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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Jenħtieġ li jiġi żviluppat qafas ġdid 

ta' sħubija ma' pajjiżi terzi orjentat lejn ir-

riżultati li jikkunsidra l-politiki u l-

istrumenti kollha tal-Unjoni. Bħala parti 

minn dan il-qafas ġdid ta' sħubija, il-Pjan 

ta' Investiment Estern jenħtieġ li jiġi 

stabbilit biex jappoġġa l-investimenti 

f'reġjuni barra mill-Unjoni, filwaqt li 

jikkontribwixxi għall-kisba tal-għan ta' 

żvilupp sostenibbli. Jenħtieġ ukoll li 

jissodisfa l-objettivi tal-Aġenda 2030 

għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-objettivi 

segwiti mill-istrumenti finanzjarji l-oħra 

għall-azzjoni esterna. 

(2) Jenħtieġ li jiġi żviluppat qafas ġdid 

ta' sħubija ma' pajjiżi terzi orjentat lejn ir-

riżultati li jikkunsidra l-politiki u l-

istrumenti kollha tal-Unjoni. Bħala parti 

minn dan il-qafas ġdid ta' sħubija, il-Pjan 

ta' Investiment Estern jenħtieġ li jiġi 

stabbilit biex jappoġġa l-investimenti 

f'reġjuni barra mill-Unjoni, filwaqt li 

jikkontribwixxi għall-kisba tal-għan ta' 

żvilupp sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien 

tal-ġid u l-ilħuq tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs). Jenħtieġ ukoll li 

jissodisfa l-objettivi tal-Aġenda 2030 

għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-objettivi 

segwiti mill-istrumenti finanzjarji l-oħra 

għall-azzjoni esterna. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 8a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-BEI ġie fdat b'kompiti 

addizzjonali, pereżempju fil-qasam tad-

diplomazija ekonomika Ewropea. Sabiex 

ikun jista' jagħti riżultati f'dak ir-rigward, 

il-BEI għandu bżonn ta' mezzi finanzjarji 

suffiċjenti. Is-suċċess tal-Fond ta' 

Garanzija taħt il-Mandat ta' Self Estern 

jippermetti lill-BEI jipproduċi riżultati 

konkreti u jippermetti impatt fil-livell tal-

Unjoni permezz ta' proġetti sodi f'pajjiżi 



 

PE595.736v02-00 4/20 AD\1118555MT.docx 

MT 

terzi bi spiża minima għall-baġit tal-

Unjoni. Fid-dawl tar-rikjesti dejjem jikbru 

fuq il-BEI bħala d-driegħ finanzjarju tal-

Unjoni, jitqies importanti li jissaħħaħ dan 

l-istrument ta' suċċess, u jenħtieġ li l-

Kummissjoni żżid il-proviżjonament tal-

baġit għall-Fond ta' Garanzija pprovdut 

lill-BEI fiż-żmien tal-proposta leġiżlattiva 

li jmiss li tkopri l-perjodu 2021-2028. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex l-ELM ikun jista' jwieġeb 

għall-isfidi futuri potenzjali u għall-

prijoritajiet tal-Unjoni, kif ukoll biex 

jipprovdi rispons strateġiku li jindirizza l-

kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, il-

limitu massimu għall-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI taħt il-garanzija tal-

UE jeħtieġ li jiżdied għal 

EUR 32 300 000 000 billi jiġi rilaxxat l-

ammont addizzjonali fakultattiv ta' 

EUR 3 000 000 000. Skont il-mandat 

ġenerali, l-ammont ta' EUR 1 400 000 000 

għandu jkun allokat għal proġetti fis-settur 

pubbliku diretti lejn ir-refuġjati u l-

komunitajiet ospitanti f'żoni milquta mill-

kriżijiet. 

(9) Sabiex l-ELM ikun jista' jwieġeb 

għall-isfidi futuri potenzjali u għall-

prijoritajiet tal-Unjoni, kif ukoll biex 

jipprovdi rispons strateġiku li jindirizza l-

kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, il-

limitu massimu għall-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI taħt il-garanzija tal-

UE jeħtieġ li jiżdied għal 

EUR 38 500 000 000. Skont il-mandat 

ġenerali, l-ammont ta' EUR 1 400 000 000 

għandu jkun allokat għal proġetti fis-settur 

pubbliku diretti lejn ir-refuġjati u l-

komunitajiet ospitanti f'żoni milquta mill-

kriżijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni jkollha impatt dirett u immedjat fuq politiki u prijoritajiet urġenti 

oħra tal-UE. De facto, tkun teħtieġ tnaqqis sinifikanti fl-attività annwali tal-BEI fil-Viċinat 

tal-Lvant, inkluż l-Ukrajna. L-attività annwali fil-Lvant ikollha titnaqqas b'madwar 70 % 

meta mqabbla mal-livelli tas-self annwali attwali. Il-limiti massimi proposti għall-Asja u l-

Amerika Latina u għall-Afrika t'Isfel jirriżultaw fi tnaqqis ta' 50 % fl-attività annwali meta 

mqabbla mal-livelli attwali. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 11 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Jenħtieġ li t-trattament tal-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni jiġi miżjud 

bħala objettiv ġdid tal-mandat. 

(11) Jenħtieġ li t-trattament tal-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni jiġi miżjud 

bħala objettiv ġdid tal-mandat u li kull 

proġett iffinanzjat taħt dan l-objettiv ġdid 

ikun f'konformità mal-Artikolu 21 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). 

 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Jenħtieġ li l-komplementarjetà u l-

koordinazzjoni mal-inizjattivi tal-Unjoni li 

jindirizzaw il-kawżi tal-migrazzjoni jiġu 

żgurati, flimkien mal-appoġġ tal-Unjoni 

għar-riintegrazzjoni sostenibbli ta' migranti 

li jirritornaw lejn il-pajjiżi ta' oriġini. 

(12) Jenħtieġ li l-komplementarjetà u l-

koordinazzjoni mal-inizjattivi tal-Unjoni li 

jindirizzaw il-kawżi tal-migrazzjoni jiġu 

żgurati, flimkien mal-appoġġ tal-Unjoni 

għar-riintegrazzjoni sostenibbli ta' migranti 

li jirritornaw lejn il-pajjiżi ta' oriġini. 

Għalhekk, jenħtieġ li l-BEI jikkoopera 

mill-qrib mas-SEAE u li jkun jista' 

jirrikorri għall-organizzazzjonijiet 

internazzjonali rilevanti bħall-

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-

Migrazzjoni (OIM) u l-UNHCR fejn 

meħtieġ. 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Wara l-Ftehim ta' Pariġi adottat taħt 

il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-klima, jenħtieġ li l-

għan tal-BEI jkun li jinżamm il-livell għoli 

attwali ta' nfiq rilevanti għall-klima taħt l-

ELM, filwaqt li jikkontribwixxi għaż-żieda 

tal-investiment tiegħu relatat mal-klima fil-

(13) Wara l-Ftehim ta' Pariġi adottat taħt 

il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-klima, jenħtieġ li l-

għan tal-BEI jkun li jiżdied il-livell għoli 

attwali ta' nfiq rilevanti għall-klima taħt l-

ELM, filwaqt li jikkontribwixxi għaż-żieda 

tal-investiment tiegħu relatat mal-klima fil-
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pajjiżi li qed jiżviluppaw minn 25 % għal 

35 % sal-2020. 

pajjiżi li qed jiżviluppaw minn 25 % għal 

35 % sal-2020, skont l-impenn meħud fl-

istrateġija għall-klima tiegħu. 

Ġustifikazzjoni 

Fl-istrateġija tiegħu dwar il-klima adottata fi tmiem l-2015, il-BEI ħa l-impenn li jgħolli l-

livell tiegħu għall-proġetti ta' azzjoni dwar il-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal massimu 

ta' 35 % sa tmiem l-2020. Dan l-avviż jenħtieġ li jiġi rifless fil-mandat estern tiegħu. 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jenħtieġ li l-BEI jiżviluppa u 

jimplimenta sett ta' indikaturi fil-qafas 

għall-Kejl tar-Riżultati tiegħu għall-

proġetti fis-settur pubbliku u fis-settur 

privat diretti lejn ir-refuġjati u l-

komunitajiet ospitanti. Għalhekk, jenħtieġ 

li fir-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI, 

tiġi inkluża valutazzjoni tal-kontribuzzjoni 

tal-operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

li jindirizzaw il-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni. 

(15) Jenħtieġ li l-BEI jiżviluppa u 

jimplimenta sett ta' indikaturi fil-qafas 

għall-Kejl tar-Riżultati tiegħu għall-

proġetti fis-settur pubbliku u fis-settur 

privat diretti lejn ir-refuġjati u l-

komunitajiet ospitanti, inklużi indikaturi li 

jippermettu li jitkejjel il-kontribut tal-

proġett lejn il-kisba tal-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli, il-ġlieda kontra l-

kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, u l-

involviment tas-soċjetajiet ċivili tal-

komunità ospitanti. Fir-rapport annwali 

tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament tal-BEI, jenħtieġ li tiġi 

inkluża valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI li 

jindirizzaw dawk il-fatturi, filwaqt li 

jkunu żgurati responsabbiltà sħiħa u 

trasparenza. Il-BEI jenħtieġ li jtejjeb l-

aċċess xieraq għall-informazzjoni, mhux 

biss għall-Parlament Ewropew u għall-

istituzzjonijiet l-oħra, iżda wkoll għall-

pubbliku b'mod ġenerali, partikolarment 

fir-rigward tas-sistema ta' kuntratti u 

sottokuntratti u d-data finanzjarja dwar 

proġetti ffinanzjati mill-BEI. 
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Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Jenħtieġ li l-limitu massimu għal 

allokazzjoni mill-ġdid bejn ir-reġjuni mill-

BEI matul il-mandat jiżdied minn 10 % 

għal 20 % biss fejn dan jikkonċerna l-

bżonn li jiġu indirizzati emerġenzi u 

sitwazzjonijiet ta' kriżi li jistgħu jinqalgħu 

fil-perjodu tal-mandat u li huma 

rikonoxxuti bħala prijoritajiet tal-politika 

esterna tal-Unjoni. Il-mandat tas-settur 

privat ta' EUR 2 300 000 000 u l-ammont 

ta' EUR 1 400 000 000 iddedikat għal 

proġetti fis-settur pubbliku ma jistgħux jiġu 

allokati mill-ġdid billi l-għan tagħhom hu li 

jindirizzaw il-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni. 

(16) Jenħtieġ li l-limitu massimu għal 

allokazzjoni mill-ġdid bejn ir-reġjuni mill-

BEI matul il-mandat jiżdied minn 10 % 

għal 20 % biss fejn dan jikkonċerna l-

bżonn li jiġu indirizzati emerġenzi u 

sitwazzjonijiet ta' kriżi li jistgħu jinqalgħu 

fil-perjodu tal-mandat u li huma 

rikonoxxuti bħala prijoritajiet tal-politika 

esterna tal-Unjoni. Il-BEI jenħtieġ li 

jinnotifika lill-Parlament Ewropew dwar 

kull deċiżjoni ta' riallokazzjoni billi 

jipprovdi rapport ġustifikattiv u 

valutazzjoni tal-impatt. Il-mandat tas-

settur privat ta' EUR 2 300 000 000 u l-

ammont ta' EUR 1 400 000 000 iddedikat 

għal proġetti fis-settur pubbliku ma 

jistgħux jiġu allokati mill-ġdid billi l-għan 

tagħhom hu li jindirizzaw il-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni. 

 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-lista ta' reġjuni u pajjiżi eliġibbli 

u reġjuni u pajjiżi potenzjalment eliġibbli 

jenħtieġ li tiġi modifikata sabiex teskludi 

pajjiżi b'introjtu għoli u bi klassifikazzjoni 

ta' kreditu għolja (il-Brunei, l-Iżlanda, l-

Iżrael, Singapore, iċ-Ċilì u l-Korea t'Isfel). 

Barra minn hekk, l-Iran qed jiżdied mal-

lista ta' reġjuni u pajjiżi potenzjalment 

eliġibbli. 

(17) Il-lista ta' reġjuni u pajjiżi eliġibbli 

u reġjuni u pajjiżi potenzjalment eliġibbli 

jenħtieġ li tiġi mfassla b'mod li jinkiseb l-

akbar impatt tal-iżvilupp u modifikata 

sabiex teskludi pajjiżi b'introjtu għoli u bi 

klassifikazzjoni ta' kreditu għolja (il-

Brunei, l-Iżlanda, Iżrael, Singapore, iċ-Ċilì 

u l-Korea t'Isfel). Barra minn hekk, l-Iran 

qed jiżdied mal-lista ta' reġjuni u pajjiżi 

potenzjalment eliġibbli. 
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Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 17a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Il-Kunsill Ewropew enfasizza r-

rwol ewlieni li għandu l-BEI fir-

relazzjonijiet ekonomiċi esterni tal-Unjoni 

u fil-laqgħa tiegħu tal-

20/21 ta' Marzu 2014 stieden lill-BEI biex 

jikkontribwixxi aktar għat-tisħiħ tal-

internazzjonalizzazzjoni u tal-

kompetittività tal-kumpaniji Ewropej. L-

aċċess għall-finanzjament huwa waħda 

mill-isfidi l-aktar urġenti għall-SMEs. 

Għalhekk hija meħtieġa strateġija tal-BEI 

li tippermetti aċċess ulterjuri u mtejjeb 

għall-finanzjament għall-SMEs, inkluż 

permezz ta' programmi u inizjattivi ta' 

faċilitazzjoni tal-kummerċ, bħalma huma 

l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament 

Progress u l-faċilitajiet il-ġodda għall-

finanzjament tal-attivitajiet kummerċjali 

ta' SMEs Ewropej. Barra minn hekk, 

jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti ta' 

politika aktar proattivi għall-SMEs u l-

mikroimpriżi għall-banek intermedjarji li 

jiżborżaw il-fondi tal-BEI u li tittejjeb 

aktar it-trasparenza fir-rigward tal-

valutazzjoni tal-impatt ekonomiku u 

soċjali lokali tas-self intermedjat tal-BEI. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 17b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17b) L--objettivi kwantitattivi tal-BEI 

għal azzjonijiet relatati mal-klima jinsabu 

fit-triq it-tajba. Il-BEI wiegħed li jżid 

ulterjorment l-enfasi tiegħu fuq l-Azzjoni 

Klimatika f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp sa 

massimu ta' 35 % sal-2020. Sabiex il-BEI 
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jkun jista' jilħaq dan l-objettiv, hemm 

bżonn li limiti massimi reġjonali oġġettivi 

jkunu allokati b'finanzjament suffiċjenti, 

inkella l-BEI se jkollu jnaqqas l-

attivitajiet tiegħu fl-Asja u fl-Amerika 

Latina, reġjuni fejn tradizzjonalment 

kienu attivi ħafna fil-finanzjament 

klimatiku. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-limitu massimu tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

koperti mill-garanzija tal-UE, matul il-

perjodu 2014-20 ma għandux jaqbeż it-

EUR 32 300 000 000. L-ammonti 

inizjalment allokati għal operazzjonijiet ta' 

finanzjament iżda kkanċellati 

sussegwentement ma jgħoddux mal-limitu. 

1. Il-limitu massimu tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

koperti mill-garanzija tal-UE, matul il-

perjodu 2014-20 ma għandux jaqbeż it-

EUR 38 500 000 000. L-ammonti 

inizjalment allokati għal operazzjonijiet ta' 

finanzjament iżda kkanċellati 

sussegwentement ma jgħoddux mal-limitu. 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

 Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ammont massimu ta' 

EUR 30 000 000 000 taħt mandat ġenerali, 

li minnhom ammont ta' 

EUR 1 400 000 000 huwa allokat għal 

proġetti fis-settur pubbliku diretti lejn ir-

refuġjati u l-komunitajiet ospitanti; 

(a) ammont massimu ta' 

EUR 36 200 000 000 taħt mandat ġenerali, 

li minnhom ammont ta' EUR 2 500000 000 

huwa allokat għal proġetti fis-settur 

pubbliku diretti lejn ir-refuġjati u l-

komunitajiet ospitanti, kif ukoll biex jiġu 

indirizzati l-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni; 
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Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jiġi żgurat li l-investimenti tas-settur 

privat ikollhom l-ikbar impatt fuq l-

iżvilupp, il-BEI għandu jagħmel ħiltu biex 

isaħħaħ is-settur privat lokali fil-pajjiżi 

benefiċjarji permezz ta' appoġġ għall-

investiment lokali kif previst fil-punt (a) 

tal-paragrafu 1. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI li jappoġġaw l-

objettivi ġenerali stabbiliti fil-paragrafu 1 

għandhom ifittxu wkoll li jtejbu l-appoġġ 

tagħhom għall-proġetti ta' investiment 

mmexxija mill-SMEs tal-Unjoni. Sabiex l-

użu tal-fondi jiġi mmonitorjat b'mod 

effettiv għall-benefiċċju tal-SMEs 

ikkonċernati, il-BEI għandu jistabbilixxi u 

jżomm dispożizzjonijiet kuntrattwali xierqa 

li jimponu obbligi ta' rapportar standard 

kemm fuq l-intermedjarji finanzjarji kif 

ukoll fuq il-benefiċjarji; 

Biex jiġi żgurat li l-investimenti tas-settur 

privat ikollhom l-ikbar impatt fuq l-

iżvilupp, il-BEI għandu jagħmel ħiltu biex 

isaħħaħ is-settur privat lokali u 

jikkontribwixxi biex joħloq kundizzjonijiet 

favorevoli għall-impriżi u l-investiment 

privati fil-pajjiżi benefiċjarji permezz ta' 

appoġġ għall-investiment lokali kif previst 

fil-punt (a) tal-paragrafu 1. L-

operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI li 

jappoġġaw l-objettivi ġenerali stabbiliti fil-

paragrafu 1 għandhom ifittxu wkoll li 

jtejbu l-appoġġ tagħhom għall-proġetti ta' 

investiment mmexxija mill-SMEs tal-

Unjoni. L-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tal-BEI għandhom jikkontribwixxu biex 

jitjieb l-aċċess tal-SMEs għas-suq f'pajjiżi 

terzi sħab tal-Unjoni u l-integrazzjoni 

tagħhom fil-katini tal-valur globali, u 

għandhom jikkontribwixxu aktar għat-

tisħiħ tal-internazzjonalizzazzjoni u l-

kompetittività tal-kumpaniji tal-Unjoni. 
Sabiex l-użu tal-fondi jiġi mmonitorjat 

b'mod effettiv għall-benefiċċju tal-SMEs 

ikkonċernati, il-BEI għandu jistabbilixxi u 

jżomm dispożizzjonijiet kuntrattwali xierqa 

li jimponu obbligi ta' rapportar standard 

kemm fuq l-intermedjarji finanzjarji kif 

ukoll fuq il-benefiċjarji; Il-BEI jagħmel 

ħiltu biex jidentifika l-ostakoli eżistenti fl-

aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, u 

jiżgura li dawn jingħelbu; 
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Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ba (ġdid) 

Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 6 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (ba) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 6 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

"6.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tal-BEI li jappoġġaw l-għanijiet ġenerali 

previsti fil-punt (b) tal-paragrafu 1 

għandhom jappoġġaw il-proġetti ta' 

investiment fil-biċċa l-kbira fl-oqsma tat-

trasport, l-enerġija, l-infrastruttura 

ambjentali, it-teknoloġija tal-informazzjoni 

u tal-komunikazzjoni, is-saħħa u l-

edukazzjoni. Dan jinkludi l-produzzjoni u 

l-integrazzjoni tal-enerġija minn sorsi 

rinnovabbli, it-trasformazzjoni tas-sistemi 

tal-enerġija li jippermettu l-bidla għal 

teknoloġiji u fjuwils b'livell inqas intensiv 

tal-karbonju, is-sigurtà tal-enerġija u l-

infrastruttura tal-enerġija sostenibbli, 

inkluż għall-produzzjoni tal-gass u t-

trasport tal-gass lejn is-suq tal-enerġija 

tal-Unjoni, kif ukoll l-elettrifikazzjoni ta' 

żoni rurali, l-infrastruttura ambjentali, 

bħall-ilma u s-sanità u l-infrastruttura 

ekoloġika, it-telekomunikazzjoni u l-

infrastruttura tan-netwerk tal-broadband. 

"6.  L-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tal-BEI li jappoġġaw l-għanijiet ġenerali 

previsti fil-punt (b) tal-paragrafu 1 

għandhom jappoġġaw il-proġetti ta' 

investiment fil-biċċa l-kbira fl-oqsma tat-

trasport, l-enerġija, l-infrastruttura 

ambjentali, it-teknoloġija tal-informazzjoni 

u tal-komunikazzjoni, is-saħħa u l-

edukazzjoni. Dan jinkludi l-produzzjoni u 

l-integrazzjoni tal-enerġija minn sorsi 

rinnovabbli, miżuri ta' effiċjenza tal-

enerġija, it-trasformazzjoni tas-sistemi tal-

enerġija li tippermetti l-bidla għal 

teknoloġiji u fjuwils b'livell inqas intensiv 

tal-karbonju, is-sigurtà tal-enerġija u l-

infrastruttura tal-enerġija sostenibbli, 

inkluż l-elettrifikazzjoni ta' żoni rurali, l-

infrastruttura ambjentali, bħall-ilma u s-

sanità u l-infrastruttura ekoloġika, it-

telekomunikazzjoni u l-infrastruttura tan-

netwerk tal-broadband. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

Ġustifikazzjoni 

Il-produzzjoni u t-trasport tal-gass jenħtieġ li ma jkunux koperti mill-Garanzija tal-UE, 

peress li dan jikkostitwixxi sussidju tal-fjuwils fossili. Id-Deċiżjoni jenħtieġ li ddaħħal fis-seħħ 

il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa tat-22 ta' Mejju 2013 biex jitneħħew sussidji 

ambjentalment jew ekonomikament ta' ħsara, inklużi għall-fjuwils fossili. 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 
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Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 4 a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-operazzjonijiet tal-BEI jenħtieġ li fost l-

oħrajn jintegraw azzjonijiet konkreti biex 

jitneħħa gradwalment il-finanzjament ta' 

proġetti li jkunu ta' ħsara għall-kisba tal-

objettivi tal-Unjoni dwar il-klima u biex 

jiġu intensifikati l-isforzi li jappoġġaw 

sorsi ta' enerġija rinnovabbli u effiċjenza 

enerġetika. 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 8 –subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

li jappoġġaw l-objettivi ġenerali previsti 

fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandhom 

isostnu l-proġetti ta' investiment li 

jindirizzaw il-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni, jikkontribwixxu għar-

reżiljenza ekonomika fit-tul u 

jissalvagwardjaw l-iżvilupp sostenibbli fil-

pajjiżi benefiċjarji. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament tal-BEI għandhom, b'mod 

partikolari, jindirizzaw il-ħtiġijiet li qed 

jiżdiedu għall-infrastruttura u għas-servizzi 

relatati li jpprovdu għal-influss tal-

migranti, u jżidu l-opportunitajiet ta' 

xogħol għall-komunitajiet ospitanti u tar-

refuġjati biex titrawwem l-integrazzjoni 

ekonomika u biex ir-refuġjati jsiru 

awtonomi. 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

li jappoġġaw l-objettivi ġenerali previsti 

fil-punt (d) tal-paragrafu 1 għandhom 

isostnu l-proġetti ta' investiment li 

jindirizzaw il-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni, jikkontribwixxu għar-

reżiljenza ekonomika fit-tul u 

jissalvagwardjaw l-iżvilupp sostenibbli fil-

pajjiżi benefiċjarji, inkluż it-tisħiħ tal-

azzjoni umanitarja u l-għoti ta' appoġġ 

għall-bini ta' infrastruttura u għall-

ħolqien tax-xogħol, filwaqt li tkun żgurata 

l-konformità mal-SDGs. L-operazzjonijiet 

ta' finanzjament tal-BEI għandhom, b'mod 

partikolari, jindirizzaw il-ħtiġijiet li qed 

jiżdiedu għall-infrastruttura u t-trasport, l-

enerġija u l-aċċess għall-enerġija u t-

telekomunikazzjonijiet, hekk kif dawn il-

proġetti jżidu b'mod sinifikanti il-

potenzjal tal-kummerċ u jista' jkollhom 

effett ta' lieva fuq l-

internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, 

speċjalment f'reġjuni bi żvantaġġi 

ġeografiċi, iżda wkoll jisfruttaw il-

potenzjal fis-setturi bħall-agrikoltura, it-
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teknoloġiji ekoloġiċi, ir-riċerka u l-

innovazzjoni u drittijiet ta' proprjetà, kif 

ukoll isaħħu l-azzjoni umanitarja, 

jappoġġaw il-ħolqien ta' impjiegi deċenti 

u l-edukazzjoni għall-komunitajiet 

ospitanti u tar-refuġjati biex titrawwem l-

integrazzjoni ekonomika u biex ir-refuġjati 

jsiru awtonomi, filwaqt li jkun żgurat ir-

rispett sħiħ tad-drittijiet tal-bniedem, 

b'mod partikolari d-drittijiet tax-xogħol u 

dawk soċjali u l-istat tad-dritt. 

 

Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) is-settur pubbliku, inklużi l-

muniċipalitajiet u l-entitajiet tas-settur 

pubbliku, f'termini ta' infrastruttura u ta' 

servizzi biex jindirizzaw bżonnijiet 

miżjuda b'mod sinifikanti.”; 

(b) is-settur pubbliku, inklużi l-

muniċipalitajiet u l-entitajiet tas-settur 

pubbliku, f'termini ta' infrastruttura u ta' 

servizzi, u b'mod partikolari għall-kura 

tas-saħħa u b'faċilitajiet speċjali għat-tfal, 

għal servizzi ta' sanità u edukazzjoni 

skolastika, biex jindirizzaw bżonnijiet 

miżjuda b'mod sinifikanti; 

Ġustifikazzjoni 

Il-kura medika, b'mod partikolari tat-tfal, il-prevenzjoni b'suċċess ta' mard permezz ta' 

provvisti sanitarji suffiċjenti, u l-għoti ta' edukazzjoni skolastika huma minn ta' quddiem fost 

il-ħtiġijiet għat-tfal migranti u l-familji tagħhom. 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid) 

 Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiżdied il-paragrafu li ġej: 
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 8a. Il-programmi relatati mal-SMEs 

fil-pajjiżi terzi jenħtieġ li jkunu intiżi lejn 

l-integrazzjoni tagħhom fil-katini tal-

provvista globali, filwaqt li, b'mod 

partikolari fil-viċinat tal-Lvant u tan-

Nofsinhar, dawn il-programmi tal-BEI 

jenħtieġ li jkunu orjentati lejn l-

integrazzjoni tal-SMEs fil-katini tal-valur 

Ewropej. 

 

 

Emenda  20 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt cb (ġdid) 

Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 8 b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 8b. Il-BEI għandu jiżgura li l-

kumpaniji li jipparteċipaw fi proġetti 

kofinanzjati mill-BEI jkunu obbligati 

jżommu mal-prinċipju ta' pagi ugwali u 

trasparenza tal-pagi u l-prinċipju tal- 

ugwaljanza bejn is-sessi kif stabbilit fid-

Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1a. Id-deċiżjonijiet 

tal-BEI dwar il-finanzjament tal-proġetti 

jenħtieġ li jqisu l-azzjoni mill-kumpaniji 

kandidati fil-qasam tar-responsabbiltà 

soċjali korporattiva; 

 ______________ 

 1a Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni 

tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u 

ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi 

kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (ĠU 

L 204, 26.7.2006 p. 23.). 
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Emenda  21 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Għandhom jiġu żviluppati mill-BEI 

indikaturi għal proġetti li jipprovdu rispons 

strateġiku li jindirizza l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni; 

(b) Għandhom jiġu żviluppati mill-BEI 

indikaturi għal proġetti li jipprovdu rispons 

strateġiku li jindirizza l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni, 

b'konsultazzjoni dettaljata u regolari u 

kooperazzjoni mal-partijiet interessati u 

mas-soċjetà ċivili; 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid) 

 Deċiżjoni 466/2014/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (aa) il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej: 

''(c) valutazzjoni tal-kontribut tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

biex jiġu sodisfatti l-politika esterna u l-

għanijiet strateġiċi tal-Unjoni, b'kont 

meħud tal-linji gwida operattivi tekniċi 

reġjonali msemmija fl-Artikolu 5; 

''(c) valutazzjoni tal-kontribut tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

biex jiġu sodisfatti l-politika esterna u l-

għanijiet strateġiċi tal-Unjoni u l-koerenza 

tagħhom ma' politiki oħra tal-Unjoni. 

 Il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni 

mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna (SEAE), tistabbilixxi qafas u 

metodoloġija għal rappurtar annwali mill-

BEI dwar l-operazzjonijiet tiegħu koperti 

mill-Garanzija Komunitarja u l-

konformità tagħhom mal-prinċipji 

ġenerali li jiggwidaw l-azzjoni esterna tal-

Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 21 tat-

TUE. L-objettiv ewlieni ta' dan ir-

rapportar hu l-monitoraġġ tal-konformità 

tal-BEI mal-obbligi u d-dispożizzjonijiet 

tal-Artikolu 21 tat-TUE, inkluż ir-rispett u 
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l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-

qerda tal-faqar u l-ġestjoni tar-riskji 

ambjentali. 

 Din il-metodoloġija għandha tiġi 

żviluppata mill-Kummissjoni u mis-SEAE 

matul l-ewwel sena wara d-dħul fis-seħħ 

ta' din id-Deċiżjoni emendatorja u se tibni 

fuq rappurtar dwar il-konformità mad-

drittijiet tal-bniedem mill-BEI, kif mitlub 

mill-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni 

tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. 

 Abbażi tar-rappurtar annwali mill-BEI, il-

Kummissjoni għandha tipproduċi kull 

sena għall-Parlament Ewropew l-

evalwazzjoni tagħha tal-informazzjoni 

pprovduta mill-BEI u tissuġġerixxi tibdil 

eventwali fil-politiki u l-proċeduri li jkun 

segwa l-Bank għall-adozzjoni mill-Istati 

Membri wara li tqis l-opinjoni tal-

Parlament dwarhom. 

Rakkomandazzjonijiet eventwali mill-

Kummissjoni Ewropea u l-Parlament 

Ewropew dwar kif jista' jittejjeb ir-

rappurtar tal-BEI għal dan il-għan 

għandhom ikun riflessi waqt l-

aġġornament tal-Linji Gwida Operattivi 

Tekniċi Reġjonali." 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

Ġustifikazzjoni 

It-tħassib ewlieni dwar is-self tal-BEI barra l-UE jibqa' l-operazzjonalizzazzjoni fuq il-post 

tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-ELM. F'dan ir-rigward, il-bini ta' mekkaniżmu ta' 

valutazzjoni tal-konformità mal-Artikolu 21 tat-TUE għandu jkun ta' importanza ewlenija 

biex imexxi lill-BEI sabiex joħloq u jimplimenta proċeduri effettivi ta' diliġenza dovuta fl-

iskrinjar tal-operazzjonijiet appoġġati mill-Bank fir-rigward tal-impatt potenzjali tagħhom 

fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-qerda tal-faqar u l-ambjent. 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal deċiżjoni 
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Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)  

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (5a) fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 huwa 

emendat kif ġej: 

2. Għall-finijiet tar-rappurtar tal-

Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-

BEI għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 

b'rapporti annwali dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament tal-BEI li jsiru skont din id-

Deċiżjoni inklużi l-elementi kollha 

meħtieġa li jippermettu li l-Kummissjoni 

tirrapporta f'konformità mal-paragrafu 1. 

Il-BEI jista' wkoll jipprovdi lill-

Kummissjoni b'informazzjoni addizzjonali 

rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill biex tingħata stampa komprensiva 

tal-attività esterna tal-BEI. 

2. Għall-finijiet tar-rappurtar tal-

Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-

BEI għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 

b'rapporti annwali dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament tal-BEI li jsiru skont din id-

Deċiżjoni inklużi l-elementi kollha 

meħtieġa li jippermettu li l-Kummissjoni 

tirrapporta f'konformità mal-paragrafu 1. 

Il-BEI jista' wkoll jipprovdi lill-

Kummissjoni b'informazzjoni addizzjonali 

rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill biex tingħata stampa komprensiva 

tal-attività esterna tal-BEI. Il-Parlament 

Ewropew jista', fuq il-bażi tar-rapporti 

annwali, ifassal rakkomandazzjonijiet lill-

BEI dwar proġetti li għaddejjin. 

 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill rapport finali ta' 

evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni ta' din 

id-Deċiżjoni. 

Sabiex jissaħħaħ il-kontroll parlamentari, 

l-istruttura ta' governanza tal-BEI 

għandha terġa' tiġi organizzata skont l-

iskema ta' governanza msaħħa tal-Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 

(FEIS). Il-Kummissjoni għandha 

tipprovdi informazzjoni dwar l-

implimentazzjoni ta' din l-organizzazzjoni 

mill-ġdid sal-31 ta' Diċembru 2017. Barra 

minn hekk, il-BEI għandu jinforma lill-

Parlament Ewropew dwar id-deċiżjonijiet 
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tal-investiment tiegħu, jippreżenta l-

valutazzjonijiet tal-impatt li juru l-

konformità ta' proġetti ppjanati mal-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u l-

Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll jippubblika r-

rapporti dwar kull proġett iffinanzjat, l-

eżitu tal-investigazzjonijiet interni, kif 

ukoll l-għażla, is-superviżjoni u l-

valutazzjoni tal-attivitajiet u l-programmi 

tiegħu bbażati fuq indikaturi ċari li 

jistgħu jitkejlu, u l-metodi użati għal 

valutazzjonijiet ex ante u ex post għal kull 

proġett iffinanzjat u s-sejbiet tagħhom, 

filwaqt li tiġi rrispettata s-sensittività 

kummerċjali dwar l-operazzjonijiet tas-

settur privat, b'mod speċjali rigward ir-

raġunijiet għal ċaħda ta' proġetti mressqa. 

 Sal-31 ta' Diċembru 2021, il-Kummissjoni 

għandha tressaq lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill rapport finali ta' evalwazzjoni 

dwar l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. 
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