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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Bil-proposta għall-FEIS II il-Kummissjoni għandha l-għan li testendi t-tul ta' żmien tal-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u tagħmel titjib tekniku għal dan il-Fond u 

għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti (EIAH). Mal-proposta hija 

mehmuża evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-garanzija tal-baġit tal-UE sa mill-bidu 

tal-FEIS f'Lulju 2015. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tat opinjoni intitolata "Il-FEIS: proposta 

bikrija għall-estensjoni u l-espansjoni" (Opinjoni tal-QEA 2/2016).  

Ir-Rapporteur tqis li, fir-rigward tal-objettivi stabbiliti tal-politika tat-trasport tal-UE u l-

kontribut tal-FEIS biex dawn jintlaħqu, l-elementi tal-proposta li ġejjin huma ta' interess 

partikolari u għandhom ikunu l-punt fokali ta' din l-opinjoni:  

 estensjoni tal-FEIS sa tmiem il-QFP attwali u l-mira tal-investiment tiżdied għal 

EUR 500 biljun (FEIS I: EUR 315 biljun), inkluż

 żieda tal-garanzija tal-UE għal EUR 26 biljun (FEIS I: EUR 16-il biljun) u aġġustament 

tar-rata fil-mira tal-fond ta' garanzija tal-UE għal 35 % mit-total tal-obbligi ta' garanzija 

tal-UE (FEIS I: 50 %), iffinanzjat in parti minn 

 trasferiment ulterjuri mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) bit-tnaqqis ta' 

EUR 155 miljun mit-trasport u ta' EUR 345 miljun mis-settur tal-enerġija,

 dispożizzjonijiet għal addizzjonalità msaħħa għal proġetti (li jridu jindirizzaw in-

nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet subottimali ta' investiment), li jkopru proġetti skont 

il-qasam tal-infrastruttura u l-innovazzjoni li jgħaqqdu żewġ Stati Membri jew aktar,

 attenzjoni addizzjonali fuq proġetti li jikkontribwixxu lejn l-objettivi tal-politika dwar il-

klima ta' COP21 li għandhom ikunu fil-mira ta' mill-inqas 40 % tal-finanzjament mill-

FEIS fil-qasam tal-infrastruttura u l-innovazzjoni, 

 l-esklużjoni ta' appoġġ għall-awtostradi, sakemm dan ma jkunx għal investiment privat 

f'pajjiżi tal-koeżjoni jew fi proġetti transfruntiera b'tal-inqas pajjiż ta' koeżjoni wieħed,

 assistenza teknika aħjar għal proġetti li jinvolvu diversi Stati Membri, li jiġbru flimkien il-

FEIS ma' sorsi oħra ta' finanzjament tal-UE, bħall-FSIE, Orizzont 2020 u s-CEF, u 

jiffaċilitaw diversifikazzjoni ġeografika u settorjali tal-FEIS.

 

Ir-Rapporteur temmen li l-FEIS għandu jservi bħala strument effettiv biex jiġġenera 

investimenti u impjiegi addizzjonali fl-infrastruttura tat-trasport u l-mobilità. L-esperjenza 

(limitata) s'issa turi, mandankollu, li huma meħtieġa aktar miżuri biex jiġi sfruttat aħjar il-

potenzjal tal-fond fis-settur tat-trasport. Infatti, bil-proġetti tat-trasport jammontaw għal 8 % 

biss jew għal EUR 11-il biljun tal-proġetti kollha ffinanzjati mill-FEIS, hemm lok għal titjib 

sinifikanti biex il-fond isir aktar attraenti għall-Istati Membri, l-entitajiet reġjonali u lokali u l-

promoturi ta' proġetti f'termini ta' finanzjament, kriterji ta' eliġibbiltà u assitenza teknika.  

Il-FEIS jista' jġib valur miżjud fil-qasam tat-trasport jekk jiffunzjona bħala għodda li 

tikkumplimenta l-programm CEF li kien suċċess u li kellu eċċess ta' applikazzjonijiet, aktar 

milli jekk ikun rivali tiegħu. Is-CEF tiffinanzja n-netwerk tat-trasport trans-Ewropew skont 

prijoritajiet koerenti fuq terminu twil li sar ftehim dwarhom u li ġew skrutinizzati mill-

koleġiżlaturi fi proċess dettaljat. Ir-Rapporteur topponi aktar riallokozzjoni ta' fondi biex 

tiffinanzja l-FEIS II u tfakkar li diġà ttieħdu EUR 4 biljun mis-CEF u minn Orizzont 2020 
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għall-FEIS I. Mhux meħtieġ fir-realtà aktar tnaqqis: l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-FEIS 

turi, minflok, li r-rata fil-mira tal-garanzija tal-UE tista' tiġi aġġustata b'mod marġinali. Infatti, 

li kieku r-rata fil-mira tal-FEIS I ma ġietx iffissata għal 50 %, kieku kien ikun hemm ħtieġa ta' 

inqas tnaqqis mis-CEF sa mill-bidu. Fl-aħħar nett, qabel ma tiddeċiedi dwar kwalunkwe 

kontinwazzjoni jew modifika futura tal-FEIS, il-Kummissjoni mhux biss għandha tevalwa 

b'mod sħiħ il-FEIS imma wkoll tilħaq l-obbligi legali kollha tagħha dwar il-konklużjonijiet 

tal-evalwazzjoni, kif stabbilit mill-koleġiżlaturi fir-regolament dwar il-FEIS I. 

F'dan il-kuntest, ir-Rapporteur tipproponi li temenda l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-

FEIS II kif ġej: 

 iż-żamma tal-pakkett finanzjarju attwali għas-CEF u t-taqsima tat-trasport tagħha, 

 aġġustament tar-rata fil-mira tal-fond ta' garanzija tal-UE għal 32 % mit-total tal-obbligi 

ta' garanzija tal-UE,

 id-dispożizzjonijiet tal-addizzjonalità għandhom jinkludu proġetti kumplessi 

multinazzjonali u transfruntiera, li jinkludu l-kuriduri ewlenin u partijiet oħra tan-netwerk 

ewlenin identifikati mis-CEF, l-SESAR u l-ERTMS, sabiex tissaħħaħ it-tlestija tal-

proġetti tan-netwerk TEN-T li kieku ma jkunux possibbli minħabba r-riżorsi limitati li 

fadal fis-CEF, 

 l-użu tal-garanzija tal-UE għandu jinkludi sehem fil-mira dedikat ta' 20 % għat-trasport, 

filwaqt li tikkontribwixxi wkoll għall-objettivi tal-politika dwar il-klima,

 il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri, tal-amministrazzjonijiet reġjonali u lokali fi proġetti 

jew strumenti tal-FEIS għandha tiġi ttrattata bħala kontribuzzjoni "ta' darba", li għandha 

titnaqqas mill-istruttura tal-isforz fiskali li hu mistenni li jitwettaq mill-Istati Membri, 

 ir-Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali għandu jikkwalifika bħala 

kontroparti eliġibbli għall-garanzija tal-UE biex jitħaffu proġetti 

transfruntiera/multinazzjonali,

 l-appoġġ tal-FEIS għall-awtostradi għandu jkun possibbli għal proġetti f'konformità mat-

TEN-T u l-objettivi tal-politika dwar it-trasport (p.e. is-sikurezza tat-toroq, l-iżvilupp tal-

ITS, il-manutenzjoni tat-toroq TEN-T), 

 għandu jissaħħaħ ir-rwol tal-EIAH fl-għoti ta' konsulenza lill-awtoritajiet reġjonali u l-

promoturi tal-proġetti, inkluż għal proġetti multinazzjonali u transfruntiera kif ukoll biex 

jippromwovi l-ħidma flimkien tal-FEIS u s-CEF, 

 iż-żamma tal-Artikoli 18(7) u (8) li jipprevedu li l-futur tal-FEIS ikun determinat abbażi 

ta' evalwazzjoni indipendenti.

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Huma meħtieġa sforzi biex 

jiżdiedu investimenti billi tiġi żgurata 

trasparenza akbar u kopertura aħjar tal-

media, billi tiġi pprovduta assistenza 

teknika fl-istadji kollha tal-proġett u 

jitħeġġeġ użu iktar intelliġenti tar-riżorsi 

finanzjarji. 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Il-FEIS estiż għandu jindirizza l-

fallimenti tas-suq u sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u jkompli 

jimmobilizza l-finanzjament tas-settur 

privat f'investimenti kruċjali għall-ħolqien 

tax-xogħol futur – inkluż l-impjieg taż-

żgħażagħ –, it-tkabbir u l-kompetittività 

b'tisħiħ fl-addizzjonalità. Dan jinkludu 

investimenti fl-oqsma tal-enerġija, l-

ambjent u l-azzjoni klimatika, il-kapital 

soċjali u uman u l-infrastruttura relatata, il-

kura tas-saħħa, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 

it-trasport transfruntier u sostenibbli, kif 

ukoll it-trasformazzjoni diġitali. B'mod 

partikolari, il-kontribut tal-operazzjonijiet 

appoġġati mill-FEIS biex jinkisbu l-miri 

ambizzjużi tal-Unjoni stabbiliti fil-

Konferenza tal-Klima ta' Pariġi (COP21) 

għandu jkun rinforzat. Proġetti prijoritarji 

ta' interkonnessjoni tal-enerġija u proġetti 

tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 

mmirati dejjem aktar. Barra minn hekk, l-

appoġġ tal-FEIS għall-awtostradi għandu 

jiġi evitat, sakemm ma jkunx meħtieġ biex 

jappoġġa l-investiment privat fit-trasport 

f'pajjiżi tal-koeżjoni jew fi proġetti ta' 

trasport transfruntier li jinvolvi mill-anqas 

pajjiżi ta' koeżjoni wieħed. Għal raġunijiet 

ta' ċarezza, għalkemm huma diġà eliġibbli, 

jeħtieġ li jiġi stabbilit b'mod espliċitu li l-

proġetti fl-oqsma tal-agrikoltura, is-sajd u 

(8) Il-FEIS estiż għandu jindirizza l-

fallimenti tas-suq u sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali u jkompli 

jimmobilizza l-finanzjament tas-settur 

privat f'investimenti kruċjali għall-ħolqien 

tax-xogħol futur – inkluż l-impjieg taż-

żgħażagħ –, it-tkabbir u l-kompetittività 

b'tisħiħ fl-addizzjonalità. Dawn jinkludu 

investimenti fl-oqsma tal-enerġija, l-

ambjent u l-azzjoni klimatika, il-kapital 

soċjali u uman u l-infrastruttura relatata, il-

kura tas-saħħa, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 

it-trasport transfruntier u sostenibbli, it-

turiżmu, kif ukoll it-trasformazzjoni 

diġitali. Barra minn hekk, dan għandu 

wkoll jindirizza konċentrazzjoni eċċessiva 

f'ċerti setturi tal-politika, kif ukoll 

żbilanċi ġeografiċi ta' investimenti, sabiex 

jingħata kontribut għall-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali tal-

Unjoni u jiġu evitati d-disparitajiet li qed 

jiżdiedu fir-reġjuni differenti u fl-Istati 

Membri. B'mod partikolari, il-kontribut tal-

operazzjonijiet appoġġati mill-FEIS biex 

jinkisbu l-miri ambizzjużi tal-Unjoni 

stabbiliti fil-Konferenza tal-Klima ta' 

Pariġi (COP21) għandu jkun rinforzat. 

Proġetti prijoritarji ta' interkonnessjoni tal-

enerġija u proġetti tal-effiċjenza enerġetika 

għandhom ikunu mmirati dejjem aktar. 

Barra minn hekk, l-appoġġ tal-FEIS għall-
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l-akkwakultura jaqgħu fl-objettivi ġenerali 

eliġibbli għall-appoġġ tal-FEIS. 

awtostradi għandu jkun limitat biex 

jappoġġa investiment pubbliku u/jew 

privat fit-trasport f'pajjiżi tal-koeżjoni, ir-

reġjuni li huma inqas żviluppati jew fi 

proġetti ta' trasport transfruntier jew, jekk 

ikun meħtieġ, biex tittejjeb u tinżamm is-

sikurezza fit-toroq, jiġu żviluppati 

apparati tal-ITS jew jiġu ggarantiti l-

integrità u l-istandards tal-awtostradi 

eżistenti fuq in-netwerk trans-Ewropew 

tat-trasport, b'mod partikolari f'żoni ta' 

parkeġġ sikuri, stazzjonijiet tal-karburanti 

nodfa alternattivi u sistemi ta' ċċarġjar 

elettriku.  Għal raġunijiet ta' ċarezza, 

għalkemm huma diġà eliġibbli, jeħtieġ li 

jiġi stabbilit b'mod espliċitu li l-proġetti fl-

oqsma tal-agrikoltura, is-sajd u l-

akkwakultura jaqgħu fl-objettivi ġenerali 

eliġibbli għall-appoġġ tal-FEIS.  

 

Emenda   3 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Fl-attivitajiet speċjali appoġġati 

mill-FEIS tiegħu, il-BEI jagħmel użu 

sistematiku mill-parteċipazzjoni fi 

strumenti ta' kondiviżjoni tar-riskju mal-

koinvestituri tiegħu. Il-BEI huwa 

għalhekk mitlub, bħala parti minn dawn 

l-attivitajiet, jintervjeni billi jipprovdi 

garanziji tal-ewwel telf, fejn meħtieġ u 

rilevanti, sabiex jottimizza l-addizzjonalità 

tal-faċilità FEIS u jimmobilizza aktar 

fondi privati. 

 

Emenda   4 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-addizzjonalità, karatteristika (9) L-addizzjonalità, karatteristika 
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ewlenija tal-FEIS, għandha tissaħħaħ fl-

għażla tal-proġetti. B'mod partikolari, l-

operazzjonijiet għandhom ikunu eliġibbli 

biss għall-appoġġ tal-FEIS jekk huma 

jindirizzaw nuqqasijiet tas-suq identifikati 

b'mod ċar jew sitwazzjonijiet ta' 

investiment subottimali. L-operazzjonijiet 

fl-infrastruttura taħt it-Tieqa għall-

Infrastruttura u l-Innovazzjoni li jorbtu 

żewġ Stati Membri jew aktar, inkluż l-e-

infrastruttura, għandhom jiġu kkunsidrati 

addizzjonali minħabba d-diffikultà inerenti 

tagħhom u l-valur miżjud għoli tagħhom 

għall-Unjoni. 

ewlenija tal-FEIS, għandha tissaħħaħ fl-

għażla tal-proġetti. Sabiex ikun żgurat li l-

entitajiet li jeħtieġ li jużaw il-fond ta' 

garanzija tal-FEIS ikunu rrappreżentati 

aħjar, ikun rakkomandabbli li tkun tista' 

ssir rotazzjoni fil-Bord ta' Tmexxija, u li 

jiġu inklużi membri ta' servizzi differenti 

tal-Kummissjoni Ewropea, bħal dawk 

responsabbli għat-trasport u l-politiki 

ambjentali. F'konformità mal-prinċipju 

ta' addizzjonalità, l-operazzjonijiet 

għandhom ikunu eliġibbli biss għall-

appoġġ tal-FEIS jekk huma jindirizzaw 

nuqqasijiet tas-suq identifikati b'mod ċar 

jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali. L-operazzjonijiet fl-

infrastruttura taħt it-Tieqa għall-

Infrastruttura u l-Innovazzjoni li jorbtu 

żewġ Stati Membri jew aktar, inkluż l-e-

infrastruttura bħall-ERTMS, għandhom 

jiġu kkunsidrati addizzjonali minħabba d-

diffikultà inerenti tagħhom u l-valur miżjud 

għoli tagħhom għall-Unjoni. 

 

Emenda   5 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Minħabba l-potenzjal tagħhom li 

jżidu l-effiċjenza tal-intervent tal-FEIS, 

jeħtieġ li l-operazzjonijiet imħallta li 

jikkombinaw forom ta' appoġġ mhux 

rimborsabbli u/jew strumenti finanzjarji 

mill-baġit tal-Unjoni, bħal dawk 

disponibbli taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa, u l-finanzjament mill-Grupp tal-

BEI, inkluż il-finanzjament tal-BEI taħt l-

FEIS, kif ukoll investituri oħra, jeħtieġ li 

jiġu inkoraġġiti. Il-finanzament imħallat 

jimmira li jtejjeb il-valur miżjud tal-infiq 

tal-Unjoni billi jattira riżorsi addizzjonali 

minn investituri privati u jiżgura li l-

azzjonijiet appoġġati isiru ekonomikament 

u finanzjarjament vijabbli. 

(10) Minħabba l-potenzjal tagħhom li 

jżidu l-effiċjenza tal-intervent tal-FEIS, 

jeħtieġ li l-operazzjonijiet imħallta li 

jikkombinaw forom ta' appoġġ mhux 

rimborsabbli u/jew strumenti finanzjarji 

mill-baġit tal-Unjoni, bħal dawk 

disponibbli taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa, Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej u l-finanzjament 

mill-Grupp tal-BEI, inkluż il-finanzjament 

tal-BEI taħt l-FEIS, kif ukoll investituri 

oħra, jeħtieġ li jiġu inkoraġġiti. Il-

finanzament imħallat jimmira li jtejjeb il-

valur miżjud tal-infiq tal-Unjoni billi jattira 

riżorsi addizzjonali minn investituri privati 

u jiżgura li l-azzjonijiet appoġġati isiru 

ekonomikament u finanzjarjament vijabbli. 
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Il-koerenza u s-sinerġiji bejn il-forom 

kollha ta' appoġġ tal-Unjoni għandhom 

jiġu żgurati. 

 

Emenda   6 

Proposta għal regolament 

Premessa 10a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tal-

FEIS kemm f'livell nazzjonali kif ukoll 

reġjonali, hemm il-ħtieġa li tiżdied il-

kooperazzjoni bejn il-BEI, li jmexxi l-

FEIS, u l-banek promozzjonali 

nazzjonali. 

 

Emenda   7 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex jiġi rinforzat l-użu tal-FEIS 

f'reġjuni anqas żviluppati u f'reġjuni fi 

tranżizzjoni, l-ambitu tal-objettivi ġenerali 

eliġibbli għall-appoġġ tal-FEIS għandu jiġi 

estiż. 

(11) Sabiex jiġi rinforzat l-użu tal-FEIS 

f'reġjuni anqas żviluppati, f'reġjuni 

ultraperiferiċi u f'reġjuni fi tranżizzjoni, u 

jiġu korreġuti l-iżbilanċi ġeografiċi, l-

ambitu tal-objettivi ġenerali eliġibbli għall-

appoġġ tal-FEIS għandu jiġi estiż. 

 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Premessa 11a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

ottimali għas-sostenibbiltà u s-suċċess, il-

proġetti għandhom jkunu bbażati fuq 

livell lokali u reġjonali u jitwettqu 

b'kooperazzjoni ma' dawn il-livelli   
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Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 13a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Il-mira indikattiva tal-FEIS 

attwali għall-Opportunità ta' 

Infrastruttura u Innovazzjoni (IIW) 

għandha tiġi adattata kif xieraq u fi 

proporzjon maż-żieda tal-mira ta' 

mobilizzazzjoni ta' mill-inqas EUR 500  

biljun ta' investiment privat u pubbliku 

stabbilit f'dan ir-regolament. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Sabiex parzjalment jiffinanzjaw il-

kontribuzzjoni mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni lill-fond ta' garanzija tal-UE għal 

investimenti addizzjonali li għandhom 

isiru, jeħtieġ li jsir trasferiment mill-

envelop disponibbli tal-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), previst fir-

Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill.. Barra 

minn hekk, jeħtieġ li EUR 1 145 797 000 

ta' approprjazzjonijiet jiġu ttrasferiti mill-

istrumenti finanzjarji tas-CEF lejn il-parti 

tal-għotja tas-CEF bil-għan li jiġi ffaċilitat 

it-tħallit mal-FEIS jew ma' strumenti 

rilevanti oħra, b'mod partikolari dawk 

dedikati għall-effiċjenza enerġetika. 

(14) Sabiex parzjalment jiffinanzjaw il-

kontribuzzjoni mill-baġit ġenerali tal-

Unjoni lill-fond ta' garanzija tal-UE għal 

investimenti addizzjonali li għandhom 

isiru, aġġustament xieraq għar-rata 

mmirata tal-fond ta' garanzija tal-UE 

għandu jippermetti ż-żieda neċessarja fil-

finanzjament mingħajr ebda tnaqqis 

ulterjuri fir-riżorsi skarsi tal-envelop 
disponibbli tal-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa (CEF) u l-Orizzont 2020, previst 

fir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill4 kif 

ippreżentati fl-evalwazzjoni mwettqa mill-

Kummissjoni. Barra minn hekk, jeħtieġ li 

EUR 1 145 797 000 ta' approprjazzjonijiet 

jiġu ttrasferiti mill-istrumenti finanzjarji 

tas-CEF lejn il-parti tal-għotja tas-CEF bil-

għan li jiġi ffaċilitat it-tħallit mal-FEIS jew 

ma' strumenti rilevanti oħra, b'mod 

partikolari dawk dedikati għall-effiċjenza 

enerġetika. 

__________________ __________________ 



 

PE593.810v03-00 10/25 AD\1120875MT.docx 

MT 

4 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, 12.2013, p. 129. 

4 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, 12.2013, p. 129. 

 

Emenda   11 

Proposta għal regolament 

Premessa 16a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) Il-FEIS kien effettiv biex iżid il-

volum ta' attivitajiet speċjali tal-BEI favur 

l-SMEs, iżda ma kienx ta' suċċess biex 

jagħti spinta lill-volum ta' proġetti tat-

trasport b'mod suffiċjenti, speċjalment fil-

pajjiżi ta' koeżjoni. Minħabba l-valur 

miżjud għoli tal-Unjoni ta' proġetti tat-

trasport u l-bżonnijiet ta' investiment 

enormi, huwa għalhekk meħtieġ li jiġu 

adottati aktar miżuri sabiex jiġu 

indirizzati aħjar id-diffikultajiet li 

jiffaċċjaw l-Istati Membri u l-promoturi 

tal-proġetti fil-proposta ta' proġetti ta' 

infrastruttura. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 16b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) Il-proġetti tat-trasport u l-mobilità 

jistgħu jkunu diffiċli biex jiġu ffinanzjati, 

minħabba rati ta' redditu aktar baxxi, 

orizzont ta' investimenti fuq terminu twil 

u livelli ogħla ta' riskju u inċertezza. 

Sabiex jitnaqqas l-iżbilanċ settorjali 

eżistenti ta' proġetti ffinanzjati mill-FEIS 

u biex tiġi indirizzata l-problema ta' 

investimenti subottimali fl-infrastruttura 

tat-trasport fl-Unjoni, l-EIAH, flimkien 
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mal-Kummissjoni, għandu jadotta miżuri 

speċifiċi li jiffaċilitaw it-taħlit tal-FEIS 

ma' għotjiet jew finanzjament pubbliku 

ieħor disponibbli minn baġits tal-Unjoni 

jew baġits nazzjonali b'mod simplifikat u 

inqas burokratiku. 

 

Emenda   13 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-BEI u l-FEI jeħtieġ li jiżguraw li 

l-benefiċjarji finali, inkluż l-SMEs, jiġu 

informati dwar l-eżistenza tal-appoġġ tal-

FEIS, sabiex tittejjeb il-viżibbiltà tal-

garanzija tal-UE li ngħatat skont ir-

Regolament (UE) 2015/1017. 

(17) Il-BEI u l-FEI għandhom 

jippubbliċizzaw il-FEIS sabiex jgħollu l-

profil ta' dan l-istrument importanti. 

Huma għandhom ukoll jiżguraw li l-

benefiċjarji finali, inkluż l-SMEs, jiġu 

informati dwar l-eżistenza tal-appoġġ tal-

FEIS, sabiex tittejjeb il-viżibbiltà tal-

garanzija tal-UE li ngħatat skont ir-

Regolament (UE) 2015/1017. 

 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) L-operazzjonijiet appoġġati mill-

FEIS jeħtieġ li jaderixxu mal-prinċipji tal-

Unjoni ta' governanza tajba fil-qasam tat-

taxxa. 

(19) L-operazzjonijiet appoġġati mill-

FEIS jeħtieġ li jaderixxu mal-prinċipji tal-

Unjoni ta' governanza tajba fil-qasam tat-

taxxa, minħabba l-ħtieġa ta' approċċ 

aktar sikur biex jiġi prevenut l-użu 

frodolenti tiegħu. 

 

Emenda   15 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza (21) Iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza 
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għall-Investiment (EIAH) għandu jittejjeb 

u jeħtieġ li l-attivitajiet tiegħu jiffokaw fuq 

ħtiġijiet mhux koperti b'mod adegwat 

b'arranġamenti kurrenti. Huwa jeħtieġ li 

jagħti attenzjoni partikolari biex jappoġġa 

t-tħejjija ta' proġetti li jinvolvu żewġ Stati 

Membri jew aktar u proġetti li 

jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 

tal-COP21. Minkejja l-objettiv tiegħu li 

jibni fuq servizzi konsultattivi attwali tal-

BEI u tal-Kummissjoni, sabiex jaġixxi 

bħala ċentru uniku u tekniku ta' konsulenza 

għall-finanzjament ta’ proġetti fi ħdan l-

Unjoni, l-EIAH jeħtieġ li jikkontribwixxi 

wkoll b'mod attiv għall-objettiv tad-

diversifikazzjoni settorjali u ġeografika tal-

FEIS u jappoġġa lill-BEI meta jkun 

meħtieġ fil-ħolqien ta' proġetti. Huwa 

jeħtieġ li jikkontribwixxi wkoll b'mod attiv 

biex jiġu stabbiliti pjattaformi ta' 

investiment u jipprovdi konsulenza dwar il-

kombinament ta' sorsi oħra ta' 

finanzjament tal-Unjoni mal-FEIS. 

għall-Investiment (EIAH) għandu jittejjeb 

u jeħtieġ li l-attivitajiet tiegħu jiffokaw fuq 

ħtiġijiet, is-setturi u r-reġjuni mhux 

koperti b'mod adegwat b'arranġamenti 

kurrenti. Huwa jeħtieġ li jagħti attenzjoni 

partikolari biex jappoġġa t-tħejjija ta' 

proġetti li jinvolvu żewġ Stati Membri jew 

aktar, proġetti li jikkontribwixxu għall-

kisba tal-objettivi tal-COP21, kif ukoll 

proġetti fit-trasport sostenibbli. Minkejja l-

objettiv tiegħu li jibni fuq servizzi 

konsultattivi attwali tal-BEI u tal-

Kummissjoni, sabiex jaġixxi bħala ċentru 

uniku u tekniku ta' konsulenza għall-

finanzjament ta’ proġetti fi ħdan l-Unjoni, 

l-EIAH jeħtieġ li jikkontribwixxi wkoll 

b'mod attiv għall-objettiv tad-

diversifikazzjoni settorjali u ġeografika tal-

FEIS u jappoġġa lill-BEI meta jkun 

meħtieġ fil-ħolqien ta' proġetti. Huwa 

għandu jikkontribwixxi wkoll b'mod attiv 

biex jiġu stabbiliti pjattaformi ta' 

investiment u jipprovdi konsulenza dwar it-

taħlita ta' sorsi oħra ta' finanzjament tal-

Unjoni (bħall-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, l-Orizzont 2020 u l-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa)  mal-

FEIS, sabiex jinkisbu sinerġiji bejn is-

sorsi differenti tal-appoġġ tal-Unjoni L-

EIAH għandu jkun faċilment aċċessibbli 

u trasparenti meta jagħti appoġġ, u l-

viżibilità tiegħu għandha tiġi promossa 

ulterjorment lill-promoturi potenzjal tal-

proġetti.  

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 21a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21a) Is-Semestru Ewropew għall-

koordinazzjoni tal-politika ekonomika 

huwa bbażat fuq analiżi dettaljata tal-

pjanijiet tal-Istati Membri għar-riformi 

baġitarji, makroekonomiċi u strutturali u 

jipprovdilhom rakkomandazzjonijiet 
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speċifiċi għall-pajjiż. F'dak il-kuntest, il-

BEI għandu jinforma lill-Kummissjoni 

rigward ir-riżultati li jikseb fir-rigward 

tal-ostakli u l-konġestjonijiet għall-

investiment fl-Istati Membri, identifikati 

meta jwettaq operazzjonijiet ta' 

investiment koperti b'dan ir-Regolament. 

Il-Kummissjoni għandha tqis dawk ir-

riżultati, fost l-oħrajn, fil-ħidma li twettaq 

fil-kuntest ta' titjib fl-ambjent tal-

investiment billi tneħħi ostakli settorjali u 

ostakli oħra għall-investiment. 

 

Emenda   17 

Proposta għal regolament 

Premessa 21b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (21b) Minħabba l-fatt li nuqqas ta' 

riformi strutturali jikkostitwixxi l-akbar 

ostaklu għall-investiment, l-appoġġ tal-

FEIS għandu wkoll ikun marbut mas-

suċċess fl-iżviluppi fil-politika ekonomika 

u fiskali fil-kuntest tas-Semestru 

Ewropew, b’segwitu għar-

rakkomandazzjonijiet għall-pajjiżi 

b'bilanċ pożittiv u dawk b'defiċit 

b'rilevanza transfruntiera. 

 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 

u r-Regolament (UE) Nru 2015/1017 

għandhom għalhekk jiġu emendat skont 

dan, 

(22) Ir-Regolament (UE) Nru 2015/1017 

għandu għalhekk jiġi emendat skont dan, 
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Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Sabiex in-nuqqasijiet tas-suq jew 

sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali 

jiġu indirizzati aħjar, attivitajiet speċjali 

tal-BEI appoġġati mill-FEIS għandu 

tipikament ikollhom karatteristiċi bħal 

subordinazzjoni, parteċipazzjoni fi 

strument għall-kondiviżjoni tar-riskju, 

karatteristiċi transfruntiera, skopertura għal 

riskji speċifiċi jew aspetti identifikabbli 

oħrajn, kif deskritt f'aktar dettall fl-Anness 

II. 

"Sabiex in-nuqqasijiet tas-suq, proġetti 

multinazzjonali transfruntiera kumplessi, 
jew sitwazzjonijiet ta' investiment 

subottimali jiġu indirizzati aħjar, attivitajiet 

speċjali tal-BEI appoġġati mill-FEIS 

għandu tipikament ikollhom karatteristiċi 

bħal subordinazzjoni, parteċipazzjoni fi 

strument għall-kondiviżjoni tar-riskju, 

karatteristiċi transfruntiera, skopertura għal 

riskji speċifiċi jew aspetti identifikabbli 

oħrajn, kif deskritt f'aktar dettall fl-

Anness II."; 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Il-proġetti apoġġati mill-FEIS li 

jikkonsistu f'infrastruttura fiżika li torbot 

żewġ Stati Membri jew aktar jew mill-

estensjoni tal-infrastruttura fiżika jew mis-

servizzi marbut ma' infrastruttura fiżika 

minn Stat Membru wieħed għal Stat 

Membru wieħed jew aktar minn wieħed, 

għandhom ukoll jiġu kkunsidrati li 

jipprovdu l-addizzjonalità."; 

"Il-proġetti apoġġati mill-FEIS li 

jikkonsistu f'infrastruttura fiżika li torbot 

żewġ Stati Membri jew aktar, il-proġetti 

inklużi fl-Anness I tar-Regolament (UE) 

Nru 1316/2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa, il-proġetti li 

jimplimentaw l-SESAR u l-ERTMS, u l-

proġetti li jinvolvu l-estensjoni tal-

infrastruttura fiżika jew servizzi marbuta 

ma' infrastruttura fiżika minn Stat Membru 

wieħed għal Stat Membru wieħed jew aktar 

minn wieħed, għandhom ukoll jiġu 

kkunsidrati li jipprovdu l-addizzjonalità. Il-

Kumitat tal-Investiment għandu 

jikkunsidra li l-proġetti jissodisfaw ir-

rekwiżiti stabbiliti f'dan il-paragrafu fil-

proċedura tal-għażla tiegħu. Il-Kumitat 
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tal-Investiment għandu jiżgura li l-

addizzjonalità tiġi vverifikata fil-

proċedura tal-għażla tiegħu"; 

 

Emenda   21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Fl-Artikolu 6(1), jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "(ea) "għandhom inqas probabbiltà li 

jattiraw finanzjament minn sorsi oħra u, 

fl-istess ħin, ikollhom impatt soċjali 

sinifikanti." 

 

Emenda   22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3b) Fl-Artikolu 6(2), jiżdied is-

subparagrafu li ġej: 

 "Proġetti u investimenti iżgħar għandhom 

jirċievu l-appoġġ tal-FEIS, filwaqt li 

titqies l-addizzjonalità, u b'kooperazzjoni 

mill-qrib ma' banek promozzjonali 

nazzjonali." 

 

Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt -a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (-a) L-Artikolu 7(3) huwa emendat kif 

ġej: 

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun magħmul 

minn erba' membri: tlieta maħtura mill-

Kummissjoni u wieħed mill-BEI. Il-Bord 

ta' Tmexxija għandu jeleġġi President minn 

fost il-membri tiegħu għal perjodu fiss ta' 

tliet snin li jiġġedded darba.  Il-Bord ta' 

Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu 

b'kunsens 

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jkun magħmul 

minn erba' membri: tlieta maħtura mill-

Kummissjoni u wieħed mill-BEI. Il-Bord 

ta' Tmexxija għandu jeleġġi President minn 

fost il-membri tiegħu għal perjodu fiss ta' 

tliet snin li jiġġedded darba.  Il-Bord ta' 

Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu 

b'kunsens fuq il-bażi ta' analiżi profonda 

ta' kull sitwazzjoni taħt diskussjoni."  

 

Emenda   24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt -aa (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (-aa) L-Artikolu 7(4) huwa emendat kif 

ġej: 

4. L-Istati Membri u partijiet terzi 

oħra jistgħu - soġġett fil-każ ta’ partijiet 

terzi oħra għall-qbil tal-Bord ta' Tmexxija - 

jikkontribwixxu għall-FEIS f'forma ta' 

garanziji jew ta’ flus kontanti fir-rigward 

tal-Istati Membri, u esklużivament fil-

forma ta' flus kontanti fir-rigward ta' 

partijiet terzi oħra. La l-Istati Membri u 

lanqas il-partijiet terzi oħra ma jistgħu isiru 

membri tal-Bord ta' Tmexxija, u lanqas ma 

għandhom jingħataw rwol fil-ħatra ta' 

persunal tal-FEIS inklużi membri tal-

Kumitat tal-Investiment, u lanqas ma 

għandu jkollhom xi dritt dwar aspetti oħra 

ta' governanza tal-FEIS kif stabbilit f'dan 

ir-Regolament. 

‘4. L-Istati Membri u partijiet terzi 

oħra jistgħu - soġġett fil-każ ta’ partijiet 

terzi oħra għall-qbil tal-Bord ta' Tmexxija - 

jikkontribwixxu għall-FEIS f'forma ta' 

garanziji jew ta’ flus kontanti fir-rigward 

tal-Istati Membri, u bl-istess mod fir-

rigward ta' partijiet terzi oħra. La l-Istati 

Membri u lanqas il-partijiet terzi oħra ma 

jistgħu jsiru membri tal-Bord ta' Tmexxija, 

u lanqas ma għandhom jingħataw rwol fil-

ħatra ta' persunal tal-FEIS inklużi membri 

tal-Kumitat tal-Investiment, u lanqas ma 

għandu jkollhom xi dritt dwar aspetti oħra 

ta' governanza tal-FEIS kif stabbilit f'dan 

ir-Regolament. 

 

Emenda   25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt -ab (ġdid) 
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Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (-ab) L-Artikolu 7(5) huwa emendat kif 

ġej: 

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-Investiment 

imsemmi fil-paragrafu 6. 

Il-Ftehim dwar il-FEIS għandu jipprevedi 

li l-FEIS ikollu direttur amministrattiv, li 

għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni 

proprja ta' kuljum tal-FEIS u għat-tħejjija 

u t-tmexxija tal-laqgħat tal-Kumitat tal-

Investiment imsemmi fil-paragrafu 6. 

 

Emenda   26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt -ac (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-ac) fl-Artikolu 7, il-paragrafu 7, 

jiżdied is-subparagrafu li ġej: 

 Il-Bord ta' Tmexxija għandu jsaħħaħ il-

kooperazzjoni bejn il-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi u l-Fondi 

Strutturali, il-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa u l-programm l-Orizzont 2020 

sabiex jinkoraġġixxi finanzjament 

imħallat u jsaħħaħ l-effett multiplikatur 

tal-investimenti Ewropej, b’mod 

partikolari fit-trasport. 

 

Emenda   27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a – punt -iia (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 7 – paragrafu 8 - punt ka (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iia) jiżdied il-punt (ka) li ġej: 

 "(ka) id-difiża."; 
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Emenda   28 

Proposta għal regolament 

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

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 9 – paragraf  2 – punt ia (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Fil-paragrafu 2, jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "(ia) appoġġ għall-inizjattivi tal-Unjoni 

fis-settur tad-difiża, b'mod partikolari 

permezz ta': 

 (i)  riċerka u żvilupp fil-livell tal-

Unjoni; 

 (ii)  żvilupp tal-kapaċitajiet ta' difiża 

tal-Unjoni; 

 (iii)  SMEs u kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja fil-qasam tad-

difiża." 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Il-BEI għandu jimmira biex mill-anqas 40 

% tal-finanzjament tal-FEIS taħt it-tieqa 

għall-infrastruttura u l-innovazzjoni jagħti 

appoġġ lil proġetti b'komponenti li 

jikkontribwixxiu għall-azzjoni klimatika, 

skont l-impenji tal-COP21. Il-Bord ta' 

Tmexxija għandu jipprovdi gwida 

dettaljata għal dan il-għan."; 

"Il-BEI għandu jimmira biex mill-anqas 40 

% tal-finanzjament tal-FEIS taħt it-tieqa 

għall-infrastruttura u l-innovazzjoni jagħti 

appoġġ lil proġetti li għandhom 

komponent sinifikanti ta' azzjoni 
klimatika, skont l-impenji tal-COP21. Il-

Bord ta' Tmexxija għandu jipprovdi gwida 

dettaljata għal dan il-għan."; 

 Il-BEI għandu jagħmel ħiltu biex jiżgura 

li mill-inqas 20 % tal-finanzjament tal-

FEIS jappoġġa proġetti relatati mal-

iżvilupp ta' infrastrutturi tat-trasport, 

tagħmir u teknoloġiji innovattivi għat-
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trasport, li jaqgħu taħt il-punt (c). 

 Il-BEI għandu jkollu l-għan li jikseb 

distribuzzjoni ġeografikament ibbilanċjata 

tal-investimenti bejn l-Istati Membri. 

 Minkejja l-objettivi stipulati f'dan il-

paragrafu, il-proġetti approvati għall-

finanzjament mill-FEIS fil-kapital uman 

u s-saħħa bħal investimenti produttivi fil-

faċilitajiet tal-isptarijiet u tal-iskejjel li 

jaqgħu taħt il-paragrafu g) għandhom 

jitwettqu."; 

 

Emenda   30 

Proposta għal regolament 

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

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c – punt iiia (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) fil-paragrafu 2(c), jiżdied il-punt li 

ġej: 

 "(iiia) "infrastruttura ferrovjarja u 

proġetti ferrovjarji oħra;" 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b – punt i 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

''(c) l-istimulazzjoni tal-għarfien lokali 

biex jiġi faċilitat l-appoġġ tal-FEIS fl-

Unjoni kollha u biex jikkontribwixxi meta 

jkun possibbli għall-objettiv ta' 

diversifikazzjoni settorjali u ġeografika tal-

FEIS imsemmija fit-Taqsima 8 tal-Anness 

II billi jagħti appoġġ lill-BEI boex joriġina 

operazzjonijiet;"; 

''(c) l-istimulazzjoni tal-għarfien 

reġjonali u lokali biex jiġi faċilitat l-

appoġġ tal-FEIS fl-Unjoni kollha u biex 

jikkontribwixxi għall-objettiv ta' 

diversifikazzjoni settorjali u ġeografika tal-

FEIS imsemmija fit-Taqsima 8 tal-

Anness II billi jagħti appoġġ lill-BEI u l-

promoturi tal-proġett biex jiġġeneraw 
operazzjonijiet; 
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Emenda   32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b – punt ii 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-għoti ta' appoġġ proattiv dwar it-

twaqqif ta' pjattaformi ta' investiment;"; 

(e) l-għoti ta' appoġġ proattiv dwar it-

twaqqif ta' pjattaformi ta' investiment, 

inklużi pjattaformi ta' investiment 

settorjali;" 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b – punt iiia (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiia) jiżdied il-punt (fa) li ġej: 

 "(fa) il-provvediment ta' konsulenza 

għal proġetti li jinvolvu żewġ Stati 

Membri jew aktar u appoġġ għall-

istabbiliment ta' veikoli finanzjarji għal 

proġetti multinazzjonali jew 

transfruntiera;" 

 

Emenda   34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b – punt iiib (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiib) jiżdied il-punt (fb) li ġej: 

 "(fb) il-provvediment ta' eżempji tal-

aħjar prattika għal sħubijiet pubbliċi-

privati fil-qasam tal-iżvilupp tal-

infrastruttura ferrovjarja;" 
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Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b – punt iiic (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt fc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiic) jiżdied il-punt (fc) li ġej: 

 "(fc) il-provvediment tal-aħjar prattiki u 

mudelli għall-istrutturar tal-proġetti 

f'oqsma ewlenin bħad-dominji elenkati 

fil-punti (b), (c), (e) u (f) tal-Artikolu 9(2), 

filwaqt li titqies l-aħħar gwida tal-

Eurostat dwar il-kontabbiltà tad-dejn 

pubbliku tal-PPPs."; 

 

Emenda   36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt ba (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej: 

 "3a. L-EIAH għandu jiżgura 

komplementarjetà bejn il-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi u programmi 

oħra Ewropej sabiex jittejjeb il-livell ta' 

sinerġija, jiġi inkoraġġit il-finanzjament 

imħallat u jissaħħaħ l-effett multiplikatur 

tal-istrumenti finanzjarji Ewropej." 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10 – punt b 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 18 – paragrafi 7 u 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-paragrafi 7 u 8 jitħassru; imħassar 
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Emenda   38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid) 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Artikolu 19 – paragrafu 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) fl-Artikolu 19 jiddaħħal il-

paragrafu 1b li ġej: 

 "Il-BEI għandu jissottometti u 

jippubblika fuq is-sit web tiegħu rapport 

annwali li jelenka d-dettalji ta' kull 

proġett ta' trasport li rċieva appoġġ tal-

UE permezz tal-fond tal-FEIS li jindika l-

ammonti korrispondenti tal-investiment 

totali mistenni." 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt a 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Anness II – taqsima 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"L-appoġġ tal-FEIS għall-awtostradi 

għandu jkun evitat, sakemm ma jkunx 

meħtieġ biex jappoġġa investiment fit-

trasport fil-pajjiżi ta' koeżjoni jew fi 

proġetti ta' trasport transfruntier li jinvolvu 

almenu pajjiż wieħed ta' koeżjoni."; 

"l-appoġġ tal-FEIS għall-awtostradi 

għandu jkun limitat għall-investiment 

pubbliku u/jew privat fit-trasport fil-pajjiżi 

ta' koeżjoni, ir-reġjuni li huma inqas 

żviluppati jew fi proġetti ta' trasport 

transfruntier jew jekk dan huwa meħtieġ 

biex tittejjeb u tinżamm is-sikurezza fit-

toroq, jiġu żviluppati apparati tal-ITS jew 

jiġu ggarantiti l-integrità u l-istandards  

tal-awtostradi eżistenti fuq in-netwerk 

trans-Ewropew tat-trasport, b'mod 

partikolari ż-żoni ta' parkeġġ sikuri, 

stazzjonijiet ta' karburanti nodfa 

alternattivi u sistemi ta' ċċarġjar 

elettriku";  

Emenda   40 
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Proposta għal regolament 

Anness I – punt 1 – punt a 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Anness II – taqsima 2 – punt b – subparagrafu 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 "L-appoġġ mill-FEIS għandu wkoll ikun 

espliċitament possibbli għaż-żamma u t-

titjib tal-infrastruttura tat-trasport 

eżistenti;" 

 

Emenda   41 

Proposta għal regolament 

Anness – punt 3 

Regolament (UE) Nru 2015/1017 

Anness II – taqsima 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun 

ippubblikata hekk kif operazzjoni skont il-

garanzija tal-UE tkun iffirmata, bl-

esklużjoni ta’ informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva."; 

"It-tabella ta' valutazzjoni għandha tkun 

ippubblikata hekk kif operazzjoni skont il-

garanzija tal-UE tkun approvata, bl-

esklużjoni ta' informazzjoni 

kummerċjalment sensittiva."; Il-Kumitat 

tal-Investiment għandu jipprovdi lill-

Parlament b'tabella ta' valutazzjoni tal-

indikaturi tal-proġetti kollha tal-FEIS;" 
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