżorsi privati fil-

livell tal-proġetti jiġi evitat sa fejn hu 

possibbli u l-FEIS jintuża biss fejn ma 

jkunx hemm disponibbli finanzjament 

sħiħ minn sorsi oħra fuq termini 

finanzjarji raġonevoli. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafi 1 u 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH għandu jipprovdi sostenn filwaqt 

li jqis l-ispeċifiċitajiet u l-ħtiġijiet konkreti 
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tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. 

tal-Istati Membri. L-EIAH għandu jkollu 

bħala l-objettiv tiegħu li jibni fuq is-

servizzi ta' konsulenza eżistenti tal-BEI u 

tal-Kummissjoni, kif ukoll 

jikkomplementahom sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fil-

qafas tal-FEIS. Dan għandu jinkludi 

appoġġ dwar l-użu tal-assistenza teknika 

għall-istrutturar tal-proġetti, l-użu ta' 

sħubiji pubbliċi-privati u konsulenza, kif 

xieraq, u mingħajr preġudizzju għall-

kompetenza tal-Kummissjoni li tissorvelja 

l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE.  

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali 

tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej.  

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH għandu 

jagħmel użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, l-assistenza teknika tal-

esperti, il-banek promozzjonali nazzjonali 

u reġjonali, l-awtoritajiet u l-partijiet 

ikkonċernati lokali u reġjonali, inklużi l-

pjattaformi ta' innovazzjoni reġjonali, l-

awtoritajiet maniġerjali u l-kumitati ta' 

monitoraġġ tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, kif ukoll l-aġenziji 

għall-iżvilupp reġjonali. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' 

jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil ta' 

riskju tal-FEIS, b'konformità mal-objettivi 

fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-Bord ta' 

1. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li 

l-FEIS ikun irregolat minn Bord ta' 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta' investiment ta' proġetti li jista' 

jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-profil ta' 

riskju tal-FEIS, b'konformità mal-objettivi 

fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Meta 
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Tmexxija jeleġġi wieħed mill-membri 

tiegħu biex ikun President tal-Bord. 
jistabbilixxi dawn, il-Bord ta' Tmexxija 

għandu jqis il-ħtieġa li tiġi evitata l-

konċentrazzjoni ġeografika. Il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jeleġġi wieħed mill-

membri tiegħu biex ikun President tal-

Bord. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5, 

irrispettivament mill-post fejn jinsabu.  

5. Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li 

l-FEIS ikollu Kumitat tal-Investimenti, li 

jkun responsabbli biex jeżamina 

operazzjonijiet potenzjali skont il-politiki 

ta' investiment tal-FEIS u japprova s-

sostenn tal-garanzija tal-UE għall-

operazzjonijiet skont l-Artikolu 5. 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded.  

Il-Kumitat tal-Investimenti għandu jkun 

kompost minn sitt esperti indipendenti u d-

Direttur Amministrattiv. L-esperti 

indipendenti għandu jkollhom livell għoli 

ta' esperjenza rilevanti rigward is-suq fil-

finanzjament tal-proġetti u firxa wiesgħa 

ta' għarfien espert, inkluż fl-iżvilupp 

reġjonali, u jinħatru mill-Bord ta' 

Tmexxija għal perjodu fiss ta' tliet snin li 

jiġġedded.  

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

jittieħdu b'maġġoranza sempliċi.  

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

għandhom jittieħdu b'maġġoranza 

sempliċi.  

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Il-Kumitat għall-Investiment għandu 

jqis l-għan tal-Unjoni li ssaħħaħ il-
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koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

u tevita żbilanċi ulterjuri bejn ir-reġjuni 

bil-għan li jintlaħaq żvilupp armonjuż 

ġenerali fl-Unjoni. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-garanzija tal-UE tingħata għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati jkunu konsistenti mal-politiki 

tal-Unjoni u jkunu jappoġġaw kwalunkwe 

wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin: 

2. Il-garanzija tal-UE għandha tingħata 

għal operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI li jkunu approvati mill-

Kumitat tal-Investiment imsemmi fl-

Artikolu 3(5) jew finanzjament lill-FEI 

sabiex iwettaq operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-FEI skont l-

Artikolu 7(2). L-operazzjonijiet 

ikkonċernati għandhom ikunu konsistenti 

mal-politiki tal-Unjoni kif ukoll mal-

istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u 

jappoġġaw kwalunkwe wieħed mill-

objettivi ġenerali li ġejjin: 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport u l-konnessjonijiet 

transfruntiera, b'mod partikolari fiċ-ċentri 

industrijali u turistiċi; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija u l-enerġija rinnovabbli; u l-

infrastruttura diġitali; 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

l-inklużjoni soċjali, is-saħħa, ir-riċerka, l-

iżvilupp, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u 

tal-komunikazzjoni u l-innovazzjoni u t-

tkabbir blu; 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-

effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-

effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-qasam 

soċjali; 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-qasam 

soċjali, inklużi, fejn xieraq, l-

akkomodazzjoni soċjali, kif ukoll fis-

servizzi pubbliċi; 
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(e) il-provvediment ta' sostenn finanzjarju 

lil kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1(1), 

inkluż il-finanzjament tar-riskju tal-kapital 

operatorju. 

(e) il-provvediment ta' sostenn finanzjarju 

lil kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1(1), 

inkluż il-finanzjament tar-riskju tal-kapital 

operatorju. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. L-operazzjonijiet ikkonċernati 

għandhom jikkontribwixxu għal żvilupp 

sostenibbli fit-tul tar-reġjun fejn tkun qed 

isseħħ l-operazzjoni. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li jkun 

qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE. 

4. L-Istati Membri jistgħu jużaw il-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta' 

proġetti eliġibbli li jkun qed jinvesti fihom 

il-BEI bis-sostenn tal-garanzija tal-UE, 

f'konformità mal-objettivi, il-prinċipji u r-

regoli li jaqgħu taħt il-qafas ġuridiku 

applikabbli għal dawk il-fondi, u mal-

Ftehimiet ta' Sħubija u l-programmi 

relevanti. Għandhom jiġu żgurati l-

koordinazzjoni, il-komplementarjetà, l-

addizzjonalità, il-koerenza u s-sinerġiji. L-

istess element ta' nefqa m'għandux 

jirċievi sostenn minn aktar minn sors 

wieħed. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 17 li 

jistabbilixxi l-arranġamenti speċifiċi 

addizzjonali fir-rigward tal-kombinament 

tas-sostenn tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej lil proġetti 

ffinanzjati mill-BEI bis-sostenn tal-

garanzija tal-UE, inklużi l-arranġamenti 

għall-parteċipazzjoni tal-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej skont il-

Pjattaformi ta' Investiment. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4b. Il-Kummissjoni, il-BEI u l-Istati 

Membri għandhom jiżguraw li l-

investimenti kollha li jsiru bis-sostenn tal-

FEIS jikkunsidraw l-impatt tagħhom fil-

livell reġjonali u fuq il-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali, kif ukoll 

li jrawmu s-sinerġiji u l-koordinazzjoni 

effikaċi bejn il-FEIS u l-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej, sabiex 

jiżguraw li jikkontribwixxu għall-ksib tal-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

tal-Unjoni. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 9 Artikolu 9 

KAPITOLU III - Sett ta' proġetti ta' KAPITOLU III - Sett ta' proġetti ta' 
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investiment Ewropej investiment Ewropej 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, għandhom jippromwovu l-

ħolqien ta' sett ta' proġetti ta' investiment 

trasparenti kurrenti u potenzjalment futuri 

fl-Unjoni. Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr 

ħsara għall-proġetti finali magħżula għal 

sostenn skont l-Artikolu 3(5). L-għażla tal-

proġetti għandha tqis il-valur miżjud 

f'termini ta' sostenibbiltà ekonomika u 

soċjali. 

 1a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 

użu mill-għarfien espert tal-awtoritajiet 

reġjonali u lokali u tal-partijiet 

ikkonċernati, inklużi l-pjattaformi ta' 

innovazzjoni reġjonali, l-aġenziji għall-

iżvilupp u l-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej bħala sors ta' informazzjoni għal 

opportunitajiet u tendenzi ta' investiment 

attwali u futuri. 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar 

investimenti kurrenti u futuri li jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jintlaħqu l-

objettivi ta' politika tal-UE. 

2. Il-Kummissjoni u l-BEI jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, l-informazzjoni kollha 

disponibbli dwar investimenti kurrenti u 

futuri li jagħtu kontribut sinifikanti biex 

jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-UE. 

F'dan ir-rigward, il-Parlament Ewropew 

jista' jitlob kjarifika ulterjuri mill-

Kummissjoni u l-BEI. 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri u, fejn xieraq, l-

awtoritajiet reġjonali u lokali, għandhom 
jiżviluppaw, jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi 

regolari u strutturata, informazzjoni dwar 

investiment kurrenti u futur fit-territorju 

tagħhom. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Barra minn hekk, il-BEI, 2. Il-BEI, f'kooperazzjoni mal-FEI, kif 
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f'kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, 

jirrapporta kull sena lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. Ir-rapport jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkun 

jinkludi: 

xieraq, għandu jirrapporta kull sena lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. Ir-rapport jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkun 

jinkludi: 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-

livell operattiv, settorjali u reġjonali u l-

konformità tagħhom ma' dan ir-

Regolament, flimkien ma' valutazzjoni tal-

allokazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI bejn l-

objettivi fl-Artikolu 5(2); 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-

livell operattiv, settorjali u reġjonali u 

makroreġjonali, u l-konformità tagħhom 

ma' dan ir-Regolament, flimkien ma' 

valutazzjoni tal-allokazzjoni tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI bejn l-objettivi fl-

Artikolu 5(2); 

 (-a) deskrizzjoni tal-proġetti fejn is-

sostenn tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej huwa kkombinat 

mas-sostenn tal-FEIS, u l-ammont totali 

tal-kontribuzzjonijiet minn kull sors; 

 (-aa) valutazzjoni dwar il-valur miżjud 

Ewropew u l-kontribut tal-FEIS għall-

kisba tal-miri tal-politiki tal-Unjoni, 

b'mod partikolari għall-miri ta' tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; 

(c) valutazzjoni tal-benefiċċju finanzjarju 

ttrasferit lill-benefiċjarji tal-operazzjonijiet 

ta’ finanzjament mill-BEI fuq bażi 

aggregata; 

(c) valutazzjoni tal-benefiċċju finanzjarju 

ttrasferit lill-benefiċjarji tal-operazzjonijiet 

ta’ finanzjament mill-BEI fuq bażi 

aggregata; 

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI. 

(d) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI, anki tar-riżultati 

miksuba; 

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet 

għall-garanzija tal-UE; 

(e) informazzjoni dettaljata dwar talbiet 

għall-garanzija tal-UE; 

(f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS. (f) ir-rapporti finanzjarji tal-FEIS. 
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Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fir-rapport li ssemma' fil-

paragrafu 2(b), il-Kummissjoni għandha 

teżamina l-kontribuzzjoni tal-FEIS fl-

istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-

konsistenza tagħha ma' politiki u 

strumenti oħra tal-Unjoni, kif ukoll l-

impatt tal-operazzjonijiet FEIS fuq il-

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. F'każijiet fejn il-Fondi Strutturali u 

ta' Investiment Ewropej jintużaw bħala 

kontribuzzjonijiet għall-finanzjament ta' 

proġetti eleġibbli li fihom qed jinvesti l-

BEI bis-sostenn tal-garanzija tal-UE, 

skont l-Artikolu 5(4) ta' dan ir-

Regolament, l-Istati Membri għandhom 

jipprovdu informazzjoni dwar din il-

kontribuzzjoni fil-qafas tal-obbligi ta' 

rapportar skont l-Artikolu 50(5) u punt 

(d) tal-Artikolu 52(2) tar-Regolament 

dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI 

għall-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u 

(UE) Nru 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Albert Deß 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-livell ta' investiment fl-UE naqas b'madwar 15 % mill-massimu tiegħu fl-2007 u b'hekk 

jinsab fil-baxx ħafna fil-konfront tal-livell normali tiegħu. Dan huwa wkoll konsegwenza tal-

kriżi ekonomika u finanzjarja u qed ikollu effett negattiv fuq l-irkupru ekonomiku, il-ħolqien 

tal-impjiegi, it-tkabbir fuq terminu ta' żmien twil u l-kompetittività. It-titjib imbassar 

parzjalment fis-snin li ġejjin jeħtieġ aktar miżuri biex l-oqsma li huma nieqsa mill-investiment 

jirkupraw. Għalhekk, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jappoġġja l-linji gwida 

politiċi tal-Kummissjoni Ewropea għall-2014-2019, li jqisu din il-kwistjoni bħala sfida 

politika ewlenija.  

 

Il-"pjan ta' investiment għall-Ewropa", li ġie propost, jiġbor flimkien l-mobilizzazzjoni ta' 

fondi ta' investiment addizzjonali fl-ammont ta' mill-inqas EUR 315-il biljun matul it-tliet 

snin li ġejjin, sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-fondi pubbliċi u jiġi sfruttat l-investiment 

privat, b'inizjattivi mmirati li jkunu aġġustati għall-bżonnijiet tal-ekonomija reali u b'miżuri li 

jagħmlu l-Ewropa aktar attraenti għall-investimenti. 

 

Il-kundizzjonijiet legali ta' qafas u fondi tal-baġit allokati huwa prerekwiżit fundamentali 

għall-programm ta' investiment. Ir-Regolament propost, hekk kif jiġi adottat, jiġi implimentat 

b'mod konġunt mill-Kummissjoni u l-BEI bħala sħab strateġiċi iżda ma għandux jittaqqal 

b'burokrazija u sistemi ta' pagamanet żejda, li jimminaw l-effiċjenza tal-objettivi tal-Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS). 

 

Minħabba r-rwol kruċjali li għandhom l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fl-

ekonomija tal-UE, speċjalment fil-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tal-investiment 

prevista f'din il-proposta se tkun indirizzata prinċipalment lejn l-SMEs. F'dan il-kuntest huwa 

importanti li l-Politika Agrikola Komuni (PAK) tiġi inkorporata kompletament, peress li l-

PAK, bħala l-unika politika li tkopri l-Komunità b'mod sħiħ, għandha applikazzjoni 
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territorjali u konsegwentement hija ideali biex jitwettqu proġetti b'konnessjoni mal-FEIS fuq 

skala estensiva. Barra minn hekk, f'ħafna partijiet tal-Unjoni Ewropea, permezz tal-PAK, 

inkiseb valur miżjud speċjali. 

 

Fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmi ta' promozzjoni għandhom jiġu segwiti l-

esperjenza ta' strumenti ta' finanzjament u programmi eżistenti bħal, pereżempju, il-PAK, 

sabiex investimenti mmirati jiġu implimentati b'suċċess. Dan japplika b'mod partikolari għal 

negozji f'żoni rurali, fejn it-tkabbir ekonomiku u ż-żamma tal-impjiegi huma meħtieġa b'mod 

urġenti. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Riformi 

strutturali u responsabbiltà fiskali huma 

prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 

mġedded għall-finanzjament tal-

investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 

jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 

ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 

jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

lid-domanda u jwasslu għal żieda 

sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 

biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 

in-nuqqas ta' investiment. Ir-riformi 

strutturali u r-responsabbiltà fiskali huma 

prekondizzjonijiet neċessarji biex jiġi 

appoġġjat it-tkabbir u jiġi stimulat l-

investiment. Flimkien ma' impetu mġedded 

għall-finanzjament tal-investiment, dawn 

il-prekundizzjonijiet jistgħu jagħtu 

kontribut biex jiġi stabbilit ċirku virtuż, 

fejn proġetti ta' investiment jgħinu biex 

jagħtu appoġġ lill-impjiegi u lid-domanda 

u jwasslu għal żieda sostenibbli fil-

potenzjal tat-tkabbir. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 
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Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

investimenti fl-Unjoni. 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

investimenti fl-Unjoni. Din l-istrateġija 

hija komplementari għall-objettivi ta' 

promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali tal-Unjoni kemm fl-

Unjoni kif ukoll fi ħdan l-Istati Membri. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitwettqu riformi 

strutturali neċessarji, jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja u 

tonqos il-burokrazija regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 

akkumpanjament. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
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investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament u aċċess ġeografikament 

ibbilanċjat. Huwa maħsub li aċċess akbar 

għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju, inklużi l-azjendi agrikoli. 

Huwa wkoll xieraq li l-benefiċċju ta' tali 

aċċess akbar jiġi estiż għall-finanzjament 

ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, li 

huma kumpaniji li għandhom sa 3000 

impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 

kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 

għandu jingħata kontribut għall-

kompetitità, il-potenzjal ta' tkabbir u 

għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tal-Unjoni, partikolarment 

f'żoni rurali, remoti u żvantaġġjati. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni, għall-iżvilupp tal-

infrastruttura, b’mod partikolari fiż-żoni 

rurali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-

iżvilupp u l-modernizzazzjoni tas-settur 

agroalimentari u għat-titjib tal-aċċess 

għall-finanzi għall-SMEs f'dan is-settur. 

Il-PAK, bħala l-uniku qasam politiku li 

jkopri l-Komunità b'mod sħiħ, għandha 

applikazzjoni territorjali u 

konsegwentement hija ideali biex twettaq 

proġetti b'konnessjoni mal-FEIS b'mod 

komprensiv. Ħafna mill-istrumenti 

eżistenti tal-PAK jistgħu jintużaw sabiex 

investimenti mmirati jsiru b'suċċess. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-

negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 

billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 

jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 

jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 

għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 

għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 

fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS. 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, kif ukoll kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-

Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 

jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 

rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 

riskju. Dan japplika b'mod partikolari 

għal negozji f'żoni rurali, fejn it-tkabbir 

ekonomiku u ż-żamma tal-impjiegi huma 

meħtieġa b'mod urġenti, sabiex jiġi evitat 

li l-ħaddiema jitilqu mill-kampanja. Il-

FEIS għandu jgħin lil dawn in-negozji biex 

jegħlbu n-nuqqas ta' kapital billi 

jippermetti lill-BEI u lill-Fond Ewropew 

tal-Investiment (FEI) biex jipprovdu 

injezzjonijiet ta' ekwità diretti jew indiretti, 

kif ukoll jipprovdu garanziji għal self ta' 

titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, u prodotti 

oħra li huma mogħtija fis-segwitu tal-

objettivi tal-FEIS. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-

xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 

finanzjament għal intrapriża żgħar u ta' 

daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 

indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 

sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-

rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-

operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 

impatt pożittiv u benefiċċju malajr kemm 

jista' jkun. Ix-xogħol tal-FEIS dwar il-

provvediment ta' finanzjament għal 

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, 

partikolarment għal intrapriżi li joperaw 

f'żoni rurali, u għal kumpaniji 
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Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-

esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet. 

b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 

indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-

Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-

esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi ta' 

kwalità u b'terminu twil, it-tkabbir 

sostenibbli fit-terminu twil, l-innovazzjoni 

u l-kompetittività, speċjalment il-miżuri ta' 

infrastruttura (diġitali u tat-trasport, 

inkluża l-broadband rapida f'kull reġjun 

tal-Unjoni. Il-FEIS għandu jappoġġa firxa 

wiesgħa ta' prodotti finanzjarji, inkluż l-

ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li l-aħjar 

jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 

individwali. Din il-firxa wiesgħa ta' 

prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 

jadatta għall-bżonnijiet tas-suq filwaqt li 

jinkoraġġixxi l-investiment privat u l-

involviment ta' komunitajiet rurali fil-

proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun sostitut 

għall-finanzjament tas-suq privat iżda 

għandu minflok ikun katalist tal-finanzi 

tas-suq billi jindirizza l-fallimenti tas-suq 

sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi, mingħajr ma 

jżid fuq il-piż amministrattiv jew joħloq 

sistemi ta' pagament addizzjonali, li 

jimminaw l-effiċjenza tal-objettivi tal-

FEIS). Ir-rekwiżit għal konsistenza mal-

prinċipji tal-għajnuna mill-Istat għandu 

jagħti kontribut għal tali użu effikaċi u 

strateġiku. Il-FEIS għandu wkoll jiżgura 

l-konsistenza u l-kumplimentarjetà fir-

rigward ta' proġetti li diġà ġew iffinanzjati 
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permezz ta' fondi tal-Unjoni, filwaqt li 

jagħti attenzjoni speċjali lill-fondi għall-

iżvilupp rurali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 

finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

meta ma jkunx disponibbli finanzjament 

minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli. 

15. Il-FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 

ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 

tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 

operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 

jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 

inkluż, b'mod partikolari, fil-pajjiżi u r-

reġjuni l-aktar affettwati mill-kriżi 
finanzjarja, kif ukoll fid-diversi żoni 

żvantaġġjati tal-Ewropa li huma rurali u 

ż-żoni f'pożizzjoni estremament periferika, 

li jbatu minn qgħad għoli u 

depopolazzjoni. Il-FEIS għandu jintuża 

biss meta ma jkunx disponibbli 

finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 

reġonevoli. 

 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS; il-

FEIS għandu jimmira wkoll lejn 

investimenti li jistgħu joħolqu ċirkwiti 
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ekonomiċi. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 

terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 

lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 

governanza tal-FEIS. 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 

terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 

lill-FEIS u jiġu kkonsultati fi ħdan l-

istruttura ta' governanza tal-FEIS. 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 20a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-

Istati Membri lill-FEIS, inkluża l-

parteċipazzjoni potenzjali tagħhom fi 

pjattaformi ta' investiment, m'għandhomx 

jiġu kkunsidrati mill-Kummissjoni 

Ewropea fid-definizzjoni ta' aġġustamenti 

tal-baġit taħt il-fergħa preventiva tal-Patt 

ta' Stabbiltà u Tkabbir. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 

għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

Il-flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha 

timmassimizza l-potenzjal li tattira 

investituri lejn l-oqsma ta' investiment fil-

mira tal-FEIS. 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 

ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-

finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 

għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 

Huwa wkoll meħtieġ li wieħed jibni b'mod 

sħiħ fuq fl-istrumenti tal-politika tal-PAK 

li diġà ġġeneraw valur miżjud partikolari 

f'ħafna partijiet tal-Unjoni.  Il-FEIS 

għandu jkun kompletament allinjat mal-

istrumenti finanzjarji innovattivi użati fil-

politika agrikola. Il-flessibbiltà ta' dan l-

approċċ għandha timmassimizza l-

potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 

ta' investiment fil-mira tal-FEIS. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Għal dan il-għan, il-

Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 

ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' 

valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 

li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 

eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 

proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 

sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 

li kwalunkwe sostenn komplimentari 

nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 

valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 

issimplifikata u aċċellerata li permezz 

tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 

tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 

infrastruttura, ta' riċerka u żvilupp, u 

proġetti li għandhom l-appoġġ tal-FEIS 

għandhom ikunu konsistenti mar-regoli 

dwar l-għajnuna mill-Istat. Għal dan il-

għan, il-Kummissjoni ħabbret li se 

tifformula sett ta' prinċipji ewlenin, għall-

fini ta' valutazzjonijiet dwar l-għajnuna 

mill-Istat, li proġett ikollu jissodisfa sabiex 

ikun eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 

proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 

sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 

li kwalunkwe sostenn komplimentari 

nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 

valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 

issimplifikata u aċċellerata li permezz 

tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 

tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
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hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta' kumpens żejjed). Il-

Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 

ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 

tal-fondi pubbliċi. 

hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta' kumpens żejjed). Bil-ħsieb li 

jiġi żgurat użu effiċjenti tal-fondi 

pubbliċi, il-Kummissjoni tqis il-forniment 

ta' gwida ulterjuri biex tiġi ggarantita 

konsistenza sħiħa mar-regoli ta' 

għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

meta l-proġetti jkunu parzjalment 

iffinanzjati permezz ta' fondi pubbliċi. 

 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B'mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). L-EIAH 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u reġjonali u l-

awtoritajiet maniġerjali tal-Fondi 

Strutturali, Agrikoli u ta' Investiment 

Ewropej. Dan għandu jistabbilixxi punt 

uniku ta’ dħul għal kwistjonijiet li 

jirrigwardaw l-assistenza teknika u l-

piżijiet amministrattivi għal investimenti 

fl-Unjoni. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 

rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 

permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 

Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-

garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-

effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 

riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 

telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-

enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 

jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-

programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 

dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 

rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 

permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 

Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-

garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-

effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 

riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 

telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-

enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 

jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-

programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 

dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. Il-FEIS ma għandux 

ikun iffinanzjat minn ebda ammont 

addizzjonali minn fondi strutturali jew ta' 

investiment Ewropej. 

__________________ __________________ 

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 

jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104). 

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 

jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104). 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
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Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-

Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 

ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 

Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 

129). 

Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-

Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 

ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 

Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 

129). 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta' investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u 

strutturat sabiex ikun żgurat li l-investituri 

jkollhom informazzjoni affidabbli li fuqha 

jibbażaw id-deċiżjonijiet ta' investiment 

tagħhom. 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

attwali u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment b'konsultazzjoni mal-

awtoritajiet reġjonali, is-settur privat u s-

soċjetà ċivili. Dan is-"sett ta' proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta' investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari, faċli 

għall-użu u strutturata sabiex ikun żgurat 

li l-investituri jkollhom informazzjoni 

affidabbli li fuqha jibbażaw id-deċiżjonijiet 

ta' investiment tagħhom. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament u aċċess iktar 

faċli li jintlaħaq u ġeografikament 

ibbilanċjat lil kumpaniji li għandhom sa 

3000 impjegat, b'attenzjoni partikolari fuq 

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, permezz 

tal-forniment ta' kapaċità tal-ġarr ta' riskju 

lill-BEI, b'mod partikolari bi prijorità lin-

negozji u l-kooperattivi f'żoni rurali u 

f'żoni strutturalment dgħajfa u 

żvantaġġjati, kif ukoll żoni estremament 

periferiċi, kif ukoll biex tingħata spinta 

lill-proġetti li jippromwovu l-koeżjoni 

territorjali u l-interkonnessjoni f'żoni 

rurali ("Ftehim tal-FEIS"). 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud soċjali, 

ambjentali u ekonomiku għoli, bil-

promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali u b'kontribut għall-

kisba tal-objettivi tal-Unjoni fl-oqsma ta' 

politika kollha inklużi l-agrikoltura u s-

settur agroalimentari. 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall- 2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
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Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 

terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 

tas-settur privat. 

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 

terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, l-

awtoritajiet reġjonali u lokali, il-korpi ta' 

interess pubbliku, is-sħubiji pubbliċi-

privati (PPPs) u l-istituzzjonijiet pubbliċi 

ta' riċerka. 

 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-FEIS għandu jkun responsabbli 

għall-finanzjament ta' proġetti b'valur 

miżjud sinifikanti, b'attenzjoni f'kull ħin 

għall-komplementarjetà u l-koerenza mal-

proġetti ffinanzjati l-oħra kollha tal-UE. 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Kriterji ta' eliġibbiltà għall-użu tal-

garanzija tal-UE 

 Il-Ftehim tal-FEIS għandu jipprevedi li l-

FEIS jappoġġja proġetti li 

 (a) ikunu konsistenti mal-politiki tal-

Unjoni, 

 (b) ikunu ekonomikament u teknikament 

vijabbli, 
 

 (c) jipprovdu addizzjonalità, u 
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 (d) jimmassimizzaw, fejn possibbli, il-

mobilizzazzjoni ta' kapital mis-settur 

privat. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta' konsulenza għall-

identifikazzjoni ta' proġetti ta' investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta' konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta' proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE.  

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta' Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI, 

madankollu mingħajr il-ħolqien ta' 

burokrazija żejda u sistemi oħra. L-EIAH 

ikollu bħala l-objettiv tiegħu li jibni fuq is-

servizzi ta' konsulenza eżistenti tal-BEI u 

tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi appoġġ 

ta' konsulenza għall-identifikazzjoni ta' 

proġetti ta' investiment u jaġixxi bħala 

ċentru uniku ta' konsulenza teknika għall-

finanzjament ta' proġetti fl-Unjoni. L-

EIAH għandu jipprevedi għajnuna 

mmirata f'konformità mal-

partikolaritajiet u l-ħtiġijiet tal-Istati 

Membri bi swieq finanzjarji inqas 

żviluppati. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar 

l-użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta' sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-

UE. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 

użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-

Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
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nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej.  

nazzjonali u reġjonali u tal-awtoritajiet 

amministrattivi tal-Fondi Strutturali, 

Agrikoli u ta' Investiment Ewropej. 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Il-Kumitat tal-Investiment ikun kompost 

minn tmien esperti indipendenti u d-

Direttur Amministrattiv. L-esperti 

indipendenti jkollhom livell għoli ta' 

esperjenza rilevanti rigward is-suq fl-

istrutturar u fil-finanzjament tal-proġetti, 

kif ukoll għarfien makroekonomiku fl-

iżvilupp ekonomiku u soċjali reġjonali. Il-

Kumitat ta' Investiment għandu jkollu 

kompożizzjoni pluridixxiplinarja li 

tinkludi firxa wiesgħa ta' għarfien espert 

f'diversi setturi, bħall-agrikoltura, ir-

riċerka, it-trasport u l-SMEs. Huwa 

għandu jinħatar mill-Bord ta' Tmexxija 

għal perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded. 

Meta jaħtar il-Kumitat, il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jikkunsidra l-bilanċ 

bejn is-sessi tal-membri. 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Unjoni tipprovdi garanzija lill-BEI għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni li tkun 

koperta minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward ta' 

strumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE tingħata bħala garanzija 

L-Unjoni tipprovdi garanzija lill-BEI għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament jew 

investiment li jitwettqu fl-Unjoni li tkun 

koperta minn dan ir-Regolament 

("Garanzija tal-UE"). Fr-rigward ta' 

strumenti msemmija fl-Artikolu 6 il-

garanzija tal-UE tingħata bħala garanzija 
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fuq talba. fuq talba. L-objettivi ta' Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ma 

għandhomx, taħt l-ebda ċirkostanza, jiġu 

affettwati mill-istabbiliment tal-garanzija 

għall-FEIS. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż l-

infrastrutturi lokali u reġjonali relatati 

mal-komunità, fl-oqsma tat-trasport, 

b'mod partikolari fiż-żoni industrijali, 

rurali u agrikoli u fiċ-ċentri turistiċi; l-

enerġija, b'mod partikolari l-

interkonnessjonijiet tal-enerġija; u l-

infrastruttura diġitali u tat-

telekomunikazzjoni bi prijorità għall-

servizz fiż-żoni rurali; 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, is-servizzi soċjali u s-servizzi ta' 

kura fuq terminu ta' żmien twil, ir-riċerka 

u l-iżvilupp, inklużi r-riċerka, u l-bini ta' 

kapaċitajiet fil-komunità, u l-

infrastrutturi relevanti għar-riċerka u l-

innovazzjoni; 
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Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-

effiċjenza fl-enerġija u r-riżorsi; 

(c) l-espansjoni tal-enerġija rinnovabbli, ir-

riċerka fl-enerġija rinnovabbli u l-

espansjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u r-

riżorsi; 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tar-

riżorsi naturali, l-iżvilupp urban u l-qasam 

soċjali; 

(d) proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tal-

ambjent, tal-agrikoltura, tar-riżorsi 

naturali, l-iżvilupp rurali u urban u l-

qasam soċjali; 

 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-provvediment ta' sostenn finanzjarju 

lil kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1(1), 

inkluż il-finanzjament tar-riskju tal-kapital 

operatorju. 

(e) il-provvediment ta' sostenn finanzjarju 

lil kumpaniji msemmijin fl-Artikolu 1(1), 

inkluż il-finanzjament tar-riskju tal-kapital 

operatorju, u appoġġ finanzjarju għall-

investimenti li jistgħu joħolqu ċirkwiti 

ekonomiċi. 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) pagamenti mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, 

(a) pagamenti mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni, mingħajr ma ssir talba għal ebda 

ammont addizzjonali minn fondi 

strutturali jew ta' investiment Ewropej,  

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri u b'konsultazzjoni mal-

awtoritajiet reġjonali, is-settur privat u s-

soċjetà ċivili, għandhom jippromwovu l-

ħolqien ta' sett ta' proġetti ta' investiment 

trasparenti kurrenti u potenzjalment futuri 

fl-Unjoni. Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr 

ħsara għall-proġetti finali magħżula għal 

sostenn skont l-Artikolu 3(5). 

 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 

reġjonali u lokali għandhom jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar investiment 

kurrenti u futur fit-territorju tagħhom. 
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Rapporteur għal opinjoni: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Kummissjoni daħlet għal impenn biex tniedi inizjattiva li tiffoka fuq il-ħolqien ta’ impjiegi, 

tkabbir fit-terminu twil u kompetittività. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Pjan ta' 

Investiment għall-Ewropa" tat l-ewwel gwida dwar kif l-Ewropa tista’ tegħleb il-kriżi 

ekonomika u finanzjarja. Il-qafas leġiżlattiv għall-inizjattiva l-ġdida ġie ppreżentat fil-

proposta għal Regolament dwar il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS). Il-FEIS 

għandu jiġġenera investiment privat permezz tal-mobilizzazzjoni ta' fondi pubbliċi u għandu 

joħloq ambjent li jiffavorixxi l-investiment. Il-garanzija inizjali tal-UE ta’ EUR 16-il biljun 

lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) flimkien mal-impenn tal-BEI stess għal 

EUR 5 biljun se jimmobilizza fondi privati bir-riżultat ta’ EUR 315-il biljun ta' finanzjament 

iktar għall-investiment. Il-BEI diġà ħabbar li huwa lest li jipprefinanzja proġetti għal 

kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju qabel il-ferjat tas-sajf tal-2015. 

 

Edukazzjoni u Taħriġ 

L-għan tal-FEIS huwa li jiffoka fuq proġetti li jistimulaw il-ħolqien tal-impjiegi, isaħħu t-

tkabbir fuq terminu twil u jkabbru l-kompetittività. Il-Kummissjoni ġustament tinkludi 

investimenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ fl-objettivi ġenerali tagħha għall-operazzjonijiet 

finanzjarji u ta’ investiment skont l-Artikolu 5(2). Edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità għolja 

huma fattur ewlieni għall-inklużjoni soċjali u fi stadju aktar avvanzat jissarrfu f’deċiżjonijiet 

ta’ investiment u tkabbir ekonomiku. 

 

Setturi Kulturali u Kreattivi (CCS) 

Madankollu, il-Kummissjoni tilfet okkażjoni biex tikkapitalizza ulterjorment fuq il-potenzjal 

għoli tas-setturi kulturali u kreattivi. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar Is-setturi kulturali u 

kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi, il-Parlament Ewropew diġà 

rrikonoxxa r-rwol deċiżiv li s-setturi kulturali u kreattivi jista' jkollhom fl-irkupru ekonomiku 

tal-UE. Is-CCS iservu ta’ sorsi ta’ innovazzjoni ekonomika u soċjali, jinteraġixxu ma’ ħafna 

setturi ekonomiċi oħra u jattiraw investituri. Investimenti fis-CCS għaldaqstant jeħtieġ li jiġu 

inklużi fl-objettivi ġenerali elenkati fl-Artikolu 5(2) anke sabiex jidderieġu investimenti futuri 

f’dan is-settur importanti tal-ekonomija. 
 

Kompetenza relevanti 

Il-governanza tal-FEIS hija ta’ importanza kruċjali għas-suċċess tiegħu. Il-Kumitat tal-

Investiment huwa l-evalwatur finali għal proġett peress li jkollu jiddeċiedi jekk il-garanzija 

tal-UE tistax tintuża jew le għal proġett partikolari. L-esperjenza fil-finanzjament ta’ proġetti 

hija kriterju importanti imma mhux suffiċjenti għall-għażla tal-esperti tal-Kumitat tal-

Investiment. Sabiex jiġi garantit li l-objettivi ġenerali tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment jintlaħqu, irid ukoll jiġi żgurat li l-membri tal-Kumitat tal-Investiment ikollhom 

esperjenza fl-appoġġ ta’ dawn l-objettivi kollha. Li jrid jiġi evitat b’kull mezz hija 
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kompożizzjoni preġudikata tal-Kumitat li jkollha r-riskju li tiffavorixxi ċerti objettivi ta' 

politika u tittraskura investimenti meħtieġa f'oqsma oħra bħall-edukazzjoni u t-taħriġ u s-

CCS. 

 
Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

Partijiet mill-FEIS se jkunu ffinanzjati mir-riallokazzjoni ta’ EUR 3,3 biljun mill-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF). Partijiet minn din is-somma jinkludu EUR 0,1 biljun mill-baġit 

tal-2017/18 għall-infrastrutturi ta’ servizzi diġitali Ewropej. Europeana, il-librerija, arkivju u 

mużew diġitali tal-Ewropa, huwa attwalment iffinanzjat minn dik il-linja baġitarja. Irid jiġi 

żgurat li l-finanzjament u l-funzjonament bla xkiel ta’ Europeana ma jiġix affettwat mit-

tnaqqis tal-CEF.  

EMENDI 
Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 

li jkun hemm aktar aċċess għall-

finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 

biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 

investimenti produttivi fl-Unjoni sabiex 

jagħti spinta lill-ekonomija u l-ħolqien 

tal-impjiegi kif ukoll l-inklużjoni soċjali u 

kulturali. Huwa maħsub li aċċess akbar 

għall-finanzjament għandu jkun ta' 

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-

benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 

għall-finanzjament ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 

Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-

Ewropa rigward l-investiment għandu 

jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta' politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b'valur miżjud soċjali u 

ekonomiku għoli, billi jippromwovi r-

riċerka, l-edukazzjoni u t-taħriġ, u jagħti 

kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta' 

politika tal-Unjoni. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-

tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 

Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 

prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 

jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

użu effikaċi u strateġiku. 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-

proġetti li għandhom valur soċjali u 

ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

jippromwovu r-riċerka, l-edukazzjoni u t-

taħriġ, il-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir 

fit-terminu twil u l-kompetittività u  

jikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi tal-

istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-FEIS 

għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' prodotti 

finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn jew il-

garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet 

tal-proġett individwali. Din il-firxa 

wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 

lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 

filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 

fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 

sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 

iżda għandu minflok ikun katalist tal-

finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 

tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 

strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 

għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 

mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
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użu effikaċi u strateġiku. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Il-FEIS għandu jiffoka fuq proġetti 

fis-setturi kulturali u kreattivi (CCS). Is-

CCS jaġixxu ta’ katalisti u xerrieda tal-

innovazzjoni, li l-effetti pożittivi tagħhom 

mhumiex limitati biss għas-CCS imma 

jestendu wkoll f’bosta setturi oħra tal-

ekonomija. 

Ġustifikazzjoni 

Numru ta’ studji kkonfermaw il-kontribuzzjoni ewlenija lill-ekonomija tal-Unjoni f’termini ta’ 

tkabbir u impjiegi. Huwa essenzjali li jingħata lis-CCS aċċess għal metodi finanzjarji u 

mudelli ta’ finanzjament, partikolarment peress li x-xogħol kreattiv jinvolvi t-teħid ta’ riskji. 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

Għaldaqstant hu meħtieġ li jiġu stabbiliti 

prinċipji ċari, kriterji ekonomiċi u soċjali 

rilevanti u kundizzjonijiet għall-appoġġ 

mill-FEIS. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-FEIS għandu wkoll jappoġġa 

proġetti fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ 

u r-riċerka, l-iżvilupp tal-ħiliet tal-ICT u 

l-edukazzjoni diġitali, kif ukoll fis-setturi 

kulturali u kreattivi. L-investiment f’dawn 

l-oqsma għandu jadotta approċċ olistiku li 

f’kull każ juri rispett xieraq għall-valur 

intrinsiku tal-edukazzjoni u l-kultura. L-

impatt fit-terminu twil, is-sostenibilità u l-

kwalità għolja huma kriterji ta’ għażla 

deċiżivi għall-proġetti li jirċievu appoġġ. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

tal-proġetti ta' investiment u fl-appoġġ tal-

objettivi ġenerali tal-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment. Il-Kumitat 

tal-Investiment għandu jkun responsabbli 

lejn Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju u ta' kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. 
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Ġustifikazzjoni 

Aġġustament għal bidliet fl-Artikolu 3(5). 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). L-EIAH 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 

kwistjonijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni, li l-

aċċess għalih għandu jsir permezz ta' 

approċċ multilingwi u deċentralizzat 

sabiex it-tixrid ta' informazzjoni jkun 

effettiv. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

imħassar 



 

RR\1058953MT.doc 339/374 PE551.765v01-00 

 MT 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-

mandati rispettivi tagħhom milli jkun 

possibbli permezz tal-programmi eżistenti 

tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 

jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 

jimmultiplika l-effett finanzjarju f'dawk l-

oqsma ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni 

u trasport, telekomunikazzjonijiet u 

infrastruttura tal-enerġija mqabbla 

magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 

permezz ta' għotjiet fil-programmi 

ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 

huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 

huwa previst bħalissa għal dawk il-

programmi jiġi reindirizzat għall-

benefiċċju tal-FEIS. 

__________________  

2 Regulation (EU) No 1291/2013 of the 

European Parliament and of the Council 

of 11 December 2013 establishing 

Horizon 2020 - the Framework 

Programme for Research and Innovation 

(2014-2020) and repealing Decision No 

1982/2006/EC (OJ L 347, 20.12.2013, p. 

104). 

 

3 Regulation (EU) No 1316/2013 of the 

European Parliament and of the Council 

of 11 December 2013 establishing the 

Connecting Europe Facility, amending 

Regulation (EU) No 913/2010 and 

repealing Regulations (EC) No 680/2007 

and (EC) No 67/2010 (OJ L 348, 

20.12.2013, p. 129). 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 32 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 

fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 

l-promozzjoni ta' settijiet ta' proġetti għal 

proġetti ta' importanza nazzjonali. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-

settijiet ta' proġetti nazzjonali li 

jakkumpanjaw. 

(32) L-Istati Membri, l-awtoritajiet 

reġjonali u dawk lokali għandhom 

jaħdmu għall-istabbiliment u l-

promozzjoni ta' settijiet ta' proġetti għal 

proġetti ta' importanza Ewropea. L-

informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 

mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-

settijiet ta' proġetti nazzjonali kkombinati. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 

aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 

għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 

investimenti fl-Unjoni u li jiżgura 

finanzjament akbar u aktar aċċessibbli lil 

kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat, 

b'attenzjoni partikolari fuq intrapriżi żgħar 

u ta' daqs medju, permezz tal-forniment ta' 

kapaċità tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim 

tal-FEIS"). 

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-

kundizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni 

ta' kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

adeżjoni mill-Istati Membri. Bil-

kundizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni 

ta' kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 
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terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 

tas-settur privat. 

terzi, inklużi l-banek promozzjonali 

nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

jew kontroll tal-Istati Membri, l-

awtoritajiet reġjonali u lokali u l-entitajiet 

tas-settur privat. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 

rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 

u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 

perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded.  

Il-Kumitat tal-Investiment ikun kompost 

minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 

Amministrattiv. L-esperti indipendenti 

għandu jkollhom livell għoli ta' esperjenza 

rilevanti rigward is-suq fil-finanzjament 

tal-proġetti u għandhom jinħatru mill-Bord 

ta' Tmexxija għal perjodu fiss ta' tliet snin 

li jiġġedded. Il-Kumitat tal-Investiment 

kollu kemm hu għandu jkollu għarfien 

estensiv rigward l-objettivi ġenerali 

elenkati fl-Artikolu 5(2) (a) sa (e).  

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi ottimizzat l-użu tal-garanzija tal-UE jrid jiġi żgurat li l-esperti indipendenti tal-

Kumitat tal-Investiment ikollhom ukoll esperjenza fl-appoġġ tal-objettivi ġenerali stabbiliti fl-

Artikolu 5(2). 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-

oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-

ċentri industrijali u turistiċi; l-enerġija, 

b'mod partikolari l-interkonnessjonijiet tal-

enerġija; u l-infrastruttura diġitali; 
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Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

(b) l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

bl-għan li titneħħa d-diskrepanza fil-

ħiliet, tiżdied l-impjegabilità u 

għaldaqstant jiġi promoss it-tkabbir, fil-

politiki soċjali, inklużi l-protezzjoni soċjali 

u s-servizzi soċjali, fil-kultura u fis-settur 

kreattiv, is-saħħa, ir-riċerka, l-iżvilupp, it-

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u l-innovazzjoni; 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta' 

sett ta' proġetti ta' investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

skont l-Artikolu 3(5). 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri u mill-awtoritajiet reġjonali 

u lokali, għandhom jippromwovu l-

ħolqien ta' sett ta' proġetti ta' investiment 

trasparenti kurrenti u potenzjalment futuri 

fl-Unjoni. Is-sett ta' proġetti huwa mingħajr 

ħsara għall-proġetti finali magħżula għal 

sostenn skont l-Artikolu 3(5). 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 

reġjonali u lokali, għandhom jiżviluppaw, 

jaġġornaw u jqassmu, fuq bażi regolari u 

strutturata, informazzjoni dwar investiment 
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kurrenti u futur fit-territorju tagħhom. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud Ewropew, 

il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur 

privat, il-prestazzjonijiet stmati u reali, ir-

riżultati u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fuq 

bażi aggregata; u l-kontribut biex 

jintlaħqu l-miri tal-politika tal-Unjoni, 

b’mod partikolari l-Istrateġija tal-Unjoni 

għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

inklużiv; 
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Rapporteur għal opinjoni: Danuta Maria Hübner 

 

 

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta għal Regolament li jistabilixxi l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS) huwa fil-qalba tal-hekk imsejjaħ “Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa” tal-

Kummissjoni, imniedi f’Novembru 2014. Bl-għan li titqajjem l-ekonomija Ewropea permezz 

tal-attrazzjoni ta’ investiment pubbliku addizzjonali u t-tkabbir tal-użu ta’ riżorsi pubbliċi, din 

il-proposta tagħmel l-ewwel pass fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Investiment permezz tal-

ħolqien tal-qafas legali meħtieġ għall-Pjan fil-qafas tal-ordinament ġuridiku tal-UE. 

 

Waqt li l-proposta tal-Kummissjoni qed tiddelinja d-dispożizzjonijiet bażiċi meħtieġa għall-

istabiliment tal-FEIS, ir-Rapporteur identifikat xi nuqqasijiet f’termini ta’ trasparenza, il-

konnessjonijiet mal-istruttura istituzzjonali ġenerali u l-qafas legali tal-Unjoni. B’mod 

partikolari, r-Rapporteur tixtieq tara l-istruttura governattiva tal-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi msaħħa billi ssir aktar trasparenti u demokratikament responsabbli, 

permezz tat-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament Ewropew u l-kjarifika ulterjuri tat-tqassim ta’ 

responsabilitajiet bejn il-korpi governattivi tal-Fond. Jeħtieġ li r-relazzjonijiet bejn il-livelli 

governattivi differenti jkunu simplifikati aktar biex ikun ċar min hu responsabbli għad-

deċiżjonijiet f’liema stadju tal-valutazzjoni tal-proġett. Fi kwalunkwe każ l-iżgurar ta’ 

indipendenza u trasparenza sħaħ fl-għażla tal-proġetti huwa meħtieġ, kif ukoll ir-

responsabilità demokratika, speċjalment peress li parti mill-finanzjament se jiġi mill-baġit tal-

UE fil-forma ta’ garanziji. 

 

Fejn għandu x’jaqsam ma’ rappurtar, ir-rwol tal-Parlament jeħtieġ li jissaħħaħ. Peress li hu l-

unika istituzzjoni direttament eletta miċ-ċittadini Ewropej, il-Parlament għandu jkun infurmat 

b’mod aktar regolari dwar l-attivitajiet tal-FEIS u l-korpi governattivi tiegħu. Barra minn 

hekk, il-BEI għandu wkoll jirrapporta dwar is-servizzi mogħtija u l-baġit użat miċ-Ċentru 

Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investiment. 

 

F’termini ta’ trasparenza, il-ġestjoni tal-FEIS għandha tirrispetta r-regoli tal-UE kollha li 

huma relevanti għall-aċċess pubbliku ta’ dokumenti u informazzjoni. Barra minn hekk, l-

indipendenza tal-Bord ta’ Tmexxija u l-Kumitat tal-Investiment għandha tkun protetta mill-

interferenza politika u għandu jkun żgurat li l-membri tagħhom ikollhom il-kompetenza 

meħtieġa għall-valutazzjoni ta’ proġetti f’firxa wiesgħa ta’ oqsma u ta’ reġjuni ġeografiċi. 

Barra minn hekk, id-dokumentazzjoni relevanti kollha relatata mal-possibilitajiet ta’ 

investiment u l-kriterji għall-għażla ta’ proġetti għandha tkun pubblika u disponibbli b’mod 

miftuħ għall-investituri u l-partijiet interessati kollha. F’dan il-kuntest il-Kumitat tal-

Investiment għandu jistabilixxi kriterji ċari u trasparenti għall-għażla ta’ proġetti sabiex 

jeskludi l-possibilità ta’ interferenza politika u għaldaqstant jiżgura bażi sikura u ġusta għall-

parteċipazzjoni ta’ investituri privati.  
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Il-Kummissjoni għandha tiżgura t-trattament ġust u ugwali tal-parteċipanti kollha fil-

kofinanzjament ta’ proġetti skont il-FEIS fil-formulazzjoni tal-prinċipji ewlenin għall-iskop 

ta’ valutazzjonijiet tal-għajnuna tal-Istat, li proġett ikollu jilħaq sabiex ikun eliġibbli għall-

appoġġ skont il-FEIS. F’dan is-sens, dawn il-kriterji għandhom ukoll ikunu pubblikament 

magħrufa mill-investituri kollha. 

 

Dwar l-għażla ta’ strument legali, ir-Rapporteur temmen li xi aspetti, li l-Kummissjoni 

tissuġġerixxi li jiġu inklużi fil-ftehim tal-FEIS, aktar għandhom ikunu parti mir-Regolament 

innifsu peress li jikkonċernaw id-dispożizzjonijiet ewlenin għall-governanza tal-Fond u postu 

fl-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni. F’dan ir-rigward iċ-Ċentru ta’ Konsulenza għall-

Investiment Ewropew għandu jkun soġġett għal regoli ta’ responsabilità iktar stretti peress li 

se jkun parzjalment finanzjat mill-baġit tal-UE. 

 

Peress li l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri lill-FEIS mhumiex se jkunu inklużi fil-kalkolu 

tal-aġġustament tat-taxxa skont il-fergħat korrettivi u preventivi tal-Patt ta’ Stabbiltà u 

Tkabbir, ir-Rapporteur tinsisti li l-Eurostat jadotta mill-aktar fis possibbli r-regoli relevanti 

għar-rappurtar statistiku ta’ tali kontribuzzjonijiet sabiex tinħoloq ċertezza legali u 

prevedibilità. 

 

Kumplessivament, waqt li l-FEIS jista’ jidher bħala katalist għal ingranaġġ ta’ aktar 

investiment fl-Ewropa jista’ wkoll iwitti t-triq għal koordinazzjoni aħjar tal-politika 

ekonomika u anki bħala pass fid-direzzjoni ta’ Unjoni Ekonomika u Monetarja iktar profonda. 

 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b’mod partikolari l-Artikoli 172, 173, u l-

Artikolu 175(3) u l-Artikolu 182(1) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 

b’mod partikolari l-Artikoli 172, 173, u l-

Artikolu 175(3), l-Artikolu 182(1) u l-

Artikolu 194 tiegħu, 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

l-immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

investimenti fl-Unjoni. 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 

komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 

rigward l-investimenti pubbliċi u privati 

sakemm jinstab qbil fuq sistema ta' riżorsi 

proprji għall-baġit tal-Unjoni. L-

istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: l-

immobilizzar tal-finanzjament għall-

investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-

ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-

investimenti sabiex tinkiseb koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali madwar 

l-Unjoni. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta’ 

akkumpanjament. 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 

għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 

għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 

u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-

xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 

l-Ewropa ġeneralment għandhom 

jibbenefikaw minn dan ix-xogħol li jkattar 

il-valur tal-isforzi nazzjonali. 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Waqt li l-iskop primarju tal-FEIS 

huwa li jaġixxi ta’ katalist għall-

investiment fl-Ewropa, l-inizjattiva jista’ 

wkoll ikollha rwol importanti bħala 
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motivatur għal koordinazzjoni aħjar tal-

politika ekonomika fost l-Istati Membri u 

għall-progress fil-kuntest tal-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja; 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta’ politika tal-Unjoni. 

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 

strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 

li jagħtu kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 

ta’ politika u l-valuri tal-Unjoni. 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Id-dispożizzjonijiet ewlenin kollha 

relatati mal-istabiliment, il-governanza u 

r-responsabilità tal-FEIS u tal-EIAH 

huma inklużi f’dan ir-Regolament u l-

miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni 

ta’ dan ir-Regolament biss għandhom 

ikunu inklużi fil-Ftehim tal-FEIS bejn il-

Kummissjoni u l-BEI, mingħajr ħsara 

għas-setgħat rispettivi tal-istituzzjonijiet 

tal-Unjoni; 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 

investimenti li huma mistennija li jkunu 
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vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 

vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. Meta 

qorti nazzjonali ta’ verifika jew kunsill 

indipendenti jew kwalunkwe korp ta’ 

kontra l-korruzzjoni ta’ Stat Membru jkun 

esprima xi tħassib fuq proġett, tip ta’ 

investiment jew dwar korp li jkollu r-

responsabilità li jinvesti flus pubbliċi u 

tali preokkupazzjonijiet ikunu ġew 

ikkomunikati lill-FEIS, dan għandu jqis 

l-opinjonijiet espressi. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Meta jkunu qed iwettqu l-kompiti 

mogħtija lilhom permezz ta’ dan ir-

Regolament, il-korpi governattivi tal-

FEIS (jiġifieri, il-Bord ta’ Tmexxija u l-

Kumitat tal-Investiment) għandhom 

jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interessi 

tal-FEIS u m’għandhomx ifittxu jew 

jieħdu istruzzjonijiet mingħand 

kwalunkwe korp pubbliku jew privat. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti li 

jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 

tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 

akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 

isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

magħmul minn esperti indipendenti u 

imparzjali li jkollhom għarfien u 
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tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 

jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 

Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-

esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-

FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 

individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 

ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 

b’kapitalizzazzjoni medja. 

esperjenza fl-oqsma tal-proġetti ta’ 

investiment. L-esperti tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom jintgħażlu abbażi 

ta’ proċedura trasparenti li tiżgura li l-

Kumitat jiddisponi mill-aktar kompetenza 

wiesgħa possibbli, li tkun tinkludi setturi 

u swieq ġeografiċi differenti fl-Unjoni. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 

responsabbli lejn Bord ta’ Tmexxija tal-

FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-

objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 

b’mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-

FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-

FEI biex il-FEI ikun jista’ jidħol għal 

proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 

żgħar u ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 

b’kapitalizzazzjoni medja. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Il-Kumitat tal-Investiment għandu 

jistabbilixxi sett ta’ kriterji trasparenti, 

ġusti u oġġettivi għall-evalwazzjoni tal-

proġett, li għandhom ikunu magħrufa 

pubblikament u li għandhom iservu lill-

Kumitat tal-Investiment fid-

deliberazzjonijiet tiegħu. Ir-riżultati tad-

deliberazzjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment għandhom ikunu magħrufa 

pubblikament. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-

riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
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għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 

terzi jistgħu jikkontribwixxu b’mod dirett 

lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura 

ta’ governanza tal-FEIS. 

għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 

inklużi l-Istati Membri, banek 

promozzjonali nazzjonali u reġjonali jew 

aġenziji pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-

Istati Membri kif ukoll awtoritajiet 

reġjonali, entitajiet mis-settur privat u 

entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-

kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 

terzi jistgħu jikkontribwixxu b’mod dirett 

għall-FEIS.  

 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà 

jkunu ssodisfati kollha, l-Istati Membri 

jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej sabiex 

jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ 

proġetti eliġibbli li għandom is-sostenn 

tal-garanzija tal-UE. Il-flessibbiltà ta’ dan 

l-approċċ għandha timmassimizza l-

potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 

ta’ investiment fil-mira tal-FEIS. 

imħassar 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Għal dan il-għan, il-

Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 

ta’ prinċipji ewlenin, għall-fini ta’ 

valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 

infrastruttura u proġetti li għandhom l-

appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 

mill-Istat. Għal dan il-għan, il-

Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 

ta’ prinċipji ewlenin, għall-fini ta’ 

valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
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li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 

eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 

proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 

sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 

li kwalunkwe sostenn komplimentari 

nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 

valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 

issimplifikata u aċċellerata li permezz 

tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 

tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 

hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta’ kumpens żejjed). Il-

Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta’ prinċipji 

ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 

tal-fondi pubbliċi. 

li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 

eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Il-kriterji, 

li għandhom ikunu żviluppati abbażi ta’ 

dawn il-prinċipji, għandhom jiżguraw it-

trattament ġust u ugwali tal-partijiet 

ikkonċernati kollha involuti fil-

kofinanzjament tal-proġett. Jekk proġett 

jissodisfa dawn il-kriterji ġusti u oġġettivi 

u jirċievi sostenn mill-FEIS, il-

Kummissjoni ħabbret li kwalunkwe 

sostenn komplementari nazzjonali, se jiġi 

vvalutat skont valutazzjoni dwar l-

għajnuna mill-Istat issimplifikata u 

aċċellerata li permezz tagħha l-unika 

kwistjoni addizzjonali li tkun trid tiġi 

vverifikata mill-Kummissjoni hija l-

proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 

(nuqqas ta’ kumpens żejjed). Il-

Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 

gwida ulterjuri dwar is-sett ta’ prinċipji 

ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 

tal-fondi pubbliċi. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Minħabba li l-kontribuzzjonijiet 

nazzjonali għall-FEIS mhux se jitqiesu 

meta jiġi definit l-aġġustament fiskali 

skont il-fergħa preventiva u korrettiva tal-

Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, il-Eurostat 

għandu jadotta mill-aktar fis possibbli r-

regoli għar-reġistrar u l-kategorizzazzjoni 

statistika tal-kontribuzzjonijiet ta’ Stat 

Membru għall-FEIS sabiex jinħolqu 

prevedibilità u ċertezza għall-Istati 

Membri meta jippreparaw il-

preżentazzjoni tagħhom għall-programmi 

ta’ stabbiltà u konverġenza u l-programmi 

nazzjonali ta’ riforma. 
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Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-

attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 

jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-

impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 

jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 

evalwazzjonijiet għandhom 

jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 

u l-analiżi tas-sostenibbil tà. 

(25) Il-BEI u l-Kumitat tal-Investiment 

għandhom regolarment jevalwaw u 

jirraportaw lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-attivitajiet appoġġati mill-

FEIS bil-għan li jivvalutaw ir-rilevanza, il-

prestazzjoni u l-impatt tagħhom u 

jidentifikaw aspetti li jistgħu jtejbu 

attivitajiet futuri. Tali evalwazzjonijiet u 

tali rappurtar għandhom jiġu ppubblikati 
u għandhom jikkontribwixxu għall-obbligu 

ta’ rendikont u analiżi tas-sostenibilità. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta’ 

finanzjament se jitmexxa permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 

għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-

iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-

Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-

Kummissjoni, il-BEI, il-banek 

promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 

maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. 

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 

Konsulenza Finanzjarja (EIAH) pubbliku. 

Il-FEIS għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ 

għall-iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti 

madwar l-Unjoni, billi jibni fuq il-

kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-

banek promozzjonali nazzjonali u l-

awtorità maniġerjali tal-Fondi Strutturali u 

ta’ Investiment Ewropej. Dan għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 

mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 

teknika għal investimenti fl-Unjoni. Il-BEI 

kull sena għandu jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-

servizzi provduti mill-EIAH u l-

implimentazzjoni tal-baġit tal-EIAH. 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b’mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta’ 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f’ċerti oqsma tal-

mandati rispettivi tagħhom milli jkun 

possibbli permezz tal-programmi eżistenti 

tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 

jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 

jimmultiplika l-effett finanzjarju f’dawk l-

oqsma ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni u 

trasport, telekomunikazzjonijiet u 

infrastruttura tal-enerġija mqabbla 

magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 

permezz ta’ għotjiet fil-programmi ppjanati 

ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw 

l-Ewropa. Għaldaqstant, huwa xieraq li 

parti mill-finanzjament li huwa previst 

bħalissa għal dawk il-programmi jiġi 

reindirizzat għall-benefiċċju tal-FEIS. 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b’mod parzjali l-

kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-

pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-

Programm Qafas għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 

għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 

jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-

FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 

programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta’ 

garanzija huwa mistenni li jiżgura 

investiment akbar f’ċerti oqsma tal-

mandati rispettivi tagħhom milli jkun 

possibbli permezz tal-programmi eżistenti 

tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 

jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 

jimmultiplika l-effett finanzjarju f’dawk l-

oqsma ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni u 

trasport, telekomunikazzjonijiet u 

infrastruttura tal-enerġija mqabbla 

magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 

permezz ta’ għotjiet fil-programmi ppjanati 

ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw 

l-Ewropa. Għaldaqstant, huwa xieraq li 

parti mill-finanzjament li huwa previst 

bħalissa għal dawk il-programmi jiġi 

reindirizzat għall-benefiċċju tal-FEIS. Kull 

emenda addizzjonali għas-sisien legali ta’ 

dawn il-programmi li tkun meħtieġa 

għall-prestazzjoni effettiva tagħhom bħala 

riżultat tat-tnaqqis fir-riżorsi finanzjarji 

tagħhom għandha ssir mill-aktar fis 

possibbli sabiex ikun evitat dewmien fl-

implimentazzjoni.  
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Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ sett 

ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 

kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 

għall-investiment. Dan is-"sett ta’ proġetti" 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u 

strutturat sabiex ikun żgurat li l-investituri 

jkollhom informazzjoni affidabbli li fuqha 

jibbażaw id-deċiżjonijiet ta’ investiment 

tagħhom; 

 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 

proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 

qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ 

ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 

investituri privati mhumiex konxji tal-

proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 

biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-

riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-

BEI, b’appoġġ mill-Istati Membri, 

għandhom jippromwovu, għal skopijiet ta’ 

informazzjoni biss, il-ħolqien ta’ sett ta’ 

proġetti ta’ investiment trasparenti kurrenti 

u futuri fl-Unjoni, li jkunu adattati għall-

investiment. Dan is-“sett ta’ proġetti” 

għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 

proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 

għall-pubbliku fuq bażi regolari u 

strutturata sabiex ikun żgurat li l-

investituri jkollhom informazzjoni 

affidabbli li fuqha jibbażaw id-deċiżjonijiet 

ta’ investiment tagħhom; 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta’ 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 

għandu b’mod regolari jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-

progress tal-FEIS. 

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta’ 

rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI u l-

korpi governattivi tal-FEIS għandhom 
b’mod regolari jirrapportaw lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress u 

l-impatt tal-FEIS. B’konformità mar-

regoli tal-Unjoni dwar l-aċċess pubbliku 

għad-dokumenti u għall-informazzjoni, il-

BEI għandu wkoll jagħmel pubblikament 

disponibbli fuq il-websajt tiegħu 
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informazzjoni relatata mal-operazzjonijiet 

ta’ finanzjament u ta’ investiment kollha 

tal-BEI u dwar kif dawn jikkontribwixxu 

għall-objettivi ġenerali tal-FEIS. 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew għall- 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS") 

b’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan 

ir-Regolament. 

 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 

li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 

partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-

Istati Membri tal-adeżjoni, skont it-termini 

stabbiliti fil-Ftehim tal-FEIS. Bil-

kundizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni 

ta’ kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-

FEIS ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 

partijiet terzi, inklużi l-banek 

promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 

Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. L-

Istati Membri u partijiet terzi oħra ma 

jistgħux jipparteċipaw fl-istruttura ta’ 

governanza tal-FEIS. 

 

 



 

RR\1058953MT.doc 357/374 PE551.765v01-00 

 MT 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni tkun awtorizzata 

tidħol fil-Ftehim tal-FEIS f’isem l-Unjoni 

permezz ta’ att delegat bi qbil mal-

Artikolu 17, ladarba l-Ftehim tal-FEIS 

ikun jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-

Regolament. 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 

taċċetta emendi li jsiru aktar tard għall-

Ftehim tal-FEIS permezz ta’ atti delegati 

skont l-Artikolu 17, ladarba l-emendi 

għall-Ftehim tal-FEIS ikunu jissodisfaw 

ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-arranġamenti ta’ governanza 

rigward il-FEIS, b’konformità mal-

Artikolu 3 mingħajr ħsara għall-Istatut 

tal-Bank Ewropew tal-Investiment; 

imħassar 
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Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-

ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta’ konsulenza għall-

identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-

UE.  

Dan ir-Regolament ikun jipprevedi l-

ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-

Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 

L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 

tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 

appoġġ ta’ konsulenza għall-

identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ investiment 

u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 

teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-

Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-

użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 

tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-

privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 

kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-

UE. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-BEI kull sena jirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-

servizzi provduti mill-EIAH u l-

implimentazzjoni tal-baġit tal-EIAH. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -1. Waqt li jwettqu l-kompiti mogħtija 

lilhom permezz ta’ dan ir-Regolament, il-

korpi governattivi tal-FEIS imsemmija 
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f’dan l-Artikolu jaġixxu b’mod 

indipendenti u fl-interessi tal-FEIS u ma 

jfittxux jew jieħdu istruzzjonijiet 

mingħand kwalunkwe korp pubbliku jew 

privat. 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta’ 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta’ investiment ta’ proġetti li 

jista’ jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-

profil ta’ riskju tal-FEIS, b’konformità 

mal-objettivi fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-

Bord ta’ Tmexxija jeleġġi wieħed mill-

membri tiegħu biex ikun President tal-

Bord.  

1. Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-

FEIS ikun irregolat minn Bord ta’ 

Tmexxija, li jiddetermina l-orjentazzjoni 

strateġika, l-allokazzjoni strateġika tal-assi 

u l-politiki u l-proċeduri operattivi, inkluż 

il-politika ta’ investiment ta’ proġetti li 

jista’ jkollhom is-sostenn tal-FEIS u l-

profil ta’ riskju tal-FEIS, b’konformità 

mal-objettivi fl-ambitu tal-Artikolu 5(2). Il-

Bord ta’ Tmexxija jeleġġi President tal-

Bord minn fost il-membri tiegħu għal 

perjodu ta’ tliet snin li jiġġedded darba. 

 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Bord ta’ Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet 

permezz ta’ kunsens. 

Il-Bord taʼ Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet 

permezz taʼ kunsens, u jagħmel id-

deċiżjonijiet tiegħu pubbliċi u aċċessibbli.  

 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta qorti nazzjonali ta’ verifika jew 

kunsill indipendenti jew kwalunkwe korp 

ta’ kontra l-korruzzjoni ta’ Stat Membru 

jkun esprima xi tħassib dwar proġett, tip 

ta’ investiment jew dwar korp li jkollu r-

responsabilità li jinvesti flus pubbliċi u 

tali preokkupazzjonijiet ikunu ġew 

ikkomunikati lill-FEIS, il-Bord ta’ 

Tmexxija jqis l-opinjonijiet espressi.  

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Amministrattiv jirrapporta kull 

tliet xhur dwar l-attivitajiet tal-FEIS lill-

Bord ta’ Tmexxija.  

Id-Direttur Amministrattiv jirrapporta kull 

tliet xhur dwar l-attivitajiet tal-FEIS lill-

Bord ta’ Tmexxija, u mill-inqas darba 

f’sena lill-Parlament Ewropew u l-

Kunsill. Ir-rapport trimestrali jiġi 

ppubblikat. 

 Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord taʼ 

Tmexxija jintgħamlu disponibbli għall-

Parlament Ewropew, inklużi għal kull 

proġett ir-riżultati tal-voti fil-każ li l-Bord 

taʼ Tmexxija ma jkunx ħa deċiżjoni 

bʼkunsens. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amminsitrattiv jinħatru mill-Bord 

ta’ Tmexxija fuq proposta konġunta tal-

Kummissjoni u tal-BEI għal terminu fiss 

ta’ tliet snin li jiġġedded. 

Id-Direttur Amministrattiv u d-Deputat 

Direttur Amministrattiv jinħatru abbażi ta’ 

proċedura tal-għażla miftuħa u 

trasparenti. Abbażi ta’ tali proċedura, 

imwettqa f’konformità mal-proċeduri tal-
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BEI, il-Kummissjoni, wara li tisma’ l-

Bord ta’ Tmexxija u wara li tirċievi l-

approvazzjoni tal-BEI, tipprovdi lista 

mqassra ta’ kandidati lill-Parlament 

Ewropew għall-karigi ta’ Direttur 

Amministrattiv u ta’ Deputat Direttur 

Amministrattiv.  

 Il-Kummissjoni, malli tirċievi l-

approvazzjoni tal-BEI, tipprovdi lill-

Parlament Ewropew għall-approvazzjoni, 

proposta għall-ħatra tad-Direttur 

Amministrattiv u d-Deputat Direttur 

Amministrattiv. Wara l-approvazzjoni ta’ 

tali proposta, il-Bord ta’ Tmexxija jaħtar 

Direttur Aministrattiv u Deputat Direttur 

Amministrattiv għal perjodu fiss ta’ tliet 

snin li jiġġedded darba. 

 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kumitat tal-Investiment iqis l-għan tal-

Unjoni li tikseb koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali u jevita żbilanċi 

ulterjuri fost ir-reġjuni tal-Unjoni 

Ewropea. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kumitat tal-Investiment ikun magħmul 

minn tnax-il espert indipendenti u d-

Direttur Amministrattiv magħżul permezz 

ta’ proċedura ta’ għażla miftuħa u 

trasparenti. L-esperti indipendenti 

jkollhom approċċ multidixxiplinari u 
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livell għoli ta’ esperjenza rilevanti fis-suq 

rigward il-finanzjament tal-proġetti u t-

teknoloġija, għarfien estensiv tas-setturi u 

s-swieq ġeografiċi tal-Unjoni u jinħatru 

mill-Bord ta’ Tmexxija għal perjodu fiss 

ta’ tliet snin li jiġġedded. Waqt li jkunu 

qed iwettqu dmirijiethom, il-membri tal-

Kumitat tal-Investiment ikunu 

indipendenti, imparzjali u ma jfittxux jew 

jieħdu istruzzjonijiet mill-Unjoni, mill-

Istati Membri tagħha, mill-gvernijiet, 

mill-BEI jew minn kwalunkwe korp 

pubbliku jew privat ieħor.  

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kumitat tal-Investiment ifassal sett ta’ 

kriterji trasparenti, ġusti u oġġettivi għall-

evalwazzjoni tal-proġetti, li jkunu 

magħrufa pubblikament u li jservu lill-

Kumitat tal-Investiment fid-

deliberazzjonijiet tiegħu. Ir-riżultati tad-

deliberazzjonijiet tal-Kumitat tal-

Investiment ikunu magħrufa 

pubblikament. 

 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

jittieħdu b’maġġoranza sempliċi. 

Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Investiment 

jittieħdu bʼmaġġoranza sempliċi u l-bord 

jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu pubbliċi u 

aċċessibbli. 
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Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Id-Direttur Amministrattiv jirrapporta 

regolarment lill-Bord ta’ Tmexxija dwar 

ix-xogħlijiet tal-Kumitat tal-Investiment. 

 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata għas-sostenn ta’ pjattaformi 

dedikati ta’ investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali, permezz tal-BEI, 

li jinvestu f’operazzjonijiet li jissodisfaw 

ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. F’dak 

il-każ, il-Bord ta’ Tmexxija jispeċifika l-

politiki rigward il-pjattaformi ta’ 

investiment li jkunu eliġibbli. 

Barra minn hekk, il-garanzija tal-UE 

tingħata għas-sostenn ta’ pjattaformi 

dedikati ta’ investiment u banek 

promozzjonali nazzjonali u reġjonali, 

permezz tal-BEI, li jinvestu 

f’operazzjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti 

ta’ dan ir-Regolament. F’dak il-każ, il-

Bord ta’ Tmexxija jispeċifika l-politiki 

rigward il-pjattaformi ta’ investiment li 

jkunu eliġibbli, li jinvolvu lill-awtoritajiet 

pubbliċi kompetenti, is-sħab soċjali u 

ekonomiċi rilevanti u r-rappreżentanti 

tas-soċjetà ċivili. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri, jippromwovu l-ħolqien ta’ 

sett ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 

kurrenti u potenzjalment futuri fl-Unjoni. 

Is-sett ta’ proġetti huwa mingħajr ħsara 

għall-proġetti finali magħżula għal sostenn 

1. Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-

Istati Membri u l-awtoritajiet lokali, 

jippromwovu l-ħolqien ta’ sett ta’ proġetti 

ta’ investiment trasparenti kurrenti u 

potenzjalment futuri fl-Unjoni, li jkunu 

pubblikament disponibbli għal investituri 
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skont l-Artikolu 3(5). u għal partijiet interessati oħra. Il-lista ta’ 

proġetti inklużi fis-sett ta’ proġetti titħejja 

biss għal skopijiet ta’ informazzjoni u 

għandha tkun mingħajr ħsara għall-

proġetti finali magħżula għal sostenn skont 

l-Artikolu 3(5). 

 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar investiment kurrenti u 

futur fit-territorju tagħhom. 

3. L-Istati Membri, f’konsultazzjoni mal-

awtoritajiet lokali, jiżviluppaw, jaġġornaw 

u jqassmu, fuq bażi regolari u strutturata, 

informazzjoni dwar proġetti ta’ 

investiment kurrenti u futuri fit-territorju 

tagħhom. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-BEI, f’kooperazzjoni mal-FEI, kif 

xieraq, jirrapporta kull sitt xhur lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment tal-BEI fl-

ambitu ta’ dan ir-Regolament. Ir-rapport 

ikun jinkludi valutazzjoni tal-konformità 

mar-rekwiżiti dwar l-użu tal-garanzija tal-

UE u l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni 

skont l-Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport ikun 

jinkludi wkoll dejta statistika, finanzjarja u 

ta’ kontabilità dwar kull operazzjoni ta’ 

finanzjament u investiment tal-BEI u fuq 

bażi aggregata.  

1. Il-BEI, f’kooperazzjoni mal-FEI, skont 

kif ikun xieraq, jirrapporta kull sitt xhur 

lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni dwar l-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment tal-BEI skont 

dan ir-Regolament. Ir-rapport ikun jinkludi 

valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 

dwar l-użu tal-garanzija tal-UE u l-

indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni skont l-

Artikolu 2(1)(g). Ir-rapport ikun jinkludi 

wkoll dejta statistika, finanzjarja u ta’ 

kontabilità dwar kull operazzjoni ta’ 

finanzjament u investiment tal-BEI u fuq 

bażi aggregata. 
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Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Barra minn hekk, il-BEI, 

f’kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, 

jirrapporta kull sena lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment tal-BEI. Ir-rapport jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkun 

jinkludi: 

2. Il-BEI, f’kooperazzjoni mal-FEI kif 

xieraq, jirrapporta bil-fomm lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-BEI kull semestru u kif 

ukoll kull sena bil-miktub. Iż-żewġ 

rapporti jintgħamlu disponibbli għall-

pubbliku u jkunu jinkludu: 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Għall-għanijiet ta’ kontabilità u r-

rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji 

koperti mill-garanzija tal-UE u l-ġestjoni 

tal-fond ta’ garanzija, il-BEI, 

f’kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, kull 

sena jipprovdu lill-Kummissjoni: 

3. Għall-għanijiet ta’ kontabilità u r-

rapportar tal-Kummissjoni dwar ir-riskji 

koperti mill-garanzija tal-UE u l-ġestjoni 

tal-fond ta’ garanzija, il-BEI, 

f’kooperazzjoni mal-FEI kif xieraq, kull 

sena jipprovdu lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill u lill-Kummissjoni: 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, id-

direttur Amministrattiv jipparteċipa 

f’seduta ta’ smigħ tal-Parlament Ewropew 

dwar il-prestazzjoni tal-FEIS.  

1. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

President tal-Kumitat ta’ Tmexxija u d-

Direttur Amministrattiv jipparteċipaw 

f’seduta ta’ smigħ tal-Parlament Ewropew 

dwar il-prestazzjoni tal-FEIS, kull meta l-

Parlament iqis li jkun meħtieġ.  
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Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Id-Direttur Amministrattiv iwieġeb bil-

fomm jew bil-miktub għal mistoqsijiet 

indirizzati lill-FEIS mill-Parlament 

Ewropew, fi kwalunkwe każ fi żmien 

ħames ġimgħat minn meta tasal il-

mistqosija. 

2. Il-President tal-Bord ta' Tmexxija u d-

Direttur Amministrattiv iwieġbu bil-fomm 

jew bil-miktub għal mistoqsijiet indirizzati 

lill-FEIS mill-Parlament Ewropew, fi 

kwalunkwe każ fi żmien ħames ġimgħat 

minn meta tasal il-mistoqsija. 

 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-proġetti kollha finanzjati skont il-

FEIS ikunu koperti mill-politiki u l-

proċeduri tal-mekkaniżmu għall-ilmenti 

tal-BEI u l-memorandum ta’ qbil mal-

Ombudsman Ewropew. 

 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. Fuq talba tal-kumitati kompetenti tal-

Parlament Ewropew, u mingħajr ma tiġi 

żvelata informazzjoni dwar 

investigazzjonijiet li jkunu għaddejjin, l-

OLAF jistaʼ jipprovdi informazzjoni dwar 

l-applikazzjoni taʼ dan ir-Regolament. 
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Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament. 

3. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

Kummissjoni u/jew il-BEI jirrapportaw 

lill-Parlament Ewropew dwar l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-użu 

tal-garanzija tal-UE u l-funzjonament tal-

fond ta’ garanzija. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-

BEI jirrapporta dwar is-servizzi provduti 

mill-EIAH u l-implimentazzjoni tal-baġit 

tal-EIAH. 

 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. Jintlaħaq ftehim bejn il-Parlament 

Ewropew u l-BEI dwar l-arranġamenti 

dettaljati għall-iskambju taʼ informazzjoni 

bejn il-Parlament Ewropew u l-BEI dwar 

l-operazzjonijiet taʼ finanzjament u 

investiment imwettqa mill-BEI skont dan 

ir-Regolament. 
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Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-BEI u l-FEI fuq bażi regolari 

jipprovdu lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni r-rapporti 

indipendenti ta’ evalwazzjoni kollha 

tagħhom li jivvalutaw ir-riżultati prattiċi 

miksuba mill-attivitajiet speċifiċi tal-BEI 

skont dan ir-Regolament.  

4. Il-BEI u l-FEI, fuq bażi regolari u kull 

meta jintalbu, jipprovdu lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni r-

rapporti indipendenti ta’ evalwazzjoni 

kollha tagħhom li jivvalutaw ir-riżultati 

prattiċi miksuba mill-attivitajiet speċifiċi 

tal-BEI skont dan ir-Regolament. 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta’ tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 

ir-Regolament, akkumpanjat bi proposti 

rilevanti. 

5. Mhux aktar tard minn [PO jdaħħal id-

data ta’ tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 

dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 

tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 

u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 

ir-Regolament, akkumpanjat bi proposti 

rilevanti għal rieżami ta’ dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B’konformità mal-politiki tiegħu stess 

dwar it-trasparenza għall-aċċess ta’ 
dokumenti u informazzjoni, il-BEI 

jippubblika fuq il-websajt tiegħu 

informazzjoni rigward l-operazzjonijiet ta’ 

finanzjament u investiment kollha tal-BEI 

u kif dawn jikkontribwixxu għall-objettivi 

ġenerali msemmijin fl-Artikolu 5(2).  

B’konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar 

l-aċċess pubbliku għal dokumenti u 

informazzjoni, il-BEI jagħmel 

pubblikament disponibbli fuq il-websajt 

tiegħu informazzjoni rigward l-

operazzjonijiet ta’ finanzjament u 

investiment kollha tal-BEI u kif dawn 

jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali 
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msemmijin fl-Artikolu 5(2).  

 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 1(3) hija mogħtija 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ sena 

mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament. 

 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 1(4) hija mogħtija 

lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 

illimitat. 
 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-

Artikolu 8(6) tista’ tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 

ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik 

id-deċiżjoni. Din issir effettiva fil-jum 

wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-

Artikoli 1(3), 1(4) u 8(6) tista' tiġi revokata 

fi kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din issir 

effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
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f’data aktar tard speċifikata fih. Din ma 

tkun taffettwa l-validità ta’ ebda att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ. 

Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 

fih. Ma tkunx taffettwa l-validità ta’ 

kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-

seħħ. 

 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 1(3) jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

perjodu ta’ xahar min-notifika ta’ dak l-

att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 

t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jiġi estiż b’xahar fuq inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(6) 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 

ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(4) 

jew l-Artikolu 8(6) jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 

żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ 

dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-

perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
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tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 
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