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Emenda 46
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Artikolu 209 TFUE, flimkien mal-
Artikolu 208 TFUE, jistipula li l-BEI 
għandu jikkontribwixxi, skont it-termini 
stipulati fl-Istatut tiegħu, għall-
implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa biex 
jiġu promossi l-objettivi tal-politika tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-Kawża tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja C-155/07 Il-Parlament vs. Il-Kunsill, 
sentenza tas-6 ta' Novembru 2008, rigward l-obbligi tal-BEI li ġejjin mit-Trattat.

Emenda 47
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Barra mil-limiti massimi reġjonali, il-
mandat fakultattiv ta' EUR 2 000 000 000 
għandu jiġi attivat u allokat bħala pakkett li 
jsostni l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
tal-BEI fil-qasam tat-taffija tal-bidla fil-
klima u l-adattament għaliha madwar ir-
reġjuni koperti mill-mandat. Il-BEI jista’ 
jikkontribwixxi permezz tal-għarfien espert 
u r-riżorsi tiegħu, f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, ħalli jsostni lill-
awtoritajiet pubbliċi kif ukoll lis-settur 
privat biex dawn jindirizzaw l-isfida tal-
bidla fil-klima u jużaw bl-aħjar mod 
possibbli l-finanzjament disponibbli. Għal 

(8) Barra mil-limiti massimi reġjonali, il-
mandat fakultattiv ta' EUR 2 000 000 000 
għandu jiġi attivat u allokat bħala pakkett li 
jsostni l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
tal-BEI fil-qasam tat-taffija tal-bidla fil-
klima u l-adattament għaliha fil-pajjiżi u
madwar il-pajjiżi koperti mill-mandat fl-
implimentazzjoni tal-parti tagħhom tal-
impenn klimatiku tal-proċess tal-
UNFCCC. Il-BEI jista’ jikkontribwixxi 
permezz tal-għarfien espert u r-riżorsi 
tiegħu, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, ħalli jsostni lill-awtoritajiet 
pubbliċi kif ukoll lis-settur privat biex 
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proġetti ta' taffija u adattament, ir-riżorsi 
tal-BEI, meta possibbli, għandhom jiġu 
kkumplimentati minn fondi konċessjonali 
skont il-baġit tal-UE, permezz tat-taħlit 
effiċjenti u konsistenti ta' għotjiet u self 
għal finanzjament konness mal-bidla fil-
klima fil-kuntest tal-assistenza esterna tal-
UE.

dawn jindirizzaw l-isfida tal-bidla fil-klima 
u jużaw bl-aħjar mod possibbli l-
finanzjament disponibbli. Għal proġetti ta' 
taffija u adattament, ir-riżorsi tal-BEI, meta 
possibbli, għandhom jiġu kkumplimentati 
minn fondi konċessjonali skont il-baġit tal-
UE, permezz tat-taħlit effiċjenti u 
konsistenti ta' għotjiet u self għal 
finanzjament konness mal-bidla fil-klima 
fil-kuntest tal-assistenza esterna tal-UE. Il-
mandat fakultattiv mhux se jingħadd 
bħala kontribut tal-UE jew tal-Istati 
Membri tagħha għall-fondi ta' bidu 
mgħaġġel miftiehma fil-COP tal-
UNFCCC f'Kopenħagen f'Diċembru 
2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħad b'mod ċar li l-operazzjonijiet tal-BEI għandhom jgħinu lill-pajjiżi eliġibbli 
biex jissodisfaw l-impenji klimatiċi tagħhom. Peress li l-fondi tal-BEI se jinħarġu fil-forma ta' 
self, m'għandhomx jingħaddu bħala kontribuzzjoni tal-UE jew tal-Istati Membri tagħha fl-
issodisfar tal-wegħdiet finanzjarji skont il-UNFCCC.

Emenda 48
George Sabin Cutaş

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex titqawwa l-koerenza tal-mandat, 
tissaħħaħ il-konċentrazzjoni tal-attività ta’ 
finanzjament estern tal-BEI fuq il-politiki 
ta' appoġġ tal-UE, u għall-benefiċċju 
massimu tal-benefiċjarji, din id-deċiżjoni 
għandha tiffissa għanijiet orizzontali ta’ 
livell għoli fil-mandat għall-operazzjonijiet 
ta’ finanzjament mill-BEI fil-pajjiżi kollha 
eliġibbli, fuq is-sies tal-aspetti 
komparattivement b’saħħithom tal-BEI 
f’oqsma fejn fl-imgħoddi dan ta xhieda ta’ 
ħidma pożittiva. Fir-reġjuni kollha koperti 

(11) Biex titqawwa l-koerenza tal-mandat, 
tissaħħaħ il-konċentrazzjoni tal-attività ta’ 
finanzjament estern tal-BEI fuq l-appoġġ 
tal-politiki tal-UE, u għall-benefiċċju 
massimu tal-benefiċjarji, din id-deċiżjoni 
għandha tiffissa għanijiet orizzontali ta’ 
livell għoli fil-mandat għall-operazzjonijiet 
ta’ finanzjament mill-BEI fil-pajjiżi kollha 
eliġibbli, fuq is-sies tal-aspetti 
komparattivament b’saħħithom tal-BEI 
f’oqsma fejn fl-imgħoddi dan ta xhieda ta’ 
ħidma pożittiva. Fir-reġjuni kollha koperti 
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minn din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
għalhekk jiffinanzja proġetti fl-oqsma tat-
taffija tal-bidla fil-klima u l-adattament 
għaliha, l-infrastruttura soċjali u 
ekonomika (notevolment fit-trasport, l-
enerġija inkluża l-enerġija rinovabbli, is-
sigurtà tal-enerġija, l-infrastruttura 
ambjentali inklużi l-ilma u s-sanità, kif 
ukoll it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT), u l-iżvilupp tas-
settur privat lokali, b’mod partikolari l-
appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs). F’dawn l-oqsma, l-integrazzjoni 
reġjonali fost il-pajjiżi msieħba, inkluża l-
integrazzjoni ekonomika bejn il-pajjiżi 
preadeżjonali, il-pajjiżi ġirien u l-UE, 
għandha tkun għan bażiku tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI.

minn din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
għalhekk jiffinanzja proġetti fl-oqsma tat-
taffija tal-bidla fil-klima u l-adattament 
għaliha, l-infrastruttura soċjali u 
ekonomika (notevolment fit-trasport, l-
enerġija inkluża l-enerġija rinnovabbli, is-
sigurtà tal-enerġija, l-infrastruttura 
ambjentali inklużi l-ilma u s-sanità, kif 
ukoll it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT)), u l-iżvilupp tas-
settur privat lokali, b’mod partikolari l-
appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs). Għandu jitfakkar li t-titjib tal-
aċċess tal-SMEs għall-kapital jista' 
jiżvolġi rwol essenzjali fl-istimulazzjoni 
tal-iżvilupp ekonomiku u fil-ġlieda kontra 
l-qgħad. F’dawn l-oqsma, l-integrazzjoni 
reġjonali fost il-pajjiżi msieħba, inkluża l-
integrazzjoni ekonomika bejn il-pajjiżi 
preadeżjonali, il-pajjiżi ġirien u l-UE, 
għandha tkun għan bażiku tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI.
Il-BEI jista' jappoġġa l-preżenza tal-UE 
f'pajjiżi msieħba permezz ta' investiment 
barrani dirett li jikkontribwixxi għall-
promozzjoni tat-teknoloġija u tat-
trasferiment tal-għarfien, jew għall-
investimenti fl-oqsma hawn fuq 
imsemmija, jew b'riskju tiegħu stess.

Or. en

Emenda 49
Jan Zahradil

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex titqawwa l-koerenza tal-mandat, 
tissaħħaħ il-konċentrazzjoni tal-attività ta’ 
finanzjament estern tal-BEI fuq il-politiki 
ta' appoġġ tal-UE, u għall-benefiċċju 
massimu tal-benefiċjarji, din id-deċiżjoni 
għandha tiffissa għanijiet orizzontali ta’ 

(11) Biex titqawwa l-koerenza tal-mandat, 
tissaħħaħ il-konċentrazzjoni tal-attività ta’ 
finanzjament estern tal-BEI fuq l-appoġġ 
tal-politiki tal-UE, u għall-benefiċċju 
massimu tal-benefiċjarji, din id-deċiżjoni 
għandha tiffissa għanijiet orizzontali ta’ 
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livell għoli fil-mandat għall-operazzjonijiet 
ta’ finanzjament mill-BEI fil-pajjiżi kollha 
eliġibbli, fuq is-sies tal-aspetti 
komparattivement b’saħħithom tal-BEI 
f’oqsma fejn fl-imgħoddi dan ta xhieda ta’ 
ħidma pożittiva. Fir-reġjuni kollha koperti 
minn din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
għalhekk jiffinanzja proġetti fl-oqsma tat-
taffija tal-bidla fil-klima u l-adattament 
għaliha, l-infrastruttura soċjali u 
ekonomika (notevolment fit-trasport, l-
enerġija inkluża l-enerġija rinovabbli, is-
sigurtà tal-enerġija, l-infrastruttura 
ambjentali inklużi l-ilma u s-sanità, kif 
ukoll it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT), u l-iżvilupp tas-
settur privat lokali, b’mod partikolari l-
appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs). F’dawn l-oqsma, l-integrazzjoni 
reġjonali fost il-pajjiżi msieħba, inkluża l-
integrazzjoni ekonomika bejn il-pajjiżi 
preadeżjonali, il-pajjiżi ġirien u l-UE, 
għandha tkun għan bażiku tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI.

livell għoli fil-mandat għall-operazzjonijiet 
ta’ finanzjament mill-BEI fil-pajjiżi kollha 
eliġibbli, fuq is-sies tal-aspetti 
komparattivament b’saħħithom tal-BEI 
f’oqsma fejn fl-imgħoddi dan ta xhieda ta’ 
ħidma pożittiva. Fir-reġjuni kollha koperti 
minn din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
għalhekk jiffinanzja proġetti fl-oqsma tat-
taffija tal-bidla fil-klima u l-adattament 
għaliha, l-infrastruttura soċjali u 
ekonomika (notevolment fit-trasport, l-
enerġija inkluża l-enerġija rinnovabbli, ir-
riċerka u l-iżvilupp (R&D) f'sorsi ġodda 
ta' enerġija, is-sigurtà tal-enerġija, l-
infrastruttura ambjentali inklużi l-ilma u s-
sanità, kif ukoll it-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT)), u 
l-iżvilupp tas-settur privat lokali, b’mod 
partikolari l-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u 
medji (SMEs) biex tingħata spinta lit-
tkabbir ekonomiku sostenibbli u lill-
ħolqien tal-impjiegi. F’dawn l-oqsma, l-
integrazzjoni reġjonali fost il-pajjiżi 
msieħba, inkluża l-integrazzjoni 
ekonomika bejn il-pajjiżi preadeżjonali, il-
pajjiżi ġirien u l-UE, għandha tkun għan 
bażiku tal-operazzjonijiet ta' finanzjament 
mill-BEI. Il-BEI għandu jikkontribwixxi 
għall-investiment barrani dirett Ewropew 
f'pajjiżi msieħba, inkluż bħala parti minn 
sħubijiet pubbliċi privati ta' benefiċċju 
reċiproku, bl-għan li jiġu promossi l-
innovazzjoni u l-iżvilupp fl-oqsma ta' 
proġetti hawn fuq imsemmija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament huwa qasam tal-politika fejn iċ-ċirkostanzi lokali jeħtieġ li jitqiesu b'mod 
speċjali u fejn l-effikaċja tal-intermedjarji finanzjarji hija essenzjali. Il-BEI għalhekk għandu 
jiżgura li l-intermedjarji finanzjarji jwieġbu għal għemilhom u jgħaddu l-benefiċċji lill-
klijenti tagħhom skont l-għanijiet tal-programmi tal-BEI.
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Emenda 50
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Biex jiġu stabbiliti b'mod effikaċi 
relazzjonijiet mal-SMEs, il-BEI għandu 
jikkoopera mal-istituzzjonijiet 
intermedjarji finanzjarji lokali fil-pajjiżi 
eliġibbli li taw prova fil-passat li jgħaddu 
l-konċessjonijiet tar-rati tal-interessi lill-
klijenti tagħhom, li jivverifikaw il-proġetti 
tal-klijenti fir-rigward tal-għanijiet tal-
iżvilupp tal-UE u li jipprovdu valur 
miżjud meta mqabbel mal-finanzjament 
tas-suq. L-attivitajiet tal-intermedjarji 
finanzjarji f'appoġġ għall-SMEs 
għandhom ikunu trasparenti għalkollox u 
jiġu rrappurtati regolarment lill-BEI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament huwa qasam tal-politika fejn iċ-ċirkostanzi lokali jeħtieġ li jitqiesu b'mod 
speċjali u fejn l-effikaċja tal-intermedjarji finanzjarji hija essenzjali. Il-BEI għalhekk għandu 
jiżgura li l-intermedjarji finanzjarji jwieġbu għal għemilhom u jgħaddu l-benefiċċji lill-
klijenti tagħhom skont l-għanijiet tal-programmi tal-BEI.

Emenda 51
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skont din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
jżid l-orjentazzjoni tiegħu rigward l-
iżvilupp f'koordinazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni u b'segwiment tal-prinċipji 
tal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp. Dan 

(13) Skont din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
jżid l-orjentazzjoni u l-ħila esperta tiegħu 
rigward l-iżvilupp f'koordinazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni u b'applikazzjoni
tal-prinċipji tal-Kunsens Ewropew dwar l-
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għandu jiġi implimentat permezz ta’ għadd 
ta’ mezzi konkreti, b’mod partikolari billi 
tissaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jivvaluta l-
aspetti soċjali u tal-iżvilupp tal-proġetti, 
inklużi r-riskji konnessi mal-jeddijiet tal-
bniedem u l-kunflitti, u billi titħeġġeġ il-
konsultazzjoni lokali. Barra minn hekk, 
għandu jżid il-konċentrazzjoni tiegħu fuq 
oqsma fejn għandu għarfien espert minn 
operazzjonijiet ta’ finanzjament fl-Unjoni u 
li jqawwu l-iżvilupp fil-pajjiż inkwistjoni, 
bħall-infrastruttura ambjentali inklużi l-
ilma u s-sanità, it-trasportazzjoni 
sostenibbli u t-taffija tal-bidla fil-klima, 
partikolarment bl-enerġija rinovabbli. Il-
BEI għandu kull ma jmur isaħħaħ ukoll l-
attività tiegħu b’appoġġ għas-saħħa u l-
edukazzjoni kif ukoll għall-adattament 
għall-bidla fil-klima, billi fejn ikun xieraq 
jaħdem b'kooperazzjoni ma’ Istituzzjonijiet 
Finanzjarji Internazzjonali (IFI) u 
istituzzjonijiet finanzajrji bilaterali 
Ewropej (EBFIs). Dan ikun jeħtieġ aċċess 
għal riżorsi konċessjonali u żieda 
progressiva fir-riżorsi umani dedikati 
għall-attivitajiet esterni tal-BEI. L-attività 
tal-BEI għandha tkun kumplimentari għall-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-Unjoni relatati 
mat-tiswir istituzzjonali u r-riformi 
settorjali. Fl-aħħar nett, il-BEI għandu 
jiddefinixxi l-indikaturi ta’ prestazzjoni li 
huma marbuta mal-aspetti tal-iżvilupp tal-
proġetti u r-riżultati tagħhom.

Iżvilupp kif ukoll tal-prinċipji tal-effikaċja 
tal-għajnuna stipulati fid-Dikjarazzjoni 
ta' Pariġi tal-2005 u fl-Aġenda għall-
Azzjoni ta' Akkra tal-2008. Dan għandu 
jiġi implimentat permezz ta’ għadd ta’ 
mezzi konkreti, b’mod partikolari billi 
tissaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jivvaluta l-
aspetti soċjali, ambjentali u tal-iżvilupp 
tal-proġetti, inklużi r-riskji konnessi mal-
jeddijiet tal-bniedem u l-kunflitti, u billi 
titħeġġeġ il-konsultazzjoni lokali. Il-
konsultazzjonijiet lokali għandhom ikunu 
parti mill-proċedura tad-diliġenza xierqa 
tal-BEI qabel l-approvazzjoni tal-proġetti.
Barra minn hekk, għandu jżid il-
konċentrazzjoni tiegħu fuq oqsma fejn 
għandu għarfien espert minn 
operazzjonijiet ta’ finanzjament fl-Unjoni u 
li jqawwu l-iżvilupp fil-pajjiż inkwistjoni, 
bħall-infrastruttura ambjentali inklużi l-
ilma u s-sanità, it-trasportazzjoni 
sostenibbli u t-taffija tal-bidla fil-klima, 
partikolarment bl-enerġija rinnovabbli. Il-
BEI għandu kull ma jmur isaħħaħ ukoll l-
attività tiegħu b’appoġġ għas-saħħa u l-
edukazzjoni kif ukoll għall-adattament 
għall-bidla fil-klima, billi fejn ikun xieraq 
jaħdem b'kooperazzjoni ma’ Istituzzjonijiet 
Finanzjarji Internazzjonali (IFI) u 
istituzzjonijiet finanzjarji bilaterali 
Ewropej (EBFIs). Dan ikun jeħtieġ aċċess 
għal riżorsi konċessjonali u żieda 
progressiva fir-riżorsi umani dedikati 
għall-attivitajiet esterni tal-BEI. L-attività 
tal-BEI għandha tkun kumplimentari għall-
għanijiet u l-prijoritajiet tal-Unjoni relatati 
mat-tiswir istituzzjonali u r-riformi 
settorjali. Fl-aħħar nett, il-BEI għandu 
jiddefinixxi l-indikaturi ta’ prestazzjoni li 
huma marbuta mal-aspetti tal-iżvilupp tal-
proġetti u r-riżultati tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem addizzjonali biex jissaħħaħ l-allinjament tal-BEI mal-politiki tal-iżvilupp tal-UE u t-
tnax-il indikatur tad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi biex jitkejjel il-progress tad-donaturi f'termini 
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ta' effikaċja tal-għajnuna. 

Emenda 52
George Sabin Cutaş

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-BEI għandu jappoġġa l-ilħuq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju tal-2015 
fir-reġjuni kollha fejn ikun attiv.

Or. en

Emenda 53
Jan Zahradil

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi tal-Viċinat 
għandha sseħħ fil-qafas tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, li skontha l-Unjoni 
timmira li tiżviluppa relazzjoni speċjali 
mal-pajjiżi ġirien bil-ħsieb li tistabbilixxi 
żona ta’ prosperità u relazzjonijiet tajbin 
fost il-pajjiżi ġirien, abbażi tal-valuri tal-
UE u kkaratterizzata minn relazzjonijiet 
mill-qrib u fis-sliem msejsa fuq il-
kooperazzjoni. Biex tikseb dawn l-għanijiet 
l-Unjoni u s-sħab tagħha jimplimentaw 
Pjanijiet ta' Azzjoni bilaterali maqbula 
flimkien li jiddefinixxu ġabra ta’ 
prijoritajiet li jinkludu kwistjonijiet politiċi 
u tas-sigurtà, affarijiet kummerċjali u 
ekonomiċi, problemi ambjentali u l-
integrazzjoni tan-netwerk tat-trasport u l-
enerġija. L-Unjoni għall-Mediterran, is-
Sħubija tal-Lvant, u s-Sinerġija tal-Baħar l-

(16) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi tal-Viċinat 
għandha sseħħ fil-qafas tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, li skontha l-Unjoni 
timmira li tiżviluppa relazzjoni speċjali 
mal-pajjiżi ġirien bil-ħsieb li tistabbilixxi 
żona ta’ prosperità u relazzjonijiet tajbin 
fost il-pajjiżi ġirien, abbażi tal-valuri tal-
UE u kkaratterizzata minn relazzjonijiet 
mill-qrib u fis-sliem imsejsa fuq il-
kooperazzjoni. Biex tikseb dawn l-għanijiet 
l-Unjoni u s-sħab tagħha jimplimentaw 
Pjanijiet ta' Azzjoni bilaterali maqbula 
flimkien li jiddefinixxu ġabra ta’ 
prijoritajiet li jinkludu kwistjonijiet politiċi 
u tas-sigurtà, affarijiet kummerċjali u 
ekonomiċi, problemi ambjentali u l-
integrazzjoni tan-netwerks tat-trasport u l-
enerġija bħall-proġett tas-sistema ta' 
pajpijiet tal-gass ta' Nabucco, li huwa ta' 
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Iswed huma inizjattivi reġjonali u 
multilaterali li jikkumplimentaw il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat bil-għan li jrawmu l-
kooperazzjoni bejn l-UE u l-grupp rispettiv 
ta’ pajjiżi msieħba ġirien li jiffaċċjaw sfidi 
komuni u/jew jaqsmu ambjent ġeografiku 
komuni. L-Unjoni għall-Mediterran 
tappoġġja t-titjib soċjoekonomiku, is-
solidarjetà, l-integrazzjoni reġjonali, l-
iżvilupp sostenibbli u t-tiswir tal-għarfien, 
b’enfasi fuq il-ħtieġa li tiżdied il-
kooperazzjoni finanzjarja għall-appoġġ 
reġjonali u l-proġetti transnazzjonali. L-
Isħubija tal-Lvant għandha l-għan li toħloq 
il-kundizzjonijiet neċessarji biex titħaffef l-
assoċjazzjoni politika u titkompla l-
integrazzjoni ekonomika bejn l-Unjoni u l-
pajjiżi sħab tal-Lvant. Il-Federazzjoni
Russa u l-UE għandhom Sħubija Strateġika 
fuq firxa wiesgħa, distinata mill-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u espressa permezz 
tal-Ispazji Komuni u r-Rotot ta’ Direzzjoni.
Dan hu kumplimentat fil-livell multilaterali 
mid-Dimensjoni tat-Tramuntana li 
tipprovdi qafas għall-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni, ir-Russja, in-Norveġja u l-Islanda.

interess partikolari għall-UE. L-Unjoni 
għall-Mediterran, is-Sħubija tal-Lvant, u s-
Sinerġija tal-Baħar l-Iswed huma inizjattivi 
reġjonali u multilaterali li 
jikkumplimentaw il-Politika Ewropea tal-
Viċinat bil-għan li jrawmu l-kooperazzjoni 
bejn l-UE u l-grupp rispettiv ta’ pajjiżi 
msieħba ġirien li jiffaċċjaw sfidi komuni 
u/jew jaqsmu ambjent ġeografiku komuni.
L-Unjoni għall-Mediterran tappoġġja t-
titjib soċjoekonomiku, is-solidarjetà, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iżvilupp 
sostenibbli u t-tiswir tal-għarfien, b’enfasi 
fuq il-ħtieġa li tiżdied il-kooperazzjoni 
finanzjarja għall-appoġġ għall-proġetti
reġjonali u transnazzjonali. Is-sħubija tal-
Lvant għandha l-għan li toħloq il-
kundizzjonijiet neċessarji biex titħaffef l-
assoċjazzjoni politika u titkompla l-
integrazzjoni ekonomika bejn l-Unjoni u l-
pajjiżi sħab tal-Lvant. Il-Federazzjoni 
Russa u l-UE għandhom Sħubija Strateġika 
fuq firxa wiesgħa, distinta mill-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u espressa permezz 
tal-Ispazji Komuni u r-Rotot ta’ Direzzjoni.
Dan hu kumplimentat fil-livell multilaterali 
mid-Dimensjoni tat-Tramuntana li 
tipprovdi qafas għall-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni, ir-Russja, in-Norveġja u l-Islanda.

Or. en

Emenda 54
Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi tal-Viċinat 
għandha sseħħ fil-qafas tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, li skontha l-UE 
timmira li tiżviluppa relazzjoni speċjali 
mal-pajjiżi ġirien bil-ħsieb li tistabbilixxi 
żona ta’ prosperità u relazzjonijiet tajbin 

(16) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi tal-Viċinat 
issir fil-qafas tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat, li skontha l-UE timmira li 
tiżviluppa relazzjoni speċjali mal-pajjiżi 
ġirien bil-ħsieb li tistabbilixxi żona ta’ 
prosperità u relazzjonijiet tajbin fost il-
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fost il-pajjiżi ġirien, abbażi tal-valuri tal-
UE u kkaratterizzata minn relazzjonijiet 
mill-qrib u fis-sliem msejsa fuq il-
kooperazzjoni. Biex tikseb dawn l-għanijiet 
l-UE u l-imsieħba tagħha jimplimentaw 
Pjanijiet ta' Azzjoni bilaterali maqbula 
flimkien li jiddefinixxu ġabra ta’ 
prijoritajiet li jinkludu kwistjonijiet politiċi 
u tas-sigurtà, affarijiet kummerċjali u 
ekonomiċi, problemi ambjentali u l-
integrazzjoni tan-netwerk tat-trasport u l-
enerġija. L-Unjoni għall-Mediterran, is-
Sħubija tal-Lvant, u s-Sinerġija tal-Baħar l-
Iswed huma inizjattivi reġjonali u 
multilaterali li jikkumplimentaw il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat bil-għan li jrawmu l-
kooperazzjoni bejn l-UE u l-grupp rispettiv 
ta’ pajjiżi msieħba ġirien li jiffaċċjaw sfidi 
komuni u/jew jaqsmu ambjent ġeografiku 
komuni. L-Unjoni għall-Mediterran 
tappoġġja t-titjib soċjoekonomiku, is-
solidarjetà, l-integrazzjoni reġjonali, l-
iżvilupp sostenibbli u t-tiswir tal-għarfien, 
b’enfasi fuq il-ħtieġa li tiżdied il-
kooperazzjoni finanzjarja għall-appoġġ 
reġjonali u l-proġetti transnazzjonali. L-
Isħubija tal-Lvant għandha l-għan li toħloq 
il-kundizzjonijiet neċessarji biex titħaffef l-
assoċjazzjoni politika u titkompla l-
integrazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-
pajjiżi msieħba tal-Lvant. Il-Federazzjoni 
Russa u l-UE għandhom Sħubija Strateġika 
fuq firxa wiesgħa, distinata mill-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u espressa permezz 
tal-Ispazji Komuni u r-Rotot ta’ Direzzjoni.
Dan hu kumplimentat fil-livell multilaterali 
mid-Dimensjoni tat-Tramuntana li 
tipprovdi qafas għall-kooperazzjoni bejn l-
UE, ir-Russja, in-Norveġja u l-Islanda.

pajjiżi ġirien, abbażi tal-valuri tal-UE u 
kkaratterizzata minn relazzjonijiet mill-qrib 
u fis-sliem msejsa fuq il-kooperazzjoni.
Biex tikseb dawn l-għanijiet l-UE u l-
imsieħba tagħha jimplimentaw Pjanijiet ta' 
Azzjoni bilaterali maqbula flimkien li 
jiddefinixxu ġabra ta’ prijoritajiet li 
jinkludu kwistjonijiet politiċi u tas-sigurtà, 
affarijiet kummerċjali u ekonomiċi, 
problemi ambjentali u soċjali u l-
integrazzjoni tan-netwerk tat-trasport u l-
enerġija. L-Unjoni għall-Mediterran, is-
Sħubija tal-Lvant, u s-Sinerġija tal-Baħar l-
Iswed huma inizjattivi reġjonali u 
multilaterali li jikkumplimentaw il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat bil-għan li jrawmu l-
kooperazzjoni bejn l-UE u l-grupp rispettiv 
ta’ pajjiżi msieħba ġirien li jiffaċċjaw sfidi 
komuni u/jew jaqsmu ambjent ġeografiku 
komuni. L-Unjoni għall-Mediterran 
tappoġġja t-titjib soċjoekonomiku, is-
solidarjetà, l-integrazzjoni reġjonali, l-
iżvilupp sostenibbli u t-tiswir tal-għarfien, 
b’enfasi fuq il-ħtieġa li tiżdied il-
kooperazzjoni finanzjarja għall-appoġġ 
reġjonali u l-proġetti transnazzjonali u 
b'appoġġ għall-SME. L-Isħubija tal-Lvant 
għandha l-għan li toħloq il-kundizzjonijiet 
neċessarji biex titħaffef l-assoċjazzjoni 
politika u titkompla l-integrazzjoni 
ekonomika bejn l-UE u l-pajjiżi msieħba 
tal-Lvant. Il-Federazzjoni Russa u l-UE 
għandhom Sħubija Strateġika fuq firxa 
wiesgħa, distinata mill-Politika Ewropea 
tal-Viċinat u espressa permezz tal-Ispazji 
Komuni u r-Rotot ta’ Direzzjoni. Dan hu 
kumplimentat fil-livell multilaterali mid-
Dimensjoni tat-Tramuntana li tipprovdi 
qafas għall-kooperazzjoni bejn l-UE, ir-
Russja, in-Norveġja u l-Islanda.

Or. fr
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Emenda 55
Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-BEI għandu jkun attiv fl-Ażja 
kemm fl-ekonomiji emerġenti dinamiċi kif 
ukoll fil-pajjiżi inqas prosperi. F’dan ir-
reġjun divers, l-UE qed tapprofondixxi s-
sħubija strateġika tagħha maċ-Ċina u l-
Indja u qed isir progress fin-negozjati biex 
jissawru ftehimiet ġodda ta' sħubija u 
kummerċ ħieles mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-
Ażja. Fl-istess waqt, il-kooperazzjoni fl-
iżvilupp għandha punt importanti fl-aġenda 
tal-UE mal-Ażja; l-istrateġija tal-UE għall-
iżvilupp fir-reġjun Ażjatiku għandha l-
għan li teqred il-faqar billi ssostni tkabbir 
ekonomiku sostenibbli fuq sisien wesgħin, 
tħeġġeġ ambjent u kundizzjonijiet li 
jippromwovu l-kummerċ u l-integrazzjoni 
fir-reġjun, tqawwi l-governanza, iżżid l-
istabbiltà politika u soċjali, u ssotni l-
kisbiet tal-Miri tal-Millenju għall-Iżvilupp 
tal-2015. Qed jiddaħħlu fis-seħħ politiki bi 
sħab li jindirizzaw sfidi komuni, bħall-
bidla fil-klima, l-iżvilupp sostenibbli, is-
sigurtà u l-istabbiltà, il-governanza u l-
jeddijiet tal-bniedem, kif ukoll il-
prevenzjoni tad-diżastri naturali u umani u 
r-rispons għalihom.

(18) Il-BEI għandu jkun attiv fl-Ażja 
kemm fl-ekonomiji emerġenti dinamiċi kif 
ukoll fil-pajjiżi inqas prosperi. F’dan ir-
reġjun divers, l-UE qed tapprofondixxi s-
sħubija strateġika tagħha maċ-Ċina u l-
Indja u qed isir progress fin-negozjati biex 
jissawru ftehimiet ġodda ta' sħubija u 
kummerċ ħieles mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-
Ażja. Madankollu, dawn in-negozjati 
għandhom ikunu jqisu l-prinċipju tar-
reċiproċità u r-riskji ta' dumping soċjali, 
ir-riskji ambjentali u dawk għas-saħħa.
Fl-istess waqt, il-kooperazzjoni fl-iżvilupp 
għandha punt importanti fl-aġenda tal-UE 
mal-Ażja; l-istrateġija tal-UE għall-
iżvilupp fir-reġjun Ażjatiku għandha l-
għan li teqred il-faqar billi ssostni tkabbir 
ekonomiku sostenibbli fuq sisien wesgħin, 
tħeġġeġ ambjent u kundizzjonijiet li 
jippromwovu l-kummerċ u l-integrazzjoni 
fir-reġjun, tqawwi l-governanza, iżżid l-
istabbiltà politika u soċjali, u ssotni l-
kisbiet tal-Miri tal-Millenju għall-Iżvilupp 
tal-2015. Qed jiddaħħlu fis-seħħ politiki bi 
sħab li jindirizzaw sfidi komuni, bħall-
bidla fil-klima, l-iżvilupp sostenibbli, is-
sigurtà u l-istabbiltà, il-governanza u l-
jeddijiet tal-bniedem, kif ukoll il-
prevenzjoni tad-diżastri naturali u umani u 
r-rispons għalihom.

Or. fr
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Emenda 56
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tistħarreġ l-
iżvilupp ta' "Pjattaforma tal-UE għall-
kooperazzjoni u l-iżvilupp" bil-ħsieb li 
tottimizza l-funzjonament tal-mekkaniżmi 
għat-taħlit tal-għotjiet mas-self fir-reġjuni 
esterni. Fir-riflessjonijiet tagħha, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-BEI 
kif ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji 
bilaterali u multilaterali Ewropej l-oħrajn.
Pjattaforma ta’ dan it-tip tkompli tħeġġeġ 
l-arranġamenti ta’ dipendenza reċiproka, 
imsejsa fuq il-vantaġġ komparattiv tal-
istituzzjonijiet differenti filwaqt li jiġu 
rispettati r-rwol u l-prerogattivi tal-
istituzzjonijiet tal-UE fl-
implimentazzjonijiet tal-baġit tal-UE u tas-
self mill-BEI.

(25) Il-Kummissjoni għandha tistħarreġ l-
iżvilupp ta' "Pjattaforma tal-UE għall-
kooperazzjoni u l-iżvilupp" bil-ħsieb li 
tottimizza l-funzjonament tal-mekkaniżmi 
għat-taħlit tal-għotjiet mas-self fir-reġjuni 
esterni. Fir-riflessjonijiet tagħha, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-BEI 
kif ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji 
bilaterali u multilaterali Ewropej l-oħrajn, 
il-Parlament Ewropew u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
Pjattaforma ta’ dan it-tip tkompli tħeġġeġ 
l-arranġamenti ta’ dipendenza reċiproka, 
imsejsa fuq il-vantaġġ komparattiv tal-
istituzzjonijiet differenti filwaqt li jiġu 
rispettati r-rwol u l-prerogattivi tal-
istituzzjonijiet tal-UE fl-
implimentazzjonijiet tal-baġit tal-UE u tas-
self mill-BEI.

Or. en

Emenda 57
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-operazzjonijiet ta' finazjament tal-
BEI imwettqa permezz tal-garanzija 
mogħtija mill-Unjoni lill-BEI fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw għandu jkollhom bħala l-
għan primarju tagħhom it-tnaqqis tal-
faqar u, fuq perjodu twil ta' żmien, l-
eliminazzjoni tiegħu. L-operazzjonijiet ta' 
finanzjament tal-BEI implimentati 
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permezz tal-garanzija mogħtija mill-
Unjoni lill-BEI f'pajjiżi terzi li ma jkunux 
pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom ikunu 
konsistenti mal-politika tal-iżvilupp tal-
Unjoni u għandhom jitwettqu fil-qafas 
tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni 
esterna tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-bażi legali doppja, jiġifieri l-Artikoli 209 u 212 TFUE, biex jiġi 
evitat li jkun hemm kontestazzjoni legali oħra quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (il-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Kawża C-155/07 Il-Parlament vs. Il-Kunsill, sentenza tas-6 
ta' Novembru 2008).

Emenda 58
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Mandat tal-Bidla fil-Klima għandu 
jkopri l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
mill-BEI fil-pajjiżi kollha koperti minn din 
id-deċiżjoni, fejn dawn it-tipi ta' 
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI 
jsostnu l-għan politiku ewlieni tal-Unjoni li 
tiġi indirizzata l-bidla fil-klima permezz ta'
proġetti ta' sostenn fit-taffija tal-bidla fil-
klima u l-adattament għaliha li 
jikkontribwixxu lejn l-għan kumplessiv 
tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC), 
b'mod partikolari billi jiġu evitati jew 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet li 
jikkawżaw l-effett serra fl-oqsma tal-
enerġija rinovabbli, l-effiċjenza tal-
enerġija u t-trasport sostenibbli, jew billi 
tiżdied il-flessibbiltà għall-impatti negattivi 
tal-bidla fil-klima fuq il-pajjiżi, is-setturi u 
l-komunitajiet vulnerabbli. Il-Mandat tal-
Bidla fil-Klima għandu jiġi implimentat 

4. Il-Mandat tal-Bidla fil-Klima għandu 
jkopri l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
mill-BEI fil-pajjiżi kollha koperti minn din 
id-deċiżjoni, fejn dawn it-tipi ta' 
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI 
jsostnu l-għan politiku ewlieni tal-Unjoni li 
tiġi indirizzata l-bidla fil-klima billi jiġu 
appoġġati l-pajjiżi fl-implimentazzjoni tal-
impenji klimatiċi tagħhom skont il-
Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC), 
b'mod partikolari billi jiġu evitati jew 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet li 
jikkawżaw l-effett serra fl-oqsma tal-
enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza tal-
enerġija u t-trasport sostenibbli, jew billi 
tiżdied il-kapaċità ta' rkupru mill-impatti
negattivi tal-bidla fil-klima fuq il-pajjiżi,
is-setturi u l-komunitajiet vulnerabbli. Il-
Mandat tal-Bidla fil-Klima għandu jiġi 
implimentat b’kollaborazzjoni mill-qrib 
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b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, bil-kombinazzjoni fejn 
ikunu possibbli u xieraq tal-finazjament
mill-BEI mal-fondi baġitarji tal-UE.

mal-Kummissjoni, bil-kombinazzjoni fejn 
ikunu possibbli u xieraq tal-finanzjament
mill-BEI mal-fondi baġitarji tal-UE. Il-
mandat fakultattiv mhux se jingħadd 
bħala kontribut tal-UE u tal-Istati 
Membri tagħha għall-fondi ta' bidu 
mgħaġġel miftiehma fil-COP tal-
UNFCCC f'Kopenħagen f'Diċembru 
2009. Proġetti li jiġġeneraw krediti tal-
karbonju mhux se jitqiesu għal appoġġ 
mill-mandat addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-self mill-BEI m'għandux jgħodd bħala kontribuzzjoni tal-UE biex tissodisfa l-wegħdiet 
finanzjarji tagħha skont Kopenħagen. Jeħtieġ li tiġi eskluża b'mod ċar, fir-rigward tal-għadd, 
l-akkumulazzjoni mal-proġetti li jiġġeneraw il-krediti tal-karbonju.

Emenda 59
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Biex jiġi massimizzat l-effett fuq it-
taffija tal-bidla fil-klima, il-BEI għandu 
jiddefinixxi l-kriterji ta' "teknoloġija 
nadifa" li l-proġetti jridu jissodisfaw biex 
ikunu eliġibbli għal finanzjament skont il-
Mandat tal-Bidla fil-Klima. Il-kriterji 
għandhom ikunu orjentati fil-prinċipju 
lejn użu effiċjenti tal-enerġija, 
emissjonijiet baxxi u provvista sostenibbli 
ta' enerġija, filwaqt li jeskludu l-appoġġ 
għal kwalunkwe teknoloġiji għall-
provvista ta' enerġija bbażata fuq in-
nukleari jew il-fjuwils fossili.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi massimizzat l-effett fuq it-taffija tal-bidla fil-klima, huwa kruċjali li l-BEI jipprovdi 
kriterji adegwati rigward dak li jqis li hu "teknoloġija nadifa".  Il-finanzjament għall-klima 
għandu jiġi dirett lejn l-użu effiċjenti tal-enerġija u enerġija verament rinnovabbli.

Emenda 60
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-taffija tal-bidla fil-klima u l-
adattament għaliha, kif imfissra fl-
Artikolu 2(4).

(a) Proġetti tal-bidla fil-klima li 
jikkontribwixxu għall-impenji tal-pajjiżi 
skont il-UNFCCC u li jissodisfaw il-
kriterji ta' "teknoloġija nadifa", bi qbil 
mal-Artikolu 2(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament għall-klima għandu jiġi dirett lejn l-użu effiċjenti tal-enerġija u enerġija 
verament rinnovabbli.

Emenda 61
George Sabin Cutaş

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BEI għandu progressivament iżid l-
attività tiegħu fis-setturi soċjali, bħas-
saħħa u l-edukazzjoni.

3. Il-BEI għandu jżid l-attività tiegħu fis-
setturi soċjali, bil-ħsieb li jintlaħqu l-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millenju.

Or. en
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Emenda 62
Iuliu Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BEI għandu progressivament iżid l-
attività tiegħu fis-setturi soċjali, bħas-saħħa 
u l-edukazzjoni.

3. Il-BEI għandu progressivament iżid l-
attività tiegħu fis-setturi soċjali, bħas-saħħa 
u l-edukazzjoni; kif ukoll fit-tisħiħ tal-
kapaċità u l-effiċjenza amministrattiva 
tal-awtoritajiet lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-governanza tajba hija essenzjali fl-iżvilupp ekonomiku; it-tisħiħ tal-kapaċità tal-
awtoritajiet lokali wkoll għandha tiġi inkluża fil-mandat estern ġenerali tal-BEI.

Emenda 63
Marielle De Sarnez

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BEI għandu progressivament iżid l-
attività tiegħu fis-setturi soċjali, bħas-saħħa 
u l-edukazzjoni.

3. Il-BEI għandu progressivament iżid l-
attività tiegħu fis-setturi soċjali, bħas-saħħa 
u l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-qgħad.

Or. fr

Emenda 64
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-konsistenza tal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament mill-BEI mal-linji politiċi u l-

2. Il-konsistenza tal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament mill-BEI mal-għanijiet
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għanijiet politiċi esterni tal-UE għandha 
tiġi sorveljata skont l-Artikolu 10.

politiċi esterni tal-UE għandha tiġi 
sorveljata skont l-Artikolu 10. Il-BEI 
għandu jiżviluppa indikaturi tal-
prestazzjoni fir-rigward tal-aspetti tal-
iżvilupp, ambjentali u tal-jeddijiet tal-
bniedem tal-proġetti ffinanzjati kif ukoll 
fir-rigward tal-indikaturi skont id-
Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effikaċja 
tal-Għajnuna, biex tiġi ffaċilitata s-
sorveljanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kliem addizzjonali biex jissaħħaħ l-allinjament tal-BEI mal-għanijiet politiċi tal-UE u t-tnax-
il indikatur tad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi biex jitkejjel il-progress tad-donaturi f'termini ta' 
effikaċja tal-għajnuna.

Emenda 65
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BEI għandu japplika diliġenza 
qawwija xierqa fuq l-aspetti relatati mal-
iżvilupp tal-proġetti koperti mill-garanzija 
tal-Unjoni. Ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI 
innifsu għandhom jinkludu d-
dispożizzjonijiet neċessarji dwar il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali u soċjali 
tal-proġetti u tal-aspetti konnessi mal-
jeddijiet tal-bniedem, sabiex jiżguraw li 
dawk il-proġetti li jkunu sostenibbli 
ekonomikament, finanzjarjament, 
ambjentalment u soċjalment biss jiġu 
sostnuti skont din id-Deċiżjoni.

1. Il-BEI għandu japplika diliġenza 
qawwija xierqa, inkluża konsultazzjoni 
pubblika lokali, fuq l-aspetti relatati mal-
iżvilupp tal-proġetti koperti mill-garanzija 
tal-Unjoni qabel ma jiġu approvati l-
proġetti, filwaqt li tiġi inkluża f'forma 
xierqa l-attività ta' self tal-intermedjarji 
finanzjarji. Ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI 
innifsu għandhom jinkludu d-
dispożizzjonijiet neċessarji dwar il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali u soċjali 
tal-proġetti u tal-aspetti konnessi mal-
jeddijiet tal-bniedem, sabiex jiżguraw li 
dawk il-proġetti li jkunu sostenibbli 
ekonomikament, finanzjarjament, 
ambjentalment u soċjalment biss jiġu 
sostnuti skont din id-Deċiżjoni.

Or. en
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Emenda 66
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra mill-valutazzjoni ex-ante tal-
aspetti relatati mal-iżvilupp, il-BEI għandu 
jsaħħaħ is-sorveljanza tiegħu tul l-
implimentazzjoni tal-proġett, inter alia, fir-
rigward tal-impatt tal-proġett fuq l-
iżvilupp.

2. Barra mill-valutazzjoni ex-ante tal-
aspetti relatati mal-iżvilupp, il-BEI għandu 
jwettaq sorveljanza dettaljata tul l-
implimentazzjoni tal-proġett, inter alia, fir-
rigward tal-impatt tal-proġett fuq l-
iżvilupp, l-ambjent u l-jeddijiet tal-
bniedem. Is-sorveljanza għandha tinkludi 
l-prestazzjoni tal-intermedjarji finanzjarji.
Ir-riżultati tas-sorveljanza għandhom jiġu 
żvelati regolarment lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 67
Yannick Jadot

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Il-Parteċipazzjoni Pubblika u l-Iżvelar tal-

Informazzjoni
1. Il-BEI, flimkien mal-promotur tal-
proġett, għandu jkollu sehem attiv fl-
organizzazzjoni tal-konsultazzjoni 
pubblika dwar l-aspetti tal-iżvilupp, 
ambjentali u soċjali tal-proġett. Il-BEI 
għandu jidentifika l-pubbliku affetwat 
mill-proġett iffinanzjat mill-BEI. Il-BEI 
għandu jiżgura li l-popolazzjoni lokali 
tkun infurmata fil-waqt dwar il-
kwistjonijiet ewlenin kollha li 
jirrigwardaw l-operazzjonijiet tal-BEI li 
jitwettqu. Għandhom jiġu stabbiliti 
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mekkaniżmi xierqa għall-ilmenti u dawn 
għandhom ikunu aċċessibbli tul l-
implimentazzjoni kollha tal-
operazzjonijiet tal-BEI.

2. Il-BEI għandu jiżgura li d-dokumenti 
relatati ma' proġetti li fir-rigward 
tagħhom il-BEI jibbenefika mill-garanzija 
tal-UE jkunu disponibbli direttament 
għall-pubbliku f'forma elettronika jew 
permezz ta' reġistru bi qbil mar-regoli 
tiegħu. L-informazzjoni li għandha tkun 
disponibbli u li għandha tinxtered 
għandha tiġi aġġornata kif jixraq u 
għandha tinkludi:

-Deskrizzjoni/sommarju tal-proġett
-Rapporti ta' valutazzjoni tal-proġetti 
(valutazzjoni tal-impatti ambjentali, 
soċjali, tal-jeddijiet tal-bniedem u tal-
iżvilupp tal-proġett)
-Pattijiet u kundizzjonijiet dwar l-aspetti 
tal-proġetti relatati mal-ambjent, l-
iżvilupp u l-jeddijiet tal-bniedem

-Rapporti ta' sorveljanza dwar l-aspetti 
tal-proġetti relatati mal-iżvilupp, mal-
ambjent u ma' fatturi soċjali

Rapporti ta' valutazzjoni ex post dwar il-
kontribuzzjoni tal-proġetti għall-iżvilupp 
ekonomiku, l-eliminazzjoni tal-faqar, il-
ħarsien tal-ambjent u t-tisħiħ tal-jeddijiet 
tal-bniedem.

Or. en

Emenda 68
Jan Zahradil

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-BEI 
għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-BEI 
għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
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b’rapporti annwali dwar l-operazzjonijiet 
ta’ finanzjament mill-BEI mwettqa skont 
din id-Deċiżjoni fil-livell proġettwali, 
settorjali, nazzjonali u reġjonali u tas-
sodisfar tal-għanijiet strateġiċi u tal-
politika esterna tal-UE, inkluża l-
koperazzjoni mal-Kummissjoni, 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u 
istuzzjonijiet bilaterali oħra.

b’rapporti annwali dwar l-operazzjonijiet 
ta’ finanzjament mill-BEI mwettqa skont 
din id-Deċiżjoni fil-livell proġettwali, 
settorjali, nazzjonali u reġjonali u dwar l-
issodisfar tal-għanijiet strateġiċi u tal-
politika esterna tal-UE, inkluża l-
koperazzjoni mal-Kummissjoni, 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u 
istituzzjonijiet bilaterali oħra. Kwalunkwe 
ftehim bejn il-BEI u IFIs jew 
istituzzjonijiet bilaterali oħrajn relatat 
mal-operazzjonijiet finanzjarji skont din 
id-Deċiżjoni għandhom jiġu nnotifikati 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
bħala parti mir-rappurtar annwali tal-
Kummissjoni msemmi fl-Artikolu 10 ta' 
din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 69
Jan Zahradil

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport finali dwar l-applikazzjoni ta’ din 
id-deċiżjoni mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru 2014.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
finali dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
deċiżjoni mhux aktar tard mill-
31 ta’ Ottubru 2014.

Or. en


