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Emenda 1
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 
jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament u jiggarantixxi fluss 
importanti ta' fondi għal investimenti 
reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF jistgħu, 
bħala kompliment għall-għotjiet, jevolvu 
biex isiru aspett importanti tal-istrateġiji 
ta’ tkabbir reġjonali tal-EU;

1. Jistenna b’mod xettiku l-proposta tal-
Kummissjoni biex jissaħħaħ l-użu tal-
istrumenti finanzjarji (IF) fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss (2014-2020); 
huwa dubjuż dwar il-fatt li fi żmien ta’ 
limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ tnaqqis 
tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-settur 
privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi jista’ 
jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, jikseb 
effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-UE, 
jillibera sorsi alternattivi ta' finanzjament u 
jiggarantixxi fluss importanti ta' fondi għal 
investimenti reġjonali strateġiċi; jemmen 
tassew li l-IF jistgħu, bħala kompliment 
għall-għotjiet, jevolvu biex isiru aspett tal-
istrateġiji ta’ tkabbir reġjonali tal-UE, li 
madankollu jwasslu biex ikomplu jżidu l-
problemi ta’ dejn;

Or. de

Emenda 2
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 
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jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament u jiggarantixxi fluss 
importanti ta' fondi għal investimenti 
reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF jistgħu, 
bħala kompliment għall-għotjiet, jevolvu 
biex isiru aspett importanti tal-istrateġiji ta’ 
tkabbir reġjonali tal-EU;

jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament u jiggarantixxi fluss 
importanti ta' fondi għal investimenti 
reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF, 
sakemm jintużaw għal proġetti xierqa, 
jistgħu, bħala kompliment għall-għotjiet, 
jevolvu biex isiru aspett importanti tal-
istrateġiji ta’ tkabbir reġjonali tal-UE; l-FI 
jitqiesu bħala xierqa jekk b’riżultat tal-
promozzjoni tal-proġġett, iġibu magħhom 
dħul u profitt u għalhekk, ikun jista’ jsir 
ħlas lura tal-krediti u s-self;

Or. de

Emenda 3
Mojca Kleva

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 
jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament u jiggarantixxi fluss 
importanti ta' fondi għal investimenti 
reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF jistgħu, 
bħala kompliment għall-għotjiet, jevolvu 
biex isiru aspett importanti tal-istrateġiji ta’ 
tkabbir reġjonali tal-EU;

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 
jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament, jiggarantixxi fluss importanti 
ta' fondi għal investimenti reġjonali 
strateġiċi, isostni investimenti fit-tul u 
sostenibbli u jgħolli l-potenzjal ta’ tkabbir 
tal-UE; jemmen li l-IF jistgħu, bħala 
kompliment għall-għotjiet, jevolvu biex 
isiru aspett importanti tal-istrateġiji ta’ 
tkabbir reġjonali tal-UE;

Or. en
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Emenda 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 
jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament u jiggarantixxi fluss 
importanti ta' fondi għal investimenti 
reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF jistgħu, 
bħala kompliment għall-għotjiet, jevolvu 
biex isiru aspett importanti tal-istrateġiji ta’ 
tkabbir reġjonali tal-EU;

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex 
jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
(IF) fil-perjodu ta' programmazzjoni li 
jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien 
ta’ limitazzjoni fiskali qawwija u ta’ 
tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-
settur privat, l-użu miżjud tal-IF innovattivi 
jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, 
jikseb effett ta’ multiplikatur bil-baġit tal-
UE, jillibera sorsi alternattivi ta' 
finanzjament u jiggarantixxi fluss 
importanti ta' fondi għal investimenti 
reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF jistgħu, 
bħala kompliment għall-għotjiet, jevolvu 
biex isiru aspett importanti tal-istrateġiji ta’ 
tkabbir reġjonali tal-EU lejn il-kisba tal-
għanijiet tal-UE ta’ tkabbir ekonomiku 
intelliġenti u sostenibbli;

Or. ro

Emenda 5
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iħeġġeġ li tkun inkluża definizzjoni 
legali tal-IF fir-Regolament Finanzjarju 
rivedut li ġej u li ssir referenza koerenti fl-
atti leġiżlattivi kollha li għandhom 

2. Iħeġġeġ li tkun adottata mill-aktar fis 
possibbli definizzjoni legali tal-IF fir-
Regolament Finanzjarju rivedut li ġej u li 
ssir referenza koerenti fl-atti leġiżlattivi 
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x’jaqsmu mal-IF; jenfasizza l-importanza li 
jkunu grantiti ċ-ċarezza, is-sempliċità u t-
trasparenza tal-qafas legali tal-IF fi żmien 
xieraq u qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, sabiex jiżguraw 
li l-IF jkunu attraenti għall-investituri 
pubbliċi u privati;

kollha li għandhom x’jaqsmu mal-IF; 
jenfasizza l-importanza li jkunu grantiti ċ-
ċarezza, is-sempliċità u t-trasparenza tal-
qafas legali tal-IF fi żmien xieraq u qabel 
il-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni li 
jmiss, sabiex jiżguraw li l-IF ikunu attraenti 
għall-investituri pubbliċi u privati;

Or. en

Emenda 6
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Iħeġġeġ li tkun inkluża definizzjoni 
legali tal-IF fir-Regolament Finanzjarju 
rivedut li ġej u li ssir referenza koerenti fl-
atti leġiżlattivi kollha li għandhom 
x’jaqsmu mal-IF; jenfasizza l-importanza li 
jkunu grantiti ċ-ċarezza, is-sempliċità u t-
trasparenza tal-qafas legali tal-IF fi żmien 
xieraq u qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, sabiex jiżguraw 
li l-IF jkunu attraenti għall-investituri 
pubbliċi u privati;

2. Iħeġġeġ li tkun inkluża definizzjoni 
legali tal-IF fir-Regolament Finanzjarju 
rivedut li ġej u li ssir referenza koerenti fl-
atti leġiżlattivi kollha li għandhom 
x’jaqsmu mal-IF; jenfasizza l-importanza li 
jkunu garantiti ċ-ċarezza, is-sempliċità u t-
trasparenza tal-qafas legali tal-IF fi żmien 
xieraq u qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, sabiex jiżguraw 
li l-IF ikunu attraenti għall-investituri 
pubbliċi u privati u fl-istess waqt ikun 
żgurat monitoraġġ demokratiku tal-fondi 
Ewropej;

Or. de

Emenda 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-importanza ta’ kampanja 
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ta’ informazzjoni estensiva fuq il-livell tal-
UE dwar l-istrumenti finanzjarji ġodda 
sabiex ikun hemm aċċess għall-investituri 
kollha, irrispettivament mid-daqs tal-
istituzzjoni li jirrappreżentaw;

Or. ro

Emenda 8
Mojca Kleva

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza ta’ valutazzjoni 
ex ante fl-identifikazzjoni ta’ 
sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-suq jew ta’ 
investiment subottimali; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi rekwiżiti relevanti 
rigward ir-rwol u l-applikazzjoni tal-
valutazzjoni ex ante fir-regolament 
relevanti bħala parti mill-att bażiku;

3. Jenfasizza l-importanza ta’ valutazzjoni 
ex ante fl-identifikazzjoni ta’ 
sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-suq jew ta’ 
investiment subottimali; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi rekwiżiti relevanti 
rigward ir-rwol u l-applikazzjoni tal-
valutazzjoni ex ante, bħall-istabbiliment 
tal-evidenza ta’ falliment tas-suq, 
diskrepanza fil-finanzjament u ħtiġijiet ta’ 
investiment kwantifikati, il-
parteċipazzjoni possibbli tas-settur privat, 
valur miżjud li jirriżulta tal-IF inkwistjoni 
u valutazzjoni tal-massa kritika, fir-
regolament relevanti bħala parti mill-att 
bażiku;

Or. en

Emenda 9
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza ta’ valutazzjoni 
ex ante fl-identifikazzjoni ta’ 

3. Jenfasizza l-importanza ta’ valutazzjoni 
ex ante fl-identifikazzjoni ta’ 
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sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-suq jew ta’ 
investiment subottimali; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi rekwiżiti relevanti
rigward ir-rwol u l-applikazzjoni tal-
valutazzjoni ex ante fir-regolament 
relevanti bħala parti mill-att bażiku;

sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-suq jew ta’ 
investiment subottimali; jistieden lill-
Kummissjoni tintroduċi rekwiżiti rilevanti
rigward ir-rwol u l-applikazzjoni tal-
valutazzjoni ex ante fir-regolament 
rilevanti bħala parti mill-att bażiku; ma’ 
dawn ir-rekwiżiti hija inkluża mill-inqas 
il-konformità tal-liġi tal-UE u l-liġi 
nazzjonali u l-konformità tar-rekwiżiti 
dwar it-trasparenza għall-fondi pubbliċi;

Or. de

Emenda 10
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa’ l-applikazzjoni tal-IF li jiġu estiżi 
taħt il-politika ta' koeżjoni għall-objettivi 
tematiċi kollha u l-fondi CSF kollha fil-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; 
jenfasizza, madankollu, li perspettiva aħjar 
ta’ IF applikati hija meħtieġa sabiex 
jitnaqqas ir-riskju ta’ nuqqas ta’ 
koordinazzjoni u duplikazzjoni ta’ skemi 
differenti;

4. Jinnota l-applikazzjoni tal-IF li jiġu 
estiżi taħt il-politika ta' koeżjoni għall-
objettivi tematiċi kollha u l-fondi CSF 
kollha fil-perjodu ta’ programmazzjoni li 
jmiss; jenfasizza, madankollu, li 
perspettiva aħjar ta’ IF applikati hija 
meħtieġa sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
nuqqas ta’ koordinazzjoni u duplikazzjoni 
ta’ skemi differenti;

Or. de

Emenda 11
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa’ l-applikazzjoni tal-IF li jiġu estiżi 
taħt il-politika ta' koeżjoni għall-objettivi 

4. Jilqa’ l-applikazzjoni tal-IF li jiġu estiżi 
taħt il-politika ta' koeżjoni għall-objettivi 



AM\903830MT.doc 9/14 PE491.016v01-00

MT

tematiċi kollha u l-fondi CSF kollha fil-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; 
jenfasizza, madankollu, li perspettiva aħjar 
ta’ IF applikati hija meħtieġa sabiex 
jitnaqqas ir-riskju ta’ nuqqas ta’ 
koordinazzjoni u duplikazzjoni ta’ skemi 
differenti;

tematiċi kollha u l-fondi CSF kollha jew fi 
proġetti jew gruppi ta’ proġetti bħal dawn, 
jew parti minn programmi fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, u li jġibu 
magħhom dħul u profitti u huma 
għalhekk xierqa għall-istrumenti 
finanzjarji; jenfasizza, madankollu, li 
perspettiva aħjar ta’ IF applikati hija 
meħtieġa sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
nuqqas ta’ koordinazzjoni u duplikazzjoni 
ta’ skemi differenti;

Or. de

Emenda 12
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa’ l-applikazzjoni tal-IF li jiġu estiżi 
taħt il-politika ta' koeżjoni għall-objettivi 
tematiċi kollha u l-fondi CSF kollha fil-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; 
jenfasizza, madankollu, li perspettiva aħjar 
ta’ IF applikati hija meħtieġa sabiex 
jitnaqqas ir-riskju ta’ nuqqas ta’ 
koordinazzjoni u duplikazzjoni ta’ skemi 
differenti;

4. Jilqa’ l-applikazzjoni tal-IF li jiġu estiżi 
taħt il-politika ta' koeżjoni għall-objettivi 
tematiċi kollha u l-fondi CSF kollha jew fi 
proġetti jew gruppi ta’ proġetti bħal dawn, 
jew parti minn programmi fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss, u li jġibu 
magħhom dħul u profitti u huma 
għalhekk xierqa għall-istrumenti 
finanzjarji; jenfasizza, madankollu, li 
perspettiva aħjar ta’ IF applikati hija 
meħtieġa sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
nuqqas ta’ koordinazzjoni u duplikazzjoni 
ta’ skemi differenti;

Or. de

Emenda 13
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jemmen li monitoraġġ, rappurtar u 
awditjar adegwati huma ta’ importanza 
kbira sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tal-UE 
jintużaw għall-iskop maħsub; jistieden lill-
Kummissjoni ssaħħaħ ir-rekwiżiti ta’ 
rappurtar għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, 
tintroduċi awditjar li jkun frekwenti 
biżżejjed u tressaq lill-Parlament 
Ewropew rapport ta' sinteżi annwali dwar 
l-użu u l-effikaċja tal-IF fil-bosta fondi 
tas-CSF, l-objettivi tematiċi u l-Istati 
Membri;

5. Jemmen li monitoraġġ, rappurtar u 
awditjar adegwati huma ta’ importanza 
kbira sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tal-UE 
jintużaw għall-iskop maħsub; jistieden lill-
Kummissjoni ssaħħaħ ir-rekwiżiti ta’ 
rappurtar għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni;

Or. en

Emenda 14
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jemmen li monitoraġġ, rappurtar u 
awditjar adegwati huma ta’ importanza 
kbira sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tal-UE 
jintużaw għall-iskop maħsub; jistieden lill-
Kummissjoni ssaħħaħ ir-rekwiżiti ta’ 
rappurtar għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, 
tintroduċi awditjar li jkun frekwenti 
biżżejjed u tressaq lill-Parlament Ewropew 
rapport ta' sinteżi annwali dwar l-użu u l-
effikaċja tal-IF fil-bosta fondi tas-CSF, l-
objettivi tematiċi u l-Istati Membri;

5. Iqis bħala neċessarju li monitoraġġ, 
rappurtar u awditjar adegwati u l-
applikazzjoni tar-regoli tal-UE dwar it-
trasparenza għall-parti tal-fondi Ewropej 
fl-istrumenti finanzjarji huma ta’ 
importanza kbira sabiex ikun żgurat li r-
riżorsi tal-UE jintużaw għall-iskop 
maħsub; jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ ir-rekwiżiti ta’ rappurtar għall-
awtoritajiet ta’ ġestjoni matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni, tintroduċi awditjar li 
jkun frekwenti biżżejjed u tressaq lill-
Parlament Ewropew rapport ta' sinteżi 
annwali dwar l-użu u l-effikaċja tal-IF fil-
bosta fondi tas-CSF, l-objettivi tematiċi u l-
Istati Membri;

Or. de
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Emenda 15
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Imħasseb dwar il-kapaċità istituzzjonali 
limitata tal-Kummissjoni li takkomoda r-
rwol addizzjonali previst għall-IF; 
jemmen li l-għarfien u l-kapaċità teknika 
għall-użu u l-immaniġġjar tal-IF 
għandhom jissaħħu wkoll fil-livell tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni, tal-intermedjarji 
finanzjarji u tal-banek; jenfasizza li 
għarfien aħjar tal-IF fost dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
politiki pubbliċi huwa vitali sabiex 
jitneħħew restrizzjonijiet ta' natura 
kulturali u jippromwovi s-suċċess tal-IF;

6. Jemmen li l-għarfien u l-kapaċità 
teknika għall-użu u l-immaniġġar tal-IF 
għandhom jissaħħu wkoll fil-livell tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni, tal-intermedjarji 
finanzjarji u tal-banek; jenfasizza li 
għarfien aħjar tal-IF fost dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
politiki pubbliċi huwa vitali sabiex 
jitneħħew restrizzjonijiet ta' natura 
kulturali u jippromwovi s-suċċess tal-IF;

Or. en

Emenda 16
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Imħasseb dwar il-kapaċità istituzzjonali 
limitata tal-Kummissjoni li takkomoda r-
rwol addizzjonali previst għall-IF;
jemmen li l-għarfien u l-kapaċità teknika 
għall-użu u l-immaniġġjar tal-IF 
għandhom jissaħħu wkoll fil-livell tal-
awtoritajiet ta’ ġestjoni, tal-intermedjarji 
finanzjarji u tal-banek; jenfasizza li 
għarfien aħjar tal-IF fost dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
politiki pubbliċi huwa vitali sabiex 
jitneħħew restrizzjonijiet ta' natura 

6. jemmen li l-għarfien u l-kapaċità teknika 
għall-użu u l-immaniġġar tal-IF għandhom 
jissaħħu wkoll fil-livell tal-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni, tal-intermedjarji finanzjarji u tal-
banek; jenfasizza li għarfien aħjar tal-IF 
fost dawk responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi huwa 
vitali sabiex jitneħħew restrizzjonijiet ta' 
natura kulturali u jiġi ggarantit is-suċċess
tal-IF;
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kulturali u jippromwovi s-suċċess tal-IF;

Or. de

Emenda 17
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Imħasseb dwar il-kapaċità istituzzjonali 
limitata tal-Kummissjoni li takkomoda r-
rwol addizzjonali previst għall-IF; jemmen 
li l-għarfien u l-kapaċità teknika għall-użu 
u l-immaniġġjar tal-IF għandhom jissaħħu 
wkoll fil-livell tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni, 
tal-intermedjarji finanzjarji u tal-banek; 
jenfasizza li għarfien aħjar tal-IF fost dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
politiki pubbliċi huwa vitali sabiex 
jitneħħew restrizzjonijiet ta' natura 
kulturali u jippromwovi s-suċċess tal-IF;

6. Imħasseb dwar il-kapaċità istituzzjonali 
limitata tal-Kummissjoni li takkomoda r-
rwol addizzjonali previst għall-IF; jemmen 
li l-għarfien u l-kapaċità teknika għall-użu 
u l-immaniġġar tal-IF għandhom jissaħħu 
wkoll fil-livell tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni, 
tal-intermedjarji finanzjarji u tal-banek; 
jenfasizza li għarfien aħjar tal-IF fost dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
politiki pubbliċi huwa vitali sabiex 
jitneħħew restrizzjonijiet ta' natura 
kulturali u jippromwovi s-suċċess tal-IF 
billi fl-istess waqt, jiżgura l-monitoraġġ 
demokratiku;

Or. de

Emenda 18
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex 
tuża l-esperjenza tal-istrumenti bħal 
JEREMIE, JESSICA, JASMINE li huma 
kruċjali għar-reġjuni, l-irħula u l-ibliet 
tal-Ewropa filwaqt li tiddefinixxi l-era 
ġdida tal-istrumenti finanzjarji għall-
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perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020;

Or. en

Emenda 19
Jan Olbrycht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Jemmen li r-rwol ta’ istituzzjonijiet 
bankarji nazzjonali u reġjonali varji li 
għandhom l-esperjenza u l-għarfien 
neċessarji fir-rigward tal-ispeċifiċitajiet 
lokali u reġjonali fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji għandu jiġi rikonoxxut;

Or. en

Emenda 20
Mojca Kleva

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jirrikonoxxi r-rwol addizzjonali tal-bliet
fil-programmazzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-fondi CSF fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss; jitlob, għalhekk, 
lill-Kummissjoni biex tiċċara ulterjorment 
l-implikazzjonijiet proċedurali u prattiċi 
tar-rwol imsaħħaħ tal-bliet fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-IF;

7. Jirrikonoxxi l-importanza tad-
dimensjoni urbana u r-rwol addizzjonali 
tal-ibliet fil-programmazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Fondi koperti mis-
CPR fil-perjodu ta’ programmazzjoni li 
jmiss; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni 
biex tiċċara ulterjorment l-implikazzjonijiet 
proċedurali u prattiċi tar-rwol imsaħħaħ 
tal-ibliet fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-IF;

Or. en
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Emenda 21
Elisabeth Schroedter

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jirrikonoxxi r-rwol addizzjonali tal-bliet 
fil-programmazzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-fondi CSF fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss; jitlob, għalhekk, 
lill-Kummissjoni biex tiċċara ulterjorment 
l-implikazzjonijiet proċedurali u prattiċi 
tar-rwol imsaħħaħ tal-bliet fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-IF.

7. Jirrikonoxxi r-rwol addizzjonali tal-bliet 
fil-programmazzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-fondi CSF fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss; jitlob, għalhekk, 
lill-Kummissjoni biex tiċċara ulterjorment 
l-implikazzjonijiet proċedurali u prattiċi 
tar-rwol imsaħħaħ tal-bliet fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-IF u fl-istess waqt, 
jiġu żgurati l-proċeduri pubbliċi għall-
parteċipazzjoni għal dawn il-proġetti 
wkoll.

Or. de


