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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 

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.  
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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.  

 

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 
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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-

impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 

twil u l-kompetittività. 

(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 

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. 
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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, 

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. 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-
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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 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 

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 u strateġiċi fl-

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 
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ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. 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 

 

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 

(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. 
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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. 

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, 

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 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 

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 
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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' 

setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 

(20) 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 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. 
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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 

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) 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. 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. 
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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-

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 

(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 
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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. 

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 

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 
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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 

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-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-

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' 
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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-

Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 

l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 

Investimenti Strateġiċi ("FEIS"). 

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi 

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 

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 
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medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 

tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-

FEIS"). 

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 

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 
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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 

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-

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 

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 
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UE. 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' 

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, 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 

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 
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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-

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  
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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; 

(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) 
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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)  

 

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-
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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' 

investiment Ewropej 

KAPITOLU III - Sett ta' proġetti ta' 

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 
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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, 

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, 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-

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment tal-BEI fil-
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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); 

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. 

 

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 
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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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