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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  9a. Jirrimarka b'diżapprovazzjoni li t-

Turkija, bl-ekonomija li qed tikber bl-

aktar pass mgħaġġel fost il-pajjiżi tal-

G20, hija l-benefiċjarju primarju tal-

finanzjament barra mill-UE tal-BEI, u li 

l-BEI nnifsu huwa l-istituzzjoni prinċipali 

ta' finanzjament estern f'dan il-pajjiż; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-finanzjament tal-

BEI jkun soġġett għar-rispett lejn id-

drittijiet tal-bniedem u l-libertà 

fundamentali, id-demokrazija u l-istat tad-

dritt min-naħa tal-pajjiżi benefiċjarji; 

jinnota bi tħassib li t-Turkija attwalment 

ma tissodisfa bl-ebda mod dawn il-kriterji 

u għalhekk ma għandhiex tkun eliġibbli 

għal finanzjament mill-BEI; 

Or. en 



 

AM\1145263MT.docx  PE614.386v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.2.2018 A8-0013/7 

Emenda  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment 

2017/2071(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jilqa' l-fehim li ntlaħaq dwar l-

estensjoni u l-aġġustament tal-FEIS, u 

jistenna li l-fond rivedut u ċ-Ċentru 

Ewropew ta' Konsulenza għall-

Investimenti msaħħaħ jippermettu li 

jingħelbu l-problemi identifikati fl-iskema 

attwali, b'mod partikolari fir-rigward tal-

addizzjonalità, is-sostenibbiltà, l-azzjoni 

klimatika, il-bilanċ ġeografiku u l-

attivitajiet ta' konsulenza; jenfasizza l-

importanza li jiġu evitati żbilanċi 

ġeografiċi fl-attività ta' self tal-BEI sabiex 

tiġi żgurata allokazzjoni usa' mil-lat 

ġeografiku u settorjali mingħajr ma tiġi 

kompromessa l-kwalità għolja tal-

proġetti; jistieden lill-BEI jsaħħaħ aktar l-

ħidma tiegħu ma' banek promozzjonali 

nazzjonali sabiex itejjeb l-ilħiq, jiżviluppa 

aktar l-attività ta' konsulenza u l-

assistenza teknika biex jindirizza l-

kwistjoni tal-bilanċ ġeografiku fit-tul; 

jinnota varjetà wiesgħa ta' esperjenzi 

f'termini tal-proġetti tal-EFSI; jappoġġa 

u jinkoraġġixxi l-iskambju ulterjuri tal-

aħjar prattiki bejn il-BEI u l-Istati 

Membri sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza 

ekonomika u effett ta' lieva adegwat tal-

Pjan Juncker, b'mod li jagħmlu 

differenza fil-ħajja taċ-ċittadini tal-UE; 

16. Jiddeplora l-estensjoni tal-FEIS, li 

ma rnexxilux iwettaq il-wegħdiet li 

jiggarantixxi tkabbir u jindirizza l-qgħad, 

b'hekk wassal għal ħela inutli tal-flus tal-

kontribwenti; 

Or. en 


