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Emenda 1
Peter Skinner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-għadd kbir ta’ strumenti 
finanzjarji u programmi ta’ kofinanzjament 
Ewropej huwa element li joħloq konfużjoni 
u inċertezza fost l-entitajiet pubbliċi u 
privati li jkunu jixtiequ jibbenefikaw 
minnhom; jittama għaldaqstant li jiġu 
rrazzjonalizzati u kkoordinati, bl-għan li 
jnġieb ‘il quddiem l-użu effiċjenti tagħhom
fi ħdan qafas unifikat u koerenti, inklużi l-
fondi strutturali;

1. Jinnota li l-għadd kbir ta’ strumenti 
finanzjarji u programmi ta’ kofinanzjament 
Ewropej huwa element li joħloq konfużjoni 
u inċertezza fost l-entitajiet pubbliċi u 
privati li jkunu jixtiequ jibbenefikaw 
minnhom; jitlob li ssir reviżjoni li 
tiddetermina l-iżjed mezz effettiv ta’ infiq
għall-applikant bl-għan li jinġieb ’il
quddiem l-użu effiċjenti ta’ dawn l-
istrumenti u l-fondi strutturali fi ħdan 
qafas uniku u koerenti

Or. en

Emenda 2
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinnota li l-għadd kbir ta’ strumenti 
finanzjarji u programmi ta’ kofinanzjament 
Ewropej huwa element li joħloq konfużjoni 
u inċertezza fost l-entitajiet pubbliċi u 
privati li jkunu jixtiequ jibbenefikaw 
minnhom; jittama għaldaqstant li jiġu 
rrazzjonalizzati u kkoordinati, bl-għan li 
jnġieb ‘il quddiem l-użu effiċjenti tagħhom 
fi ħdan qafas unifikat u koerenti, inklużi l-
fondi strutturali;

1. Jinnota li l-għadd kbir ta’ strumenti 
finanzjarji u programmi ta’ kofinanzjament 
Ewropej huwa element li joħloq konfużjoni 
u inċertezza fost l-entitajiet pubbliċi u 
privati li jkunu jixtiequ jibbenefikaw 
minnhom; jittama għaldaqstant li jiġu 
rrazzjonalizzati u kkoordinati, bl-għan li 
jinġieb ’il quddiem l-użu effiċjenti 
tagħhom fi ħdan qafas uniku u koerenti, 
inklużi l-fondi strutturali; jilqa’, f’dan ir-
rigward, l-idea tal-Kummissjoni ta’ 
raggruppament trasversali ta’ strumenti 
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bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 
sabiex isir strument komuni u jiġu 
sfruttati s-sinerġiji transsettorjali; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li 
proġetti transsettorjali, bħal grids 
intelliġenti, jingħataw prijorità u jiġi 
allokat finanzjament speċifiku biex 
jinkisbu b’mod sħiħ il-benefiċċji ta’ 
strument finanzjarju multisettorjali;  

Or. en

Emenda 3
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jappoġġja bis-sħiħ il-valutazzjoni tal-
Kummissjoni li, permezz tal-
katalizzazzjoni tal-investiment marbut 
mat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija, għal 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli u 
infrastruttura relatata, strumenti 
finanzjarji innovattivi jistgħu 
jikkontribwixxu għal ekonomija u soċjetà 
li jifilħu għall-klima;    

Or. en

Emenda 4
Antonio Cancian

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li 2.  Josserva li l-Fond Marguerite s’issa 
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diġà qed joperaw fis-settur tal-enerġija, 
bħall-Fond Ewropew għall-Effiċjenza 
Enerġetika (EEEF) u l-Fond Marguerite, 
b’xorti ħażina qed jipproduċu riżultati 
inferjuri minn dawk mistennija;  josserva 
fil-fatt li l-Fond Marguerite s’issa ffinanzja 
għadd tassew limitat ta' proġetti, filwaqt li 
l-Fond Ewropew għall-Effiċjenza 
Enerġetika jaħdem billi joffri lil min 
jixtieq jużah kundizzjonijiet ta’ 
finanzjament simili għal dawk offruti mis-
suq ordinarju jekk mhux anqas 
konvenjenti minnhom;  jemmen li l-
adozzjoni ta’ strumenti finanzjarji futuri 
għalhekk għandha tqis dawn l-esperjenzi 
mhux għal kollox pożittivi;

ffinanzja għadd tassew limitat ta' proġetti, 
jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem sabiex 
ittejjeb il-prestazzjoni ta’ dan il-fond, 
jemmen li l-adozzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji futuri għandha tqis din l-
esperjenza mhux għal kollox pożittiva bl-
għan li jitħaffu, fejn ikun possibbli, iż-
żminijiet tal-operattività tal-istrumenti 
finanzjarji;

Or. it

Emenda 5
Peter Skinner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà 
qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-
Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
(EEEF) u l-Fond Marguerite, b’xorti 
ħażina qed jipproduċu riżultati inferjuri 
minn dawk mistennija; josserva fil-fatt li 
l-Fond Marguerite s’issa ffinanzja għadd 
tassew limitat ta' proġetti, filwaqt li l-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
jaħdem billi joffri lil min jixtieq jużah 
kundizzjonijiet ta’ finanzjament simili 
għal dawk offruti mis-suq ordinarju, jekk 
mhux anqas konvenjenti minnhom;
jemmen li l-adozzjoni ta’ strumenti 
finanzjarji futuri għalhekk għandha tqis
dawn l-esperjenzi mhux għal kollox 
pożittivi;

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà 
qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-
Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
(EEEF) u l-Fond Marguerite kellhom 
suċċess limitat fir-rigward tan-numru ta’ 
proġetti ffinanzjati; jemmen li l-adozzjoni 
ta’ strumenti finanzjarji futuri għandha tqis 
dan meta tevalwa kif jista’ jitwessa’ l-
kamp ta’ applikazzjoni għal dan it-tip ta’ 
finanzjament;  

Or. en
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Emenda 6
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà 
qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-
Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
(EEEF) u l-Fond Marguerite, b’xorti 
ħażina qed jipproduċu riżultati inferjuri
minn dawk mistennija; josserva fil-fatt li l-
Fond Marguerite s’issa ffinanzja għadd 
tassew limitat ta' proġetti, filwaqt li l-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
jaħdem billi joffri lil min jixtieq jużah 
kundizzjonijiet ta’ finanzjament simili għal 
dawk offruti mis-suq ordinarju, jekk mhux 
anqas konvenjenti minnhom; jemmen li l-
adozzjoni ta’ strumenti finanzjarji futuri
għalhekk għandha tqis dawn l-esperjenzi 
mhux għal kollox pożittivi;

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà 
qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-
Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
(EEEF) u l-Fond Marguerite, b’xorti 
ħażina qed jipproduċu inqas riżultati minn 
dawk mistennija; josserva fil-fatt li l-Fond 
Marguerite s’issa ffinanzja għadd tassew 
limitat ta’ proġetti, filwaqt li l-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
jaħdem billi joffri lil min jixtieq jużah 
kundizzjonijiet ta’ finanzjament simili għal 
dawk offruti mis-suq ordinarju, jekk mhux 
anqas konvenjenti minnhom; jemmen li l-
adozzjoni ta’ dawn l-istrumenti finanzjarji 
għalhekk għandha tiġi adattata biex isiru 
verament strumenti finanzjarji attraenti;

Or. en

Emenda 7
Bendt Bendtsen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà 
qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-
Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
(EEEF) u l-Fond Marguerite, b’xorti 
ħażina qed jipproduċu riżultati inferjuri 

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà 
qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-
Fond Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
(EEEF) u l-Fond Marguerite, b’xorti 
ħażina qed jipproduċu riżultati inferjuri 



AM\902943MT.doc 7/23 PE489.620v01-00

MT

minn dawk mistennija; josserva fil-fatt li l-
Fond Marguerite s’issa ffinanzja għadd 
tassew limitat ta' proġetti, filwaqt li l-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
jaħdem billi joffri lil min jixtieq jużah 
kundizzjonijiet ta’ finanzjament simili għal 
dawk offruti mis-suq ordinarju, jekk mhux 
anqas konvenjenti minnhom; jemmen li l-
adozzjoni ta’ strumenti finanzjarji futuri 
għalhekk għandha tqis dawn l-esperjenzi 
mhux għal kollox pożittivi;

minn dawk mistennija; josserva fil-fatt li l-
Fond Marguerite s’issa ffinanzja għadd 
tassew limitat ta' proġetti, filwaqt li l-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika 
jaħdem billi joffri lil min jixtieq jużah 
kundizzjonijiet ta’ finanzjament simili għal 
dawk offruti mis-suq ordinarju, jekk mhux 
anqas konvenjenti minnhom; għalhekk 
huwa tal-fehma li jeħtieġ li jiġu allokati 
iżjed riżorsi għall-fondi biex isiru iżjed 
applikabbli għal iżjed riċevituri u sabiex 
il-prodott finali jsir iżjed kompetittiv;

Or. en

Emenda 8
Antonio Cancian

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Fond għall-
Effiċjenza Enerġetika, minkejja li 
jikkwalifika fil-fatt bħala strument ta’ 
finanzjament, huwa kkunsidrat mill-
Kummissjoni bħala ugwali għal sussidju, u 
għalhekk ma jippermettix li parti tuża sew 
lilu kif ukoll il-fondi strutturali;  jenfasizza 
għalhekk il-ħtieġa li fil-futur jiġi żgurat li l-
istrumenti finanzjarji l-ġodda jirriżultaw 
kompatibbli mal-fondi strutturali u mal-
istrumenti l-oħra ta' sussidju disponibbli 
mill-Unjoni Ewropea;

3. Jinnota l-fatt li l-Fond għall-Effiċjenza 
Enerġetika (EEEF) jaħdem billi joffri lill 
dawk li jixtiequ jagħmlu użu minnhom 
kundizzjonijiet ta' finanzjament simili, 
jekk mhux anqas xierqa, għal dawk 
offruti mis-suq ordinarju; Jiddispjaċih li 
l-Fond, minkejja li jikkwalifika fil-fatt 
bħala strument ta’ finanzjament, huwa 
kkunsidrat mill-Kummissjoni bħala ugwali 
għal sussidju, u għalhekk ma jippermettix 
li parti tuża sew lilu kif ukoll il-fondi 
strutturali;  jenfasizza għalhekk il-ħtieġa li 
fil-futur jiġi żgurat li l-istrumenti 
finanzjarji l-ġodda jirriżultaw kompatibbli 
mal-fondi strutturali u mal-istrumenti l-
oħra ta' sussidju disponibbli mill-Unjoni 
Ewropea;

Or. it

Emenda 9
Claude Turmes
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Fond għall-
Effiċjenza Enerġetika, minkejja li 
jikkwalifika fil-fatt bħala strument ta’ 
finanzjament, huwa kkunsidrat mill-
Kummissjoni bħala ugwali għal sussidju, u 
għalhekk ma jippermettix li parti tuża sew 
lilu kif ukoll il-fondi strutturali; jenfasizza 
għalhekk il-ħtieġa li fil-futur jiġi żgurat li l-
istrumenti finanzjarji l-ġodda jirriżultaw
kompatibbli mal-fondi strutturali u mal-
istrumenti l-oħra ta' sussidju disponibbli 
mill-Unjoni Ewropea;

3. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Fond għall-
Effiċjenza Enerġetika, minkejja li 
jikkwalifika fil-fatt bħala strument ta’ 
finanzjament, huwa kkunsidrat mill-
Kummissjoni bħala ugwali għal sussidju, u 
għalhekk ma jippermettix li parti tuża sew 
lilu kif ukoll il-fondi strutturali; jenfasizza 
għalhekk il-ħtieġa li fil-futur  dan il-Fond 
isir fond li jista’ jerġa’ jintuża biex joffri 
opportunitajiet reali għall-investiment, 
direttament jew indirettament permezz ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji, fi proġetti tal-
effiċjenza tal-enerġija u tal-enerġija 
rinnovabbli fuq skala iżgħar u
kompatibbli mal-fondi strutturali u mal-
istrumenti l-oħra ta’ sussidju disponibbli 
mill-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 10
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Fond għall-
Effiċjenza Enerġetika, minkejja li 
jikkwalifika fil-fatt bħala strument ta’ 
finanzjament, huwa kkunsidrat mill-
Kummissjoni bħala ugwali għal sussidju, u 
għalhekk ma jippermettix li parti tuża sew 
lilu kif ukoll il-fondi strutturali; jenfasizza 
għalhekk il-ħtieġa li jiġi żgurat fil-futur li 
strumenti finanzjarji ġodda jkunu 
kompatibli ma’ fondi strutturali u ma’ 
strumenti oħra ta’ sussidjar disponibbli 

3. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Fond għall-
Effiċjenza Enerġetika, minkejja li 
jikkwalifika fil-fatt bħala strument ta’ 
finanzjament, huwa kkunsidrat mill-
Kummissjoni bħala ugwali għal sussidju, u 
għalhekk ma jippermettix li parti tuża sew 
lilu kif ukoll il-fondi strutturali;
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mill-Unjoni Ewropea;   

Or. en

Emenda 11
Bendt Bendtsen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota li strumenti finanzjarji li 
jaħdmu tajjeb fil-qasam tal-effiċjenza tal-
enerġija se jipproduċu riżultati veloċi, 
jiġifieri ħolqien tal-impjiegi, għax ma 
jirrikjedux l-istess livell ta’ burokrazija 
bħal ċerti proġetti ta’ infrastruttura fit-
trasport u l-enerġija;  

Or. en

Emenda 12
Marian-Jean Marinescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li kwalunkwe forma ta’ 
tassazzjoni kkoordinata fl-UE marbuta 
mat-tibdil fil-klima għandu jkollha d-dħul 
tagħha rriservat għall-finanzjament tar-
riċerka u l-iżvilupp u miżuri bl-għan li 
jnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, 
jistimulaw l-effiċjenza tal-enerġija u 
jtejbu l-infrastruttura tal-enerġija fl-UE; 

Or. en
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Emenda 13
Silvia-Adriana Ţicău

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a.Bil-għan li jintlaħqu l-objettivi politiċi 
tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ iktar effiċjenza enerġetika, jitlob lill-
Kummissjoni sabiex telabora u 
tippubblika rakkomandazzjonijiet u linji 
gwida fuq il-fondi kollha Ewropej u l-
istrumenti finanzjarji innovattivi li jistgħu 
jintużaw fil-qafas taż-żieda tal-effiċjenza 
enerġetika;

Or. ro

Emenda 14
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self 
(Loan Guarantee Facility) fl-ambitu ta’ 
COSME (EUR 150 000), fid-dawl ta’ 
valutazzjoni aktar preċiża tal-ħtiġijiet 
reali ta’ kreditu tal-SMEs Ewropej;

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020;

Or. en
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Emenda 15
Bendt Bendtsen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self (Loan 
Guarantee Facility) fl-ambitu ta’ COSME 
(EUR 150 000), fid-dawl ta’ valutazzjoni 
aktar preċiża tal-ħtiġijiet reali ta’ kreditu 
tal-SMEs Ewropej;

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self 
(LGF) fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
COSME (EUR 150 000), fid-dawl ta’ 
valutazzjoni aktar preċiża tal-ħtiġijiet reali 
ta’ kreditu tal-SMEs Ewropej; jikkunsdra 
li żieda fil-livell m’għandux inaqqas in-
numru ta’ SMEs li jibbenefikaw mill-
faċilità u għaldaqstant jitlob għal żieda fl-
LGF;  

Or. en

Emenda 16
Peter Skinner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self (Loan 
Guarantee Facility) fl-ambitu ta’ COSME 

4. Jemmen li iżjed attenzjoni għandha 
tingħata lill-appoġġ tal-SMEs permezz tal-
istrumenti ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u 
d-dejn previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self (Loan 
Guarantee Facility) fil-kamp ta’ 
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(EUR 150 000), fid-dawl ta’ valutazzjoni 
aktar preċiża tal-ħtiġijiet reali ta’ kreditu 
tal-SMEs Ewropej;

applikazzjoni ta’ COSME (EUR 150 000), 
fid-dawl ta’ valutazzjoni aktar preċiża tal-
ħtiġijiet reali ta’ kreditu tal-SMEs Ewropej;

Or. en

Emenda 17
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self (Loan 
Guarantee Facility) fl-ambitu ta’ COSME 
(EUR 150 000), fid-dawl ta’ valutazzjoni 
aktar preċiża tal-ħtiġijiet reali ta’ kreditu 
tal-SMEs Ewropej;

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-
appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti 
ta’ parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn 
previsti mill-Programmi COSME u 
Orizzont 2020; madanakollu jikkunsidra 
xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li 
jiżdied il-limitu massimu previst mill-
mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self (Loan 
Guarantee Facility) fl-ambitu ta’ COSME 
(EUR 150 000), fid-dawl ta’ valutazzjoni 
aktar preċiża tal-ħtiġijiet reali ta’ kreditu 
tal-SMEs Ewropej kif ukoll iż-żieda tal-
livell globali tal-fondi previsti fil-faċilità;

Or. en

Emenda 18
Bendt Bendtsen

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni 
għandha tesplora metodi għat-titjib tas-
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suq ta’ kważi ekwità, b’mod partikolari 
finanzjament intermedju; jirrakkomanda 
li l-Kummissjoni tinvestiga kif għandha 
ssaħħaħ il-Faċilità Mezzanina għat-
Tkabbir tal-FEI u kif għandhom jiġu 
kkunsidrati prodotti intermedji, bħal 
garanzija għal self intermedju; 
jirrakkomanda wkoll li dejta u analiżi li 
jirrigwardjaw l-istrumenti finanzjarji
għandhom jiġu pprovduti għat-tnaqqis ta’ 
ostakoli għal intermedjarji finanzjarji li 
jkunu jixtiequ jesploraw is-suq tas-self 
għal kapital intermedju fl-UE;  

Or. en

Emenda 19
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħares b’mod favorevoli lejn l-azzjonijiet 
li jipprovdu għall-ħruġ ta' garanziji għall-
promoturi ta' proġetti, bl-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-kreditu, 
skont l-iskema proposta mill-Faċilità ta’ 
Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji 
(Risk Sharing Financial Facility - RSFF);

5. Iħares b’mod favorevoli lejn l-azzjonijiet 
li jipprovdu għall-ħruġ ta’ garanziji għall-
promoturi ta’ proġetti, bl-għan li 
jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-kreditu, 
skont l-iskema proposta mill-Faċilità ta’ 
Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji 
(Risk Sharing Financial Facility - RSFF);
jappoġġja l-allokazzjoni lill-SMEs ta’ 
sehem kbir tal-fondi tal-istrument ta’ 
finanzjament Orizzont 2020 li għandhom 
jitwettqu permezz ta’ Faċilità għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni minn Intrapriżi 
tan-Negozji Żgħar, kif rakkomandat mir-
reviżjoni tal-esperti RSFF;  

Or. en
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Emenda 20
Peter Skinner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappoġġja l-isforz magħmul għall-
inċentivazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni 
fi ħdan l-SMEs fl-ambitu tal-Programm 
Orizzont 2020; jinnota wkoll li l-
finanzjament tal-kapital ta' riskju mhux l-
uniku mezz vijabbli biex jintlaħaq dan il-
għan; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni 
u lill-partijiet interessati l-oħra biex 
janalizzaw l-involviment possibbli ta’ 
sistema ta’ għoti ta’ kuntratti min-naħa 
tal-SMEs għall-iżvilupp ta' teknoloġiji li l-
istituzzjonijiet Ewropej juru l-bżonn 
għalihom, b'tali mod li l-fondi Ewropej 
jiffinanzjaw il-produzzjoni ta' teknoloġiji 
utli għall-istituzzjonijiet infushom;

6. Jappoġġja l-isforz magħmul għall-
inċentivazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni 
fi ħdan l-SMEs fil-kamp ta’ applikazzjoni
tal-Programm Orizzont 2020; jinnota wkoll 
li l-finanzjament tal-kapital ta’ riskju mhux 
l-uniku mezz vijabbli biex jintlaħaq dan il-
għan; madankollu, fid-dawl tal-Pjan ta’ 
Azzjoni ta’ Kapital ta’ Riskju [SEC(1998) 
552] l-għan tal-Kummissjoni għandu jkun 
li jħeġġeġ dan il-finanzjament;   huwa tal-
opinjoni wkoll li għandu jiġi previst ritorn 
għal standardizzazzjoni tal-finanzjament 
u d-disponibbiltà tal-kapital tar-riskju;  

Or. en

Emenda 21
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappoġġja l-isforz magħmul għall-
inċentivazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni 
fi ħdan l-SMEs fl-ambitu tal-Programm 
Orizzont 2020; jinnota wkoll li l-
finanzjament tal-kapital ta' riskju mhux l-
uniku mezz vijabbli biex jintlaħaq dan il-
għan; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni 
u lill-partijiet interessati l-oħra biex 

6. Jappoġġja l-isforz magħmul għall-
inċentivazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni 
fi ħdan l-SMEs fil-kamp ta’ applikazzjoni
tal-Programm Orizzont 2020; jinnota wkoll 
li l-finanzjament tal-kapital ta' riskju mhux 
l-uniku mezz vijabbli biex jintlaħaq dan il-
għan; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni 
u lill-partijiet interessati l-oħra biex 
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janalizzaw l-involviment possibbli ta’ 
sistema ta’ għoti ta’ kuntratti min-naħa tal-
SMEs għall-iżvilupp ta' teknoloġiji li l-
istituzzjonijiet Ewropej juru l-bżonn 
għalihom, b'tali mod li l-fondi Ewropej 
jiffinanzjaw il-produzzjoni ta' teknoloġiji 
utli għall-istituzzjonijiet infushom;

janalizzaw l-involviment possibbli ta’ 
sistema ta’ għoti ta’ kuntratti min-naħa tal-
SMEs għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
miftuħa li l-istituzzjonijiet fl-Ewropa u l-
Istati Membri juru l-bżonn għalihom, b’tali 
mod li l-fondi Ewropej jiffinanzjaw il-
produzzjoni ta' teknoloġiji utli għall-
istituzzjonijiet infushom u li minnhom 
jista’ faċilment jiġi derivat iżjed użu u 
innovazzjoni;   f’dan ir-rigward, 
jappoġġja l-allokazzjoni ta’ parti 
sostanzjali tal-fondi taħt l-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni tal-istrument tal-
SME dedikat ġdid;  

Or. en

Emenda 22
Marian-Jean Marinescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Itenni li strumenti finanzjarji 
innovattivi għandhom jintużaw biex 
jappoġġjaw sħubiji pubbliċi-privati u 
għandhom jiġu previsti bħala alternattiva 
għal infiq pubbliku pur bħala mod ta’ 
ingranaġġ għall-fondi u l-indirizzar tal-
falliment tas-suq;  

Or. en

Emenda 23
Peter Skinner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Itenni li dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu attivati biex jitwettqu 
proġetti li jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-BEI, b’mod 
partikolari, iżda wkoll lill-korpi l-oħra
involuti direttament jew indirettament, 
biex jassistu b’mod ħafna aktar attiv lill-
promoturi ta’ dawn il-proġetti, l-aktar fil-
fażi tal-bidu;

7. Itenni li dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu attivati biex jitwettqu 
proġetti li jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-BEI, b’mod 
partikolari, biex jippromwovu dawn il-
proġetti matul iċ-ċiklu tal-
implimentazzjoni u b’mod kontinwu 
jagħmlu valutazzjoni mill-ġdid sabiex 
jiżguraw li l-fondi qed jintużaw b’mod 
effiċjenti;  

Or. en

Emenda 24
Claude Turmes

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Itenni li dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu attivati biex jitwettqu 
proġetti li jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-BEI b’mod 
partikolari, iżda wkoll lill-korpi l-oħra 
involuti direttament jew indirettament, biex 
jassistu b’mod ħafna aktar attiv lill-
promoturi ta’ dawn il-proġetti, l-aktar fil-
fażi tal-bidu;

7. Itenni li dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu attivati biex jitwettqu 
proġetti li jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv ibbażat fuq sforzi 
kollaborattivi u parteċipazzjoni kollettiva; 
jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-
BEI b’mod partikolari, iżda wkoll lill-korpi 
l-oħra involuti direttament jew 
indirettament, biex jassistu b’mod ħafna 
aktar attiv lill-promoturi ta’ dawn il-
proġetti, l-aktar fil-fażijiet tal-bidu;

Or. en



AM\902943MT.doc 17/23 PE489.620v01-00

MT

Emenda 25
Antonio Cancian

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Ittenni li dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu attivati biex jitwettqu 
proġetti li jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;  jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-BEI b’mod 
partikolari, iżda wkoll lill-korpi l-oħra 
involuti direttament jew indirettament, biex 
jassistu b’mod ħafna aktar attiv lill-
promoturi ta’ dawn il-proġetti, l-aktar fil-
fażi tal-bidu; 

7. Itenni li dawn l-istrumenti finanzjarji 
għandhom jiġu attivati biex jitwettqu 
proġetti li jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu 
l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;  jistieden għalhekk 
lill-Kummissjoni u lill-BEI b’mod 
partikolari, iżda wkoll lill-korpi l-oħra 
involuti direttament jew indirettament, biex 
jassistu b’mod ħafna aktar attiv lill-
promoturi ta’ dawn il-proġetti, l-aktar fil-
fażi tal-bidu, f'dan is-sens, esperjenzi ta’ 
suċċess bħall-istrument ELENA 
għandhom jitqiesu bħala eżempju u jiġu 
żviluppati; 

Or. it

Emenda 26
Claude Turmes

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jinnota, madankollu, li f’ħafna 
każijiet PPPs isofru minn trasparenza 
insuffiċjenti, fejn iż-żmien bejn l-
investiment pubbliku u ż-żmien attwali 
fejn isir l-iskrutinju spiss ikun twil b’mod 
inaċċettabbli;   jitlob għal metodi aħjar ta’ 
evalwazzjoni trasparenti kontinwa tal-użu 
ta’ fondi pubbliċi fil-PPPs b’mod li 
jippermetti l-iskrutinju primarjament mill-
pubbliku li jiffinanzja l-proġetti u terzi 
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partijiet interessati oħra, bħal riċerkaturi;  

Or. enEmenda 27
Antonio Cancian

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fuq l-
ekonomija Ewropea ta’ użu aktar strateġiku 
tal-istrumenti finanzjarji, iżda jqis li dan 
ser ikun b’xorti ħażina limitat għall-
proġetti bi prestazzjoni fuq perjodu ta’ 
żmien qasir u medju;  jibża’ li investimenti 
fi proġetti daqstant bżonnjużi għall-ilħiq
tal-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
jistgħu ma jitwettqux għaliex jitqiesu wisq 
riskjużi għall-investituri u minħabba n-
nuqqas ta’ fondi pubbliċi;

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fuq l-
ekonomija Ewropea ta’ użu aktar strateġiku 
tal-istrumenti finanzjarji, iżda jqis li dan 
ser ikun b’xorti ħażina limitat għall-
proġetti bi prestazzjoni fuq perjodu ta’ 
żmien qasir u medju; jibża’ li investimenti 
fi proġetti daqstant bżonnjużi għall-ilħuq
tal-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
jistgħu ma jitwettqux għaliex jitqiesu wisq 
riskjużi għall-investituri u minħabba n-
nuqqas ta’ fondi pubbliċi; jenfasizza 
għalhekk ir-rwol ta’ katalizzatur għall-
kapital privat li jistgħu jaqdu l-istrumenti 
finanzjarji, billi jwaqqfu għodod ta’ 
kondiviżjoni tar-riskju u jnaqqsu l-
perċezzjoni tar-riskju min-naħa tal-
investituri;

Or. it

Emenda 28
Claude Turmes

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fuq l-
ekonomija tal-Unjoni Ewropea ta’ użu 
aktar strateġiku tal-istrumenti finanzjarji, 
iżda jqis li dan ser ikun b’xorti ħażina 

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fuq l-
ekonomija tal-Unjoni Ewropea ta’ użu 
aktar strateġiku tal-istrumenti finanzjarji, 
iżda jqis li dan ser ikun b’xorti ħażina 
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limitat għall-proġetti bi prestazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien qasir u medju; jibża’ li 
investimenti fi proġetti daqstant bżonnjużi 
għall-ilħiq tal-għanijiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv jistgħu ma jitwettqux għaliex 
jitqiesu wisq riskjużi għall-investituri u 
minħabba n-nuqqas ta’ fondi pubbliċi;

limitat għall-proġetti bi prestazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien qasir u medju; jibża’ li 
investimenti fi proġetti daqstant bżonnjużi 
għall-kisba tal-għanijiet tal-istrateġija fuq 
żmien twil tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv jistgħu 
ma jitwettqux għaliex jitqiesu wisq riskjużi 
għall-investituri u minħabba n-nuqqas ta’ 
fondi pubbliċi; jenfasizza, f’dan ir-
rigward, il-ħtieġa li jipprijoritizza l-
proġetti iżjed innovattivi, li se 
jikkontribwixxu għall-għanijiet ta’ 
politika fuq żmien twil tal-Unjoni 
Ewropea iżda fejn l-iskjerament ta’ 
teknoloġija ġdida u iżjed sostenibbli 
toħloq profil ta’ riskju ogħla;   

Or. en

Emenda 29
Peter Skinner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fuq l-
ekonomija tal-Unjoni Ewropea ta’ użu 
aktar strateġiku tal-istrumenti finanzjarji, 
iżda jqis li dan ser ikun b’xorti ħażina
limitat għall-proġetti bi prestazzjoni fuq 
perjodu ta’ żmien qasir u medju; jibża’ li 
investimenti fi proġetti daqstant bżonnjużi 
għall-ilħiq tal-għanijiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv jistgħu ma jitwettqux għaliex 
jitqiesu wisq riskjużi għall-investituri u 
minħabba n-nuqqas ta’ fondi pubbliċi;

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fl-Unjoni
Ewropea ta’ użu aktar strateġiku tal-
istrumenti finanzjarji, iżda jqis li dan ser 
ikun b’xorti ħażina limitat għall-proġetti bi 
prestazzjoni fuq perjodu ta’ żmien qasir u 
medju; jibża’ li investimenti fi proġetti 
daqstant bżonnjużi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv jistgħu 
ma jitwettqux għaliex jitqiesu wisq riskjużi 
għall-investituri u minħabba n-nuqqas ta’ 
fondi pubbliċi;

Or. en
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Emenda 30
Marian-Jean Marinescu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jilqa’ l-bonds Ewropej 
multinazzjonali u jtenni li, permezz tal-
approċċ ta’ solidarjetà tiegħu, dawn l-
istrumenti għandhom jippermettu aċċess 
għall-finanzjament ta’ infrastruttura 
kritika tal-UE, inkluża infrastruttura tal-
enerġija;  

Or. en

Emenda 31
Evžen Tošenovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob għalhekk b’urġenza li tiġi 
implimentata l-inizjattiva tal-bonds għall-
finanzjament tal-proġetti (project bonds) u 
li tiġi vvalutata bir-reqqa l-opportunità ta’ 
inizjattiva ġdida għall-ħruġ ta’ bonds 
Ewropej għall-infrastruttura, bil-
parteċipazzjoni diretta tal-Unjoni 
Ewropea fil-kapital tal-proġetti 
infrasrutturali ta’ interess komuni b’valur 
qawwi miżjud Ewropew permezz tal-ħruġ 
pubbliku ta’ project bond min-naħa tal-
Unjoni;

10. Jitlob għalhekk li tiġi implimentata l-
inizjattiva tal-bonds għall-finanzjament tal-
proġetti (project bonds) biss jekk il-fażi 
pilota tkun wriet l-effikaċja tagħha fir-
rigward tal-objettivi oriġinali tagħha wara 
analiżi u evalwazzjoni indipendenti, jekk 
din l-evalwazzjoni u analiżi jagħtu prova 
li l-fażi pilota ma kellhiex suċċess, l-
inizjattiva m’għandhiex titkompla;  

Or. en
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Emenda 32
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jitlob għalhekk b’urġenza li tiġi 
implimentata l-inizjattiva tal-bonds għall-
finanzjament tal-proġetti (project bonds) u 
li tiġi vvalutata bir-reqqa l-opportunità ta’ 
inizjattiva ġdida għall-ħruġ ta’ bonds 
Ewropej għall-infrastruttura, bil-
parteċipazzjoni diretta tal-Unjoni Ewropea 
fil-kapital tal-proġetti infrasrutturali ta’ 
interess komuni b’valur qawwi miżjud 
Ewropew permezz tal-ħruġ pubbliku ta’ 
project bond min-naħa tal-Unjoni;

10. Jitlob għalhekk b’urġenza li tiġi 
implimentata l-inizjattiva tal-bonds għall-
finanzjament tal-proġetti (project bonds) u 
li tiġi vvalutata bir-reqqa l-opportunità ta’ 
inizjattiva ġdida għall-ħruġ ta’ bonds 
Ewropej għall-infrastruttura, bil-
parteċipazzjoni diretta tal-Unjoni Ewropea 
fil-kapital tal-proġetti infrastrutturali ta’ 
interess komuni b’valur qawwi miżjud 
Ewropew permezz tal-ħruġ pubbliku ta’ 
project bond min-naħa tal-Unjoni; jinnota, 
f’dan ir-rigward, li l-Inizjattiva tal-Bonds 
għall-Finanzjament tal-Proġetti fil-qafas 
tal-ftehim tas-sħubija tal-UE 2020 
għandha tipprovdi qafas tal-eliġibbiltà ċar 
suġġett għal skrutinju demokratiku 
mtejjeb bħala mezz xieraq għall-kisba ta’
programmi ta’ investimenti sostenibbli u 
kontraċikliċi konsistenti mal-objettivi 
soċjali, tal-klima u ambjentali tal-UE, 
filwaqt li jkollu rwol kataliku indirizzat 
biex jattira l-kapital privat għal proġetti 
fuq żmien twil;   jitlob biex l-Inizjattiva 
tal-Bonds għall-Finanzjament tal-Proġetti 
titwessa’ għal setturi oħra, b’mod 
partikolari fi ħdan l-enerġija rinnovabbli 
u r-rinovazzjoni tal-bini;   

Or. en

Emenda 33
Antonio Cancian

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jitlob għalhekk b’urġenza li tiġi 
implimentata l-inizjattiva tal-bonds għall-
finanzjament tal-proġetti (project bonds) u 
li tiġi vvalutata bir-reqqa l-opportunità ta’ 
inizjattiva ġdida għall-ħruġ ta’ bonds 
Ewropej għall-infrastruttura, bil-
parteċipazzjoni diretta tal-Unjoni Ewropea 
fil-kapital tal-proġetti infrasrutturali ta’ 
interess komuni b’valur qawwi miżjud 
Ewropew permezz tal-ħruġ pubbliku ta’ 
project bond min-naħa tal-Unjoni

10. Jitlob għalhekk b’urġenza li tiġi 
implimentata l-inizjattiva tal-bonds għall-
finanzjament tal-proġetti (project bonds) u 
li tiġi vvalutata bir-reqqa l-opportunità ta’ 
inizjattiva separata għall-ħruġ ta’ bonds 
Ewropej għall-infrastruttura, bil-
parteċipazzjoni diretta tal-Unjoni Ewropea 
fil-kapital tal-proġetti infrastrutturali ta’ 
interess komuni b’valur qawwi miżjud 
Ewropew permezz tal-ħruġ pubbliku ta’ 
project bond min-naħa tal-Unjoni

Or. it

Emenda 34
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta' opinjoni Emenda

11. Jemmen li l-Unjoni Ewropea, bil-
parteċipazzjoni waħedha jew flimkien mal-
Istati Membri, direttament għall-kapital tal-
proġetti infrastrutturali (ikkaratterizzati 
minn ritorn fuq investimenti fuq perjodu 
ta’ żmien twil); tkun qiegħda tibgħat sinjal 
qawwi lill-investituri pubbliċi u privati kif 
ukoll lis-swieq finanzjarji; jemmen li din 
il-parteċipazzjoni tal-UE bħala investitur 
tirrappreżenta garanzija tat-twettiq tal-
proġett, u tipproduċi effett katalista qawwi 
kif ukoll effett daqstant qawwi ta’ lieva.

11. Jemmen li l-Unjoni Ewropea, bil-
parteċipazzjoni waħedha jew flimkien mal-
Istati Membri, direttament għall-kapital tal-
proġetti infrastrutturali (ikkaratterizzati 
minn ritorn fuq investimenti fuq perjodu 
ta’ żmien twil); tkun qiegħda tibgħat sinjal 
qawwi lill-investituri pubbliċi u privati kif 
ukoll lis-swieq finanzjarji; jemmen li din 
il-parteċipazzjoni tal-UE bħala investitur 
għandha tiżgura konsistenza mal-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni fuq żmien twil u 
tkun tirrappreżenta garanzija tat-twettiq 
tal-proġett, u tipproduċi effett katalista 
qawwi kif ukoll effett daqstant qawwi ta’ 
lieva;

Or. en
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Emenda 35
Krišjānis Kariņš

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11a. Jitlob għall-istabbiliment ta’ 
kundizzjonijiet ugwali għall-ispejjeż 
ammissibbli, il-verifika u l-kontroll, iqis li 
jekk ir-responsabbiltà tal-Istati Membri 
għall-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta’ 
dawn l-istrumenti finanzjarji tiġi 
stabbilita b’mod ċar, dan ikun jippermetti 
ħafna iktar effiċjenza f’dan il-qasam;

Or. lv


