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Emenda 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) 
Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013

dwar il-Pjan Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) 
Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-isem ‘fond’ mhuwiex totalment adegwat, u jkun iktar xieraq li jingħata l-isem ta’ ‘pjan’. 
Jekk din l-emenda tiġi adottata, it-test leġiżlattiv għandu jiġi adattat sabiex jiġi inkluż dan l-
isem ġdid.

Emenda 20
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati minn nuqqas ta’ 
investiment bħala konsegwenza tal-
asimmetriji regolatorji li għadhom jeżistu 
fis-suq intern, tal-inċertezza tas-suq 
rigward il-futur ekonomiku, tal-politiki tal-
awsterità u l-limiti fiskali dojoq fuq l-Istati 
Membri imposti mit-Trojka. Dan in-
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impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

nuqqas ta’ investiment idewwem il-
konsum, l-irkupru ekonomiku u għandu 
impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-impjiegi, 
il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu twil u l-
kompetittività.

Or. it

Emenda 21
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 
minn nuqqas ta' investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b'15 % minn 
meta laħaq il-massimu tiegħu fl-2007. L-
Unjoni tbati b'mod partikolari minn nuqqas 
ta' investiment bħala konsegwenza tal-
inċertezza tas-suq rigward il-futur 
ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-Istati 
Membri u l-entitajiet territorjali. Dan in-
nuqqas ta' investiment idewwem l-irkupru 
ekonomiku u għandu impatt negattiv fuq il-
ħolqien tal-impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir 
fit-terminu twil u l-kompetittività.

Or. fr

Emenda 22
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b'mod partikolari 

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b'madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni ssofri b'mod partikolari 
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minn nuqqas ta' investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

minn nuqqas ta' investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta' 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta' tkabbir fit-terminu 
twil, il-preservazzjoni tal-mudelli soċjali u 
l-kompetittività.

Or. fr

Emenda 23
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-
iżbalji fil-governanza ekonomika wasslu
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment ta’ kwalità 
mmirata bħala konsegwenza tal-inċertezza 
tas-suq rigward il-futur ekonomiku u l-
limiti fiskali fuq l-Istati Membri. Dan in-
nuqqas ta’ investiment idewwem l-irkupru 
ekonomiku u għandu impatt negattiv fuq il-
ħolqien tal-impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir 
fit-terminu twil u l-kompetittività.

Or. en

Emenda 24
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet (1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
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biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq 
rigward il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali 
fuq l-Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-politiki ta’ awsterità, 
inklużi pagi u nfiq pubbliku aktar baxxi, 
li naqqsu d-domanda aggregata u żiedu l-
inċertezza tas-suq rigward il-futur 
ekonomiku; u l-limiti fiskali imposti fuq l-
Istati Membri mir-regoli tal-PST u n-
nuqqas ta’ rieda tal-BĊE li jintervjeni 
b’mod deċiżiv fis-swieq tal-
obbligazzjonijiet pubbliċi. Dan in-nuqqas 
ta’ investiment idewwem l-irkupru 
ekonomiku u għandu impatt negattiv fuq il-
ħolqien tal-impjiegi u l-prospetti ta’ 
tkabbir fit-terminu twil.

Or. en

Emenda 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment ixekkel l-irkupru ekonomiku u 
għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil, il-kompetittività u l-possibbiltà li 
jinżammu garanziji soċjali xierqa, u 
jiġġenera faqar assolut f’ċerti Stati 
Membri.
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Or. it

Emenda 26
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza tal-inċertezza tas-suq rigward 
il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali fuq l-
Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

(1) Il-kriżi ekonomika u finanzjarja wasslet 
biex jitbaxxa l-livell tal-investimenti fl-
Unjoni. L-investiment naqas b’madwar 
15 % minn meta laħaq il-massimu tiegħu 
fl-2007. L-Unjoni tbati b’mod partikolari 
minn nuqqas ta’ investiment bħala 
konsegwenza ta’ problemi strutturali, tad-
dejn insostenibbli u tal-inċertezza tas-suq 
rigward il-futur ekonomiku u l-limiti fiskali 
fuq l-Istati Membri. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi, il-prospetti ta’ tkabbir fit-terminu 
twil u l-kompetittività.

Or. en

Emenda 27
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Livelli adegwati ta’ investiment 
pubbliku huma ta’ importanza kruċjali 
għall-finanzjament tal-beni pubbliċi, 
għall-ixprunar tal-investiment privat, li 
huwa baxx b’mod kritiku, u biex jiġu 
ġġenerati impjiegi ġodda ta’ kwalità.

Or. en
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Emenda 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Fond Ewropew għal Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) se jkun ibbażat fuq 
riżorsi eżistenti tal-UE u li mhux se 
jitkattru flejjes “ġodda”, apparti ammont 
ulterjuri ta’ EUR 5 biljun mill-BEI;

Or. en

Emenda 29
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Il-FEIS għandu jagħti attenzjoni 
speċjali lill-proġetti fl-Istati Membri u r-
reġjuni li għadhom isofru mill-kriżi, bil-
għan li jnaqqas id-diverġenzi, b’mod 
speċjali għal dak li jirrigwarda l-livelli tal-
qgħad u l-impjiegi. Il-ħtieġa li jiġu 
ġġenerati impjiegi ġodda ta’ kwalità 
f’livelli adegwati għandha tiġi indirizzata 
b’mod speċifiku fi strateġija Ewropea tal-
investiment li għaliha għandu 
jikkontribwixxi l-FEIS.

Or. en

Emenda 30
Guillaume Balas



AM\1052802MT.doc 9/114 PE551.778v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali ntużaw 
wisq fit-tul biex inaqqsu l-ħtieġa li jiġi 
stimulat l-investiment. Flimkien ma' 
impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, koordinazzjoni tal-politiki 
ekonomiċi, fiskali, soċjali u baġitarji
jistgħu jikkontribwixxu għall-istabbiliment 
ta' ċirku virtwuż, fejn proġetti ta' 
investiment jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-
impjiegi u lid-domanda u jwasslu għal 
żieda sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. fr

Emenda 31
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma’ impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-investiment. Flimkien ma’ 
impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jiġġeneraw impjiegi, iżidu d-domanda u 
jwasslu għal żieda sostenibbli fil-potenzjal 
tat-tkabbir.

Or. en
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Emenda 32
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-investiment fuq bażijiet sodi u 
jiġi promoss it-tkabbir stabbli u 
sostenibbli. Flimkien ma' impetu mġedded 
għall-finanzjament tal-investiment, dawn 
il-prekondizzjonijiet jistgħu 
jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' 
ċirku virtwuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. fr

Emenda 33
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma’ 
impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Huma meħtieġa 
proġetti ta’ investiment li jkollhom fil-mira 
tagħhom ir-reġjuni l-aktar affettwati u 
jkollhom valur miżjud għas-soċjetà sabiex 
jgħinu biex jagħtu appoġġ u jiġġeneraw 
impjiegi u domanda fuq perjodu medju u 
twil.
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lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. en

Emenda 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma’ impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-investiment. Flimkien ma’ 
impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
joħolqu impjiegi u domanda ta’ kwalità 
tajba u jwasslu għal żieda sostenibbli fil-
potenzjal tat-tkabbir.

Or. en

Emenda 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma'
impetu mġedded għall-finanzjament tal-

Hija meħtieġa azzjoni komprensiva biex 
jingħata impetu mġedded għall-
finanzjament tal-investiment, dawn il-
prekundizzjonijiet jistgħu jagħtu kontribut 
biex jiġi stabbilit ċirku virtuż, fejn proġetti 
ta' investiment jgħinu biex jagħtu appoġġ 
lill-impjiegi, lid-domanda u lill-koeżjoni 
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investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

soċjali u ġeografika tat-territorji u jwasslu 
għal żieda sostenibbli fil-potenzjal tat-
tkabbir.

Or. fr

Emenda 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma’ 
impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Miżuri huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-investiment. Dawn għandhom
jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit ċirku 
virtuż, fejn proġetti ta’ investiment jgħinu 
biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi fit-tul u ta’ 
kwalità u lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. it

Emenda 37
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Riformi 

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Bħala 
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strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

prekundizzjoni għal investiment tal-FEIS 
huma neċessarji riformi strutturali u 
responsabbiltà fiskali, li jistgħu jgħinu fil-
ħolqien ta’ ambjent li jistimula aktar 
investiment, tkabbir u impjiegi. Flimkien 
ma' impetu mġedded għall-finanzjament 
tal-investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. en

Emenda 38
Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekundizzjonijiet 
jistgħu jagħtu kontribut biex jiġi stabbilit 
ċirku virtuż, fejn proġetti ta' investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa' lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta' investiment. Riformi 
strutturali u responsabbiltà fiskali huma 
prekundizzjonijiet neċessarji biex jiġi 
stimulat l-invetiment. Flimkien ma' impetu 
mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawn il-prekondizzjonijiet 
jistgħu jikkontribwixxu għall-istabbiliment 
ta' ċirku virtwuż, fejn proġetti ta' 
investiment jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-
impjiegi u lid-domanda u jwasslu għal 
żieda sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir. 
F’din id-dinamika, il-FEIS irid jiffoka 
primarjament fuq l-SMEs minħabba li 
dawn jirrappreżentaw potenzjal 
konsiderevoli għall-ħolqien tal-impjiegi u 
huma, bħala tali, atturi ewlenin fir-ritorn 
tat-tkabbir fl-Ewropa.

Or. fr



PE551.778v01-00 14/114 AM\1052802MT.doc

MT

Emenda 39
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jiġi implimentat grupp 
wiesa’ ta’ riformi ekonomiċi u soċjali fil-
livell nazzjonali biex jiġu ġġenerati kisbiet 
ekonomiċi u soċjali sostanzjali. Dawn ir-
riformi għandu jkollhom l-għan, 
pereżempju, li jiżguraw aċċess sħiħ u 
ekwu għal edukazzjoni u sistemi ta’ taħriġ 
ta’ kwalità għolja, għal faċilitajiet tajbin 
tal-indukrar tat-tfal u għal sistemi tal-
kura tas-saħħa ffinanzjati tajjeb, kif ukoll 
li jiżguraw parteċipazzjoni ekwa bejn in-
nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol, u li 
jiżviluppaw sistemi ta’ politika fiskali 
ġusta u effettiva li jeliminaw b’suċċess il-
frodi fiskali u l-prattiki ta’ evażjoni jew 
tal-evitar tat-taxxa.

Or. en

Emenda 40
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Sabiex jiġu mmassimizzati l-impatti 
fuq l-impjieg tal-FEIS, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw miżuri 
komplimentari, bħal taħriġ jew politiki 
attivi oħra tas-suq tax-xogħol,

Or. en
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Emenda 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) huma meħtieġa investimenti soċjali 
sabiex jiġu indirizzati l-istaġnar 
ekonomiku, id-deflazzjoni u l-livelli għolja 
tal-qgħad fl-UE, jiġifieri investimenti fil-
persuni, billi jiġu pprovduti b’ħiliet u 
kundizzjonijiet ta’ appoġġ għall-ħolqien 
ta’ impjiegi sostenibbli, inklużivi u ta’ 
kwalità.

Or. en

Emenda 42
Guillaume Balas

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital f'Jannar 
2013. Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri 
sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli.

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
interpretazzjoni tal-politiki baġitarji 
bbażata fuq ir-rispett tar-regoli proċikliċi 
li jwasslu biex l-Istati jissagrifikaw in-
nefqa għall-investiment meħtieġa għat-
trawwim mill-ġdid tal-attività u għall-
ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli u ta’ 
kwalità, filwaqt li ma kkunsidratx l-
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital f'Jannar 
2013. Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri 
sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
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l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli.

Or. fr

Emenda 43
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b’mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli.

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli li jiġġeneraw tkabbir ekonomiku 
u impjiegi.

Or. en

Emenda 44
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital f'Jannar 
2013. Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri 
sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli.

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital f'Jannar 
2013. Hija meħtieġa azzjoni ulterjuri 
sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli, sostenibbli u li jkollhom impatt 
dirett fuq l-ekonomija reali, it-tkabbir u l-
impjiegi.

Or. fr

Emenda 45
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital 
f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital 
f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
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l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli.

l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli li jagħtu spinta lill-iżvilupp soċjali 
u ekonomiku koerenti u bilanċjat tal-Istati 
Membri fl-Unjoni Ewropea.

Or. pl

Emenda 46
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b’mod partikolari permezz ta’ 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f’Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli.

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet l-iżball li ffukat iżżejjed 
fuq politiki ta’ awsterità u b’hekk 
affettwat b’mod negattiv it-tkabbir. Dan 
wassal għal żieda fil-livelli tal-qgħad u l-
faqar. Il-Bank Ewropew tal-Investiment 
("BEI") saħħaħ ukoll ir-rwol tiegħu biex 
iħajjar u jippromwovi l-investiment fl-
Unjoni, in parti permezz ta’ żieda fil-
kapital f’Jannar 2013. Hija għalhekk
meħtieġa azzjoni ulterjuri u komplimentari
sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli b’enfasi qawwija fuq il-potenzjal 
tagħhom ta’ tkabbir u ħolqien ta’ 
impjiegi, u l-benefiċċju tagħhom għas-
soċjetà b’mod ġenerali. Madankollu, 
huwa importanti li jiġi kkunsidrat li 
"kwalunkwe" investiment mingħajr miri 
jew kriterji jista’ joħloq ħsara kbira u li 
dak li teħtieġ l-UE huwa investiment 
immirat biex joħloq valur miżjud għaċ-
ċittadini tal-UE u jitnaqqsu l-
inugwaljanzi, u fl-istess ħin ikun 
sostenibbli f’termini ekonomiċi, soċjali u 
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ambjentali.

Or. en

Emenda 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b’mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f’Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli.

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b’mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f’Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli, b’enfasi qawwija fuq il-potenzjal 
tagħhom ta’ tkabbir u ħolqien ta’ 
impjiegi, u l-benefiċċju tagħhom għas-
soċjetà b’mod ġenerali.

Or. en

Emenda 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, (4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
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l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment ("BEI") saħħaħ 
ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta' żieda fil-kapital 
f'Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli.

l-Unjoni applikat politiki ta’ awsterità li 
wasslu għal kriżi soċjali u soċjetali 
estremament serja u li xekklu l-
investimenti strateġiċi għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Hija 
meħtieġa azzjoni urġenti sabiex ikun 
żgurat li l-ħtiġijiet tal-investiment tal-
Unjoni jiġu indirizzati u li l-likwidità 
disponibbli fis-suq tintuża b'mod effiċjenti 
u tiġi indirizzata lejn il-finanzjament ta' 
proġetti ta' investiment vijabbli kemm mill-
perspettiva tal-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità bid-drittijiet kif ukoll mill-
perspettiva ekoloġika u sostenibbli.

Or. fr

Emenda 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b’mod partikolari permezz ta’ 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija 
Ewropa 2020 li stabbilew approċċ għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Il-Bank Ewropew tal-Investiment (“BEI”) 
saħħaħ ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f’Jannar 2013. Hija meħtieġa azzjoni 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-Unjoni jiġu indirizzati u li 
l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli.

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
li għadha teżisti sal-lum f’bosta Stati 
Membri, l-Unjoni ppruvat tippromwovi t-
tkabbir, b’mod partikolari permezz ta’ 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020 li sal-lum l-objettivi tagħha tal-
ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar jirriżultaw 
li għadhom mhumiex milħuqin. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment (“BEI”) ipprova 
jsaħħaħ ukoll ir-rwol tiegħu biex iħajjar u 
jippromwovi l-investiment fl-Unjoni, in 
parti permezz ta’ żieda fil-kapital 
f’Jannar 2013, billi jirriżerva madankollu 
riżorsi inkonsistenti għal impriżi mikro, 
żgħar u ta’ daqs medju. Hija meħtieġa 
azzjoni ulterjuri sabiex ikun żgurat li l-
ħtiġijiet tal-investiment tal-Unjoni jiġu 
indirizzati u li l-likwidità disponibbli fis-
suq tintuża b’mod effiċjenti u tiġi 
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indirizzata lejn il-finanzjament ta’ proġetti 
ta’ investiment ekonomikament u 
ambjentalment vijabbli li jiffavorixxu 
negozji li għadhom kemm fetħu bi 
proġetti innovattivi u l-intrapriżi mikro.

Or. it

Emenda 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) proġetti fuq skala iżgħar ma 
jiġġenerawx biss redditi finanzjarji, iżda 
jippromwovu wkoll effetti konsegwenzjali 
pożittivi li joħolqu l-kundizzjonijiet għal 
tkabbir sostenibbli, inklużiv u li ma 
jagħmilx ħsara lill-ambjent.

Or. en

Emenda 51
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-15 ta'’Lulju 2014, il-President elett 
tal-Kummissjoni Ewropea ta’ dak iż-
żmien ippreżenta sett ta’ Linji Gwida 
Politiċi għall-Kummissjoni Ewropea lill-
Parlament Ewropew. Dawn il-Linji Gwida 
sejħu għall-mobilizzazzjoni ta’ "sa 
EUR 300 biljun f’investiment pubbliku u 
privat addizzjonali fl-ekonomija reali 
matul it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi 
stimulat l-investiment bil-għan li jinħolqu 

imħassar
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l-impjiegi.

Or. en

Emenda 52
Guillaume Balas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett 
tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 
ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi 
għall-Kummissjoni Ewropea lill-
Parlament Ewropew. Dawn il-Linji Gwida 
sejħu għall-mobilizzazzjoni ta' "sa 
EUR 300 biljun f'investiment pubbliku u 
privat addizzjonali fl-ekonomija reali matul 
it-tliet snin li ġejjin" biex jiġi stimulat l-
investiment bil-għan li jinħolqu l-impjiegi.

(5) Fil-15 ta' Lulju 2014, il-President elett 
tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien 
ippreżenta sett ta' Linji Gwida Politiċi lill-
Parlament Ewropew għal-leġiżlatura 
attwali. Dawn il-Linji Gwida sejħu għall-
mobilizzazzjoni ta' "sa EUR 300 biljun 
f'investiment pubbliku u privat addizzjonali 
fl-ekonomija reali matul it-tliet snin li 
ġejjin" biex jiġi stimulat l-investiment bil-
għan li jinħolqu l-impjiegi.

Or. fr

Emenda 53
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fis-26 ta’ Novembru 2014, il-
Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni 
bit-titolu "Pjan ta’ Investiment għall-
Ewropa"1 li jipprevedi il-ħolqien ta’ Fond 
Ewropew għall-Investmenti Strateġiċi 
("FEIS"), sensiela trasparenti ta’ proġetti 
ta’ investiment fil-livell Ewropew, il-
ħolqien ta’ ċentru ta’ konsulenza (Ċentru 
Ewropew ta’ Konsulenza Finanzjarja –
European Investment Advisory Hub -

imħassar
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EIAH ) u aġenda ambizzjuża biex 
jitneħħew l-ostakoli għall-investiment u 
jiġi kkompletat is-Suq Uniku.

__________________
1 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment bit-
titolu "Pjan ta’ Investiment għall-
Ewropa". COM(2014) 903 finali

Or. en

Emenda 54
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fis-26 ta’ Novembru 2014, il-
Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni 
bit-titolu "Pjan ta’ Investiment għall-
Ewropa"1 li jipprevedi il-ħolqien ta'’Fond 
Ewropew għall-Investmenti Strateġiċi 
("FEIS"), sensiela trasparenti ta’ proġetti 
ta' investiment fil-livell Ewropew, il-
ħolqien ta’ ċentru ta’ konsulenza (Ċentru 
Ewropew ta’ Konsulenza Finanzjarja –
European Investment Advisory Hub -
EIAH ) u aġenda ambizzjuża biex 
jitneħħew l-ostakoli għall-investiment u 
jiġi kkompletat is-Suq Uniku.

(6) Fis-26 ta’ Novembru 2014, il-
Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni 
bit-titolu "Pjan ta’ Investiment għall-
Ewropa"1 li jipprevedi l-ħolqien ta’ Fond 
Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 
("FEIS") u l-ħolqien ta’ ċentru ta’ 
konsulenza (Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja – European 
Investment Advisory Hub - EIAH).

__________________ __________________

1 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment bit-
titolu "Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa". 
COM(2014) 903 finali

1 Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u lill-Bank Ewropew tal-Investiment bit-
titolu "Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa". 
COM(2014) 903 finali
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Or. en

Emenda 55
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-18 ta’ Diċembru 2014 il-Kunsill 
Ewropew ikkonkluda li "t-trawwim tal-
investiment u l-indirizzar tal-falliment tas-
suq fl-Ewropa huma sfidi politiċi 
ewlenin" u li "l-fokus il-ġdid fuq l-
investiment, flimkien mal-impenn tal-
Istati Membri biex jintensifikaw ir-riformi 
strutturali u biex ifittxu konsolidazzjoni 
fiskali li tiffavorixxi t-tkabbir, ser 
jipprovdi l-bażi għat-tkabbir u l-impjiegi 
fl-Ewropa u jappella għall-istabbiliment 
ta’ Fond Ewropew għal Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) fil-Grupp tal-BEI bil-
għan li jiġu mobilizzati EUR 315-il biljun 
f’investimenti ġodda bejn l-2015 u l-
2017".

imħassar

Or. en

Emenda 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-18 ta’ Diċembru 2014 il-Kunsill 
Ewropew ikkonkluda li “t-trawwim tal-
investiment u l-indirizzar tal-falliment tas-
suq fl-Ewropa huma sfidi politiċi 
ewlenin” u li “l-fokus il-ġdid fuq l-
investiment, flimkien mal-impenn tal-

(7) Fit-18 ta’ Diċembru 2014 il-Kunsill 
Ewropew talab “għall-istabbiliment ta’ 
Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 
(FEIS) fil-Grupp tal-BEI bil-għan li jiġu 
mobilizzati EUR 315-il biljun 
f’investimenti ġodda bejn l-2015 u l-2017”.
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Istati Membri biex jintensifikaw ir-riformi 
strutturali u biex ifittxu konsolidazzjoni 
fiskali li tiffavorixxi t-tkabbir, ser 
jipprovdi l-bażi għat-tkabbir u l-impjiegi 
fl-Ewropa u jappella għall-istabbiliment 
ta’ Fond Ewropew għal Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) fil-Grupp tal-BEI bil-
għan li jiġu mobilizzati EUR 315-il biljun 
f’investimenti ġodda bejn l-2015 u l-2017”.

Or. it

Emenda 57
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
L-istrateġija għandha tliet pilastri 
ewlenin: l-immobilizzar tal-finanzjament 
għall-investiment, li l-investimenti 
jitwasslu fl-ekonomija reali u li jitjieb l-
ambjent tal-investimenti fl-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 58
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 

(8) Jekk jiġi mmirat tajjeb u amministrat 
b’mod demokratiku, il-FEIS jista’ jsir
parti minn approċċ komprensiv sabiex 
jindirizza l-inċertezza rigward l-
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l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni.

investimenti pubbliċi u privati. L-istrateġija 
u l-FEIS jista’ jkollhom jestendu lil hinn 
mit-tliet pilastri ewlenin tal-preżent: l-
immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni biex, bħala minimu, 
jinkisbu r-riżultati li ġejjin:

- struttura ta’ governanza li tirrispetta l-
prinċipji demokratiċi bażiċi,

- sistema ta’ kontrokontrolli biex jiġi 
żgurat li l-investiment xprunat mill-FEIS 
ma joħloqx ħsara lill-valuri tal-Unjoni u 
lanqas joħloq effetti negattivi mhux 
mixtieqa,

- l-involviment tal-partijiet interessati u 
dritt ta’ veto fuq investimenti mhux 
konformi mal-miri tal-2020 u l-kriterji tal-
Artikolu 5,

- grupp ta’ kriterji sabiex jiġi żgurat li ma 
jsirx "kwalunkwe" investiment, iżda 
investiment li jilħaq il-miri tal-UE2020, li 
jbaxxi l-livelli tal-qgħad u l-faqar u li 
jnaqqas l-impronta ekoloġika.

Or. en

Emenda 59
Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 
l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni.

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 
l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni. Mingħajr titjib fl-
ambjent tal-investiment, se jkun diffiċli 
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għall-FEIS li jikseb l-iskop tiegħu. F’dak 
ir-rigward, jeħtieġ impenn ġenwin għal 
aktar konsolidazzjoni tas-suq intern tal-
UE, b’enfasi fuq is-Suq Uniku Diġitali. 

Or. sl

Emenda 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 
l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 
l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali, bil-ħolqien ta’ impjiegi 
ta’ kwalità bid-drittijiet u r-rispett tal-
istandards tal-ILO, u li jitjieb l-ambjent 
tal-investimenti fl-Unjoni b'mod 
partikolari fir-reġjuni l-aktar milquta 
mill-kriżi u mit-tnaqqis baġitarju li 
rriżulta mill-pjanijiet ta' awsterità biex 
jitnaqqsu d-disparitajiet ekonomiċi li 
huma fatturi li jistgħu jwasslu għal 
kriżijiet soċjali u ekonomiċi ġodda.

Or. fr

Emenda 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 

(8) Il-FEIS huwa parti minn approċċ 
komprensiv sabiex jindirizza l-inċertezza 
rigward l-investimenti pubbliċi u privati. 
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L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 
l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni.

L-istrateġija għandha tliet pilastri ewlenin: 
l-immobilizzar tal-finanzjament għall-
investiment, li l-investimenti jitwasslu fl-
ekonomija reali u li jitjieb l-ambjent tal-
investimenti fl-Unjoni. Il-fond għandu 
jkun operattiv malajr kemm jista’ jkun 
sabiex l-investimenti jkunu jistgħu jiġu 
attivati fl-2015.

Or. es

Emenda 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 
u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-
xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 
l-Ewropa ġeneralment għandhom 
jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta' 
akkumpanjament.

imħassar

Or. fr

Emenda 63
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 
u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-
xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 
l-Ewropa ġeneralment għandhom 

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, tiġi simplifikata l-
burokrazija, jissaħħaħ is-Suq Uniku u 
titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-
xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 
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jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta’ 
akkumpanjament.

l-Ewropa ġeneralment għandhom 
jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta’ 
akkumpanjament.

Or. it

Emenda 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 
u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-
xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 
l-Ewropa ġeneralment għandhom 
jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta’ 
akkumpanjament.

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 
u titjieb iċ-ċertezza regolatorja. Ix-xogħol 
tal-FEIS, u l-investimenti madwar l-
Ewropa ġeneralment għandhom 
jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta’ 
akkumpanjament.

Or. it

Emenda 65
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku 
u titjieb il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-
xogħol tal-FEIS, u l-investimenti madwar 
l-Ewropa ġeneralment għandhom 
jibbenefikaw minn dan ix-xogħol ta’ 
akkumpanjament.

(9) L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, jissaħħaħ is-Suq Uniku, 
jinżammu f’livell ta’ flessibbiltà 
suffiċjenti s-swieq tax-xogħol, jiġi żgurat 
li l-kostijiet tax-xogħol, inklużi l-pagi, 
ikunu konformi mal-produttività, jiġu 
mħeġġa sistemi ta’ protezzjoni soċjali li 
jagħmlu x-xogħol attraenti, jiġu 
ristrutturati u kapitalizzati l-banek, titjieb 
l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika 



PE551.778v01-00 30/114 AM\1052802MT.doc

MT

u tas-sistemi fiskali, u titjieb il-
prevedibbiltà regolatorja. Ix-xogħol tal-
FEIS, u l-investimenti madwar l-Ewropa 
ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 
dan ix-xogħol ta’ akkumpanjament.

Or. en

Emenda 66
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 
3000 impjegat. Jekk jingħelbu d-
diffikultajiet kurrenti fl-Ewropa rigward l-
investiment għandu jingħata kontribut 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u l-aktar 
fiż-Żona tal-Euro, u jiżgura li jkun hemm 
aktar aċċess għall-finanzjament li huwa ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 
Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
kompetittività tan-negozju Ewropew u 
għall-appoġġ tal-impjiegi.

Or. it

Emenda 67
Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali, politika u 
territorjali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 68
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 
L-għan ewlieni tal-miżuri kollha għandu 
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kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

jkun l-ispinta għal investiment f’politiki 
soċjali integrati f’konformità mal-pakkett 
ta’ investiment soċjali tal-2013. Jekk 
jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 69
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aċċess għall-finanzjament
aħjar, aktar sempliċi, aktar aċċessibbli u 
aktar funzjonali. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll adatt li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 70
Jérôme Lavrilleux
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju ewlieni għal intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju. Huwa wkoll adatt li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 71
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju, li joħolqu aktar minn 
80 % tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. 
Huwa wkoll adatt li l-benefiċċju ta' tali 
aċċess akbar jiġi estiż għall-finanzjament 
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kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, li 
huma kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 72
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jniedi 
mill-ġdid it-tkabbir ekonomiku u li 
jinħolqu impjiegi ta’ kwalità għolja fl-
Unjoni billi jiġu appoġġati l-investimenti 
u billi tingħata għajnuna biex jissolvew 
id-diffikultajiet fil-finanzjament u l-
implimentazzjoni ta’ investimenti 
produttivi fl-Unjoni u jiżgura li jkun hemm 
aktar aċċess għall-finanzjament. Huwa 
maħsub li aċċess akbar għall-finanzjament 
għandu jkun ta’ benefiċċju partikolari għal 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Huwa 
wkoll xieraq li l-benefiċċju ta’ tali aċċess 
akbar jiġi estiż għall-finanzjament ta’ 
kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, li 
huma kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
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Balas

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin biex 
jissolvew id-diffikultajiet fil-finanzjament 
u l-implimentazzjoni ta’ investimenti 
produttivi fl-Unjoni u jiżgura li jkun hemm 
aktar aċċess għall-finanzjament bl-għan li 
jiġu ġġenerati tkabbir, impjiegi ta’ kwalità 
u inklużjoni soċjali. Huwa maħsub li 
aċċess akbar għall-finanzjament għandu 
jkun ta’ benefiċċju partikolari għal 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, bl-
inklużjoni tal-ekonomija soċjali u l-
intrapriżi soċjali. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 74
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament bl-għan ġenerali li jiġu 
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akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 
Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

ġġenerati tkabbir sostenibbli, u impjiegi 
ta’ kwalità u inklużjoni soċjali. Huwa 
maħsub li aċċess akbar għall-finanzjament 
għandu jkun ta’ benefiċċju partikolari għal 
intrapriżi żgħar, mikro u ta’ daqs medju u 
l-ekonomija soċjali u ta’ solidarjetà. 
Huwa wkoll xieraq li l-benefiċċju ta’ tali 
aċċess akbar jiġi estiż għall-finanzjament 
ta’ kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja ta’ 
1500 impjegat. Jekk jingħelbu d-
diffikultajiet kurrenti fl-Ewropa rigward l-
investiment għandu jingħata kontribut 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 
Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament, u jappoġġa l-ħolqien tax-
xogħol. Huwa maħsub li aċċess akbar 
għall-finanzjament għandu jkun ta'
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat. 
Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien tax-xogħol għandu jkun objettiv prijoritarju għall-FEIS u għalhekk għandu 
jissemma espliċitament.

Emenda 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta' 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta' 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 3000 
impjegat. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament ta’ proġetti vijabbli għall-
ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità bid-
drittijiet u l-appoġġ għall-kumpaniji fir-
reġjuni l-aktar milquta mill-kriżi, u l-
implimentazzjoni ta' investimenti 
produttivi fl-Unjoni u jiżgura li jkun hemm 
aktar aċċess għall-finanzjament. Huwa 
maħsub li aċċess akbar għall-finanzjament 
għandu jkun ta' benefiċċju partikolari għal 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Jekk 
jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
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finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament. Huwa maħsub li aċċess 
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 
3000 impjegat. Jekk jingħelbu d-
diffikultajiet kurrenti fl-Ewropa rigward l-
investiment għandu jingħata kontribut 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni.

finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u jiżgura 
li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament li huwa ta’ benefiċċju 
partikolari għal intrapriżi żgħar, ta’ daqs 
medju u mikro, kif ukoll ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 
3000 impjegat. Jekk jingħelbu d-
diffikultajiet kurrenti fl-Ewropa rigward l-
investiment għandu jingħata kontribut 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 78
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut għall-impjiegi, għat-
tisħiħ tal-kompetittività tan-negozju 
Ewropew u biex jintlaħqu l-objettivi ta’ 
politika tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 79
Guillaume Balas

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’potenzjal kbir f’termini ta’ 
ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli u ta’ 
kwalità li jagħtu kontribut biex jintlaħqu l-
objettivi ta' politika tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 80
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku u 
soċjali għoli li jagħti kontribut biex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 81
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni, b’attenzjoni speċjali 
għall-objettivi dwar l-impjiegi, l-
innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-inklużjoni 
soċjali u l-klima/enerġija tal-istrateġija 
Ewropa 2020.

Or. en



PE551.778v01-00 40/114 AM\1052802MT.doc

MT

Emenda 82
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
fit-tul ta’ politika tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 83
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku u 
soċjetali għoli u b’potenzjal għall-ħolqien 
tal-impjiegi li jagħtu kontribut biex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni, 
speċjalment rigward il-miri tal-impjiegi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 84
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti (11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
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strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' politika tal-Unjoni.

strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku u 
soċjali għoli li jagħti kontribut biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni u 
tiġi pprevenuta iktar diverġenza tal-
ekonomiji tal-Istati Membri. Għal dan l-
għan il-FEIS għandu jkun lest li 
jappoġġa l-użu tat-teknoloġija u tas-sorsi 
tal-enerġija disponibbli fl-Istati Membri.

Or. pl

Emenda 85
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku u ta’ 
ħolqien ta’ impjiegi għoli li jagħti 
kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta’ 
politika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku u 
soċjali għoli u b’potenzjal għall-ħolqien 
tal-impjiegi li jagħtu kontribut biex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni, 
speċjalment rigward il-miri tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar tal-
Istrateġija Ewropa 2020.



PE551.778v01-00 42/114 AM\1052802MT.doc

MT

Or. en

Emenda 87
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi mmirati għar-reġjuni b’livelli 
għoljin ta’ qgħad u faqar u b’valur miżjud 
ekonomiku u soċjali għoli li jagħtu 
kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta’ 
politika tal-Unjoni, speċjalment rigward il-
miri tal-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis 
tal-faqar tal-Istrateġija Ewropa 2020. Ma 
jista’ jiġi ffinanzjat l-ebda proġett li 
jagħmel ħsara lill-miri tal-UE2020 jew li 
jkollu impatt negattiv fuq il-ħolqien ta’ 
impjiegi jew fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' politika tal-Unjoni. L-użu tal-FEIS 
sabiex tingħata spinta lill-investiment fl-
infrastruttura edukattiva u soċjali jista’ 
jgħin titjieb il-koeżjoni fl-Ewropa, li 
naqset serjament.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi tal-FEIS (l-Artikolu 5(2)) huwa l-appoġġ tal-investiment fl-
infrastruttura edukattiva u soċjali. Dan joffri opportunità tajba sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni fl-
Ewropa.

Emenda 89
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b'valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta' politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud soċjali u
ekonomiku għoli, inkluż il-ħolqien ta’ 
servizzi pubbliċi ġodda li jagħtu kontribut 
biex jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

(11) Il-FEIS għandu jappoġġa investimenti 
strateġiċi b’valur miżjud ekonomiku u 
soċjali għoli li jagħtu kontribut biex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni 
u jiżgura impjiegi ta’ kwalità u livelli 
xierqa ta’ protezzjoni soċjali li jintlaħqu 
permezz tal-appoġġ ta’ intrapriżi żgħar, 
ta’ daqs medju u mikro, kif ukoll ta’ 
negozji li għadhom kemm fetħu bi 
proġetti innovattivi li mhux dejjem ikunu 
finanzjabbli bil-fondi attwali għad-
dispożizzjoni tagħhom.



PE551.778v01-00 44/114 AM\1052802MT.doc

MT

Or. it

Emenda 91
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-FEIS għandu jqis id-
dimensjonijiet territorjali tal-investimenti 
strateġiċi billi jimmira l-azzjoni tiegħu fuq 
l-ibbilanċjar mill-ġdid tal-livelli ta’ 
investiment bejn iż-żoni urbani u rurali; 
il-FEIS, sabiex jiżgura koeżjoni aħjar 
bejn it-territorji, għandu jippromwovi l-
investiment li jmur f’din id-direzzjoni, 
speċjalment fiż-żoni suburbani li 
għandhom rwol ewlieni fl-artikolazzjoni u 
d-dinamiżmu tar-rabta bejn l-urban u r-
rurali;

Or. fr

Emenda 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-FEIS għandu jagħti prijorità lil 
investimenti f’reġjuni aktar dgħajfa 
ekonomikament li għandhom livell għoli 
ta’ qgħad, u fl-SMEs f’tali reġjuni, peress 
li għandhom aċċess limitat għall-
finanzjament, biex jitnaqqsu d-diverġenzi 
u jiżguraw li dawn l-isforzi jkollhom l-
akbar impatt fejn huma l-aktar meħtieġa.

Or. es
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Emenda 93
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta’ għajnuna 
biex jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla 
ta’ riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta’ kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS.

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom problemi gravi ta’ 
likwidità u ma jiksbux finanzjament tas-
suq u dak mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu,
l-aktar rigward investimenti li jġorru grad 
ogħla ta’ riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil 
dawn in-negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta’ 
kapital billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segwitu tal-objettivi tal-FEIS.

Or. it

Emenda 94
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 
jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 
riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 
jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 
riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
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Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS.

Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segwitu tal-objettivi tal-FEIS. Huwa 
importanti li l-FEIS iqis il-kundizzjonijiet 
speċifiċi ta’ investiment f’pajjiżi bi swieq 
finanzjarji inqas żviluppati.

Or. pl

Emenda 95
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta’ għajnuna biex 
jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla 
ta’ riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta’ kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS.

(12) Ħafna intrapriżi mikro, żgħar u ta’ 
daqs medju, kif ukoll kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja madwar l-Unjoni 
għandhom bżonn ta’ għajnuna biex jattiraw 
finanzjament tas-suq l-aktar rigward 
investimenti li jġorru grad ogħla ta’ riskju. 
Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-negozji 
biex jegħlbu n-nuqqas ta’ kapital billi 
jippermetti lill-BEI u lill-Fond Ewropew 
tal-Investiment (FEI) biex jipprovdu 
injezzjonijiet ta’ ekwità diretti jew indiretti, 
kif ukoll jipprovdu garanziji għal self ta’ 
titolizzazzjoni ta’ kwalità għolja, u prodotti 
oħra li huma mogħtija fis-segwitu tal-
objettivi tal-FEIS.

Or. de

Emenda 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta' għajnuna biex 
jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla ta' 
riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta' kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS.

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
madwar l-Unjoni għandhom bżonn ta' 
għajnuna biex jattiraw finanzjament tas-
suq l-aktar rigward investimenti li jġorru 
grad ogħla ta' riskju. Il-FEIS għandu jgħin 
lil dawn in-negozji biex jegħlbu n-nuqqas 
ta' kapital billi jippermetti lill-BEI u lill-
Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta' ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta' titolizzazzjoni ta' kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEI.

Or. fr

Emenda 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, kif ukoll kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta’ għajnuna biex 
jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla 
ta’ riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta’ kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS.

(12) Ħafna intrapriżi żgħar, ta’ daqs medju 
u mikro, kif ukoll kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja, madwar l-
Unjoni għandhom bżonn ta’ għajnuna biex 
jattiraw finanzjament tas-suq l-aktar 
rigward investimenti li jġorru grad ogħla 
ta’ riskju. Il-FEIS għandu jgħin lil dawn in-
negozji biex jegħlbu n-nuqqas ta’ kapital 
billi jippermetti lill-BEI u lill-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) biex 
jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità diretti 
jew indiretti, kif ukoll jipprovdu garanziji 
għal self ta’ titolizzazzjoni ta’ kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segwitu tal-objettivi tal-FEIS.

Or. it
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Emenda 98
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista’ jkun. 
Ix-xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment 
ta’ finanzjament għal intrapriża żgħar u ta’ 
daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv fuq l-intrapriżi u fuq l-
ekonomija fi żmien qasir. Huwa meħtieġ 
li x-xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment 
ta’ finanzjament għal intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja jiġi indirizzat 
permezz tal-Fond Ewropew tal-Investiment 
(FEI) sabiex jibbenefika mill-esperjenza 
tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

Or. it

Emenda 99
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 
finanzjament għal intrapriża żgħar u ta' 
daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet.

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista' jkun. 
B’rabta maż-żieda fir-responsabbiltà tal-
BEI u l-bżonn li jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
speċifiċi tal-Istati Membri, il-Kumitat ta’ 
Tmexxija tal-Bank għandu jitkabbar. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta' 
finanzjament għal intrapriża żgħar u ta' 
daqs medju u ta' kumpaniji 
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b'kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f'dawn l-attivitajiet.

Or. pl

Emenda 100
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista’ jkun. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta’ 
finanzjament għal intrapriża żgħar u ta’ 
daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista’ jkun. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta’ 
finanzjament għal intrapriżi mikro, żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

Or. de

Emenda 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista’ jkun. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta’ 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
impatt pożittiv malajr kemm jista’ jkun. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta’ 
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finanzjament għal intrapriża żgħar u ta’ 
daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

finanzjament għal intrapriżi żgħar, ta’ 
daqs medju u mikro u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

Or. it

Emenda 102
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli u li jkollhom impatt 
dirett fuq l-ekonomija reali. B'mod 
partikolari, il-FEIS għandu jimmira lejn 
proġetti li jippromwovu l-ħolqien tal-
impjiegi, it-tkabbir fit-terminu twil u l-
kompetittività. Il-FEIS għandu jappoġġa 
firxa wiesgħa ta' prodotti finanzjarji, inkluż 
l-ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li l-aħjar 
jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 
individwali. Din il-firxa wiesgħa ta' 
prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 
jadatta għall-bżonnijiet tas-suq filwaqt li 
jinkoraġġixxi l-investiment privat fil-
proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun sostitut 
għall-finanzjament tas-suq privat iżda 
għandu minflok ikun katalist tal-finanzi 
tas-suq billi jindirizza l-fallimenti tas-suq 
sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. fr
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Emenda 103
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
joħolqu impjiegi ta’ kwalità għolja, it-
tkabbir sostenibbli fit-terminu twil u l-
kompetittività. Il-FEIS għandu jappoġġa 
firxa wiesgħa ta’ prodotti finanzjarji, 
inkluż l-ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li 
l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 
individwali. Din il-firxa wiesgħa ta’ 
prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 
jadatta għall-bżonnijiet tas-suq filwaqt li 
jinkoraġġixxi l-investiment privat fil-
proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun sostitut 
għall-finanzjament tas-suq privat iżda 
għandu minflok ikun katalist tal-finanzi 
tas-suq billi jindirizza l-fallimenti tas-suq 
sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 104
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
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jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

jippromwovu l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità, it-tkabbir fit-terminu twil u l-
kompetittività. Il-FEIS għandu jappoġġa 
firxa wiesgħa ta' prodotti finanzjarji, inkluż 
l-ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li l-aħjar 
jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 
individwali. Din il-firxa wiesgħa ta' 
prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 
jadatta għall-bżonnijiet tas-suq filwaqt li 
jinkoraġġixxi l-investiment privat fil-
proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun sostitut 
għall-finanzjament tas-suq privat iżda 
għandu minflok ikun katalist tal-finanzi 
tas-suq billi jindirizza l-fallimenti tas-suq 
sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. pl

Emenda 105
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jrawmu l-innovazzjoni, l-iżvilupp tal-
ħiliet, il-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità, 
it-tkabbir fit-terminu twil u l-
kompetittività. Il-FEIS għandu jappoġġa 
firxa wiesgħa ta’ prodotti finanzjarji, 
inkluż l-ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li 
l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 
individwali. Din il-firxa wiesgħa ta’ 
prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 
jadatta għall-bżonnijiet tas-suq filwaqt li 
jinkoraġġixxi l-investiment privat fil-
proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun sostitut 
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finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

għall-finanzjament tas-suq privat iżda 
għandu minflok ikun katalist tal-finanzi 
tas-suq billi jindirizza l-fallimenti tas-suq 
sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 106
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur miżjud 
Ewropew għoli. B’mod partikolari, il-FEIS 
għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi ta’ 
kwalità, it-tkabbir inklużiv fit-terminu twil 
u l-kompetittività u l-inklużjoni soċjali. Il-
FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. en
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Emenda 107
Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi 
b’iffukar partikolari fuq l-impjieg taż-
żgħażagħ u fit-terminu twil, it-tkabbir fit-
terminu twil u l-kompetittività. Il-FEIS 
għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ prodotti 
finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn jew il-
garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet 
tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta għal regolament
Premessa 14



AM\1052802MT.doc 55/114 PE551.778v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi ta’ 
kwalità, it-tkabbir fit-terminu twil, il-
kompetittività u l-inklużjoni soċjali. Il-
FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità tajba, it-tkabbir fit-terminu twil u 
sostenibbli u l-kompetittività. Il-FEIS 
għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ prodotti 
finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn jew il-
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ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet 
tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 110
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B'mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq 
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit 
għal konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi ta’ 
kwalità bid-drittijiet, il-ħolqien ta’ sistema 
ġdida ta’ sigurtà soċjali tal-impjieg u t-
taħriġ, l-edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-
riċerka, it-tkabbir sostenibbli fit-terminu 
twil u proġetti li jimmiraw li jeliminaw l-
inugwaljanzi, il-faqar u l-esklużjoni 
soċjali li jolqtu lil diversi reġjuni Ewropej. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta' 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta' prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment privat 
fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux ikun 
sostitut għall-finanzjament tas-suq privat 
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użu effikaċi u strateġiku. iżda għandu minflok ikun katalist tal-
finanzi tas-suq billi jindirizza l-fallimenti 
tas-suq sabiex jiżgura l-aktar użu effikaċi u 
strateġiku tal-fondi pubbliċi. Fl-ebda każ 
mhu se jsir finanzjament tal-FEIS fuq 
investimenti li huma diġà pprovduti mis-
settur privat. Ir-rekwiżit għal konsistenza 
mal-prinċipji tal-għajnuna mill-Istat 
għandu jagħti kontribut għal tali użu 
effikaċi u strateġiku.

Or. fr

Emenda 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, id-dejn 
jew il-garanziji, li l-aħjar jakkomodaw il-
ħtiġijiet tal-proġett individwali. Din il-firxa 
wiesgħa ta’ prodotti għandha tippermetti 
lill-FEIS jadatta għall-bżonnijiet tas-suq
filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment 
privat fil-proġetti. Il-FEIS ma għandux 
ikun sostitut għall-finanzjament tas-suq 
privat iżda għandu minflok ikun katalist 
tal-finanzi tas-suq billi jindirizza l-
fallimenti tas-suq sabiex jiżgura l-aktar 
użu effikaċi u strateġiku tal-fondi 
pubbliċi. Ir-rekwiżit għal konsistenza mal-
prinċipji tal-għajnuna mill-Istat għandu 
jagħti kontribut għal tali użu effikaċi u 
strateġiku.

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. B’mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi ta’ 
kwalità, it-tkabbir inklużiv u fit-terminu 
twil, il-kompetittività u l-inklużjoni 
soċjali. Il-FEIS għandu jappoġġa firxa 
wiesgħa ta’ prodotti finanzjarji, inkluż l-
ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li l-aħjar 
jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 
individwali. Din il-firxa wiesgħa ta’ 
prodotti għandha tippermetti lill-FEIS 
jadatta għall-bżonnijiet tas-suq.

Or. it
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Emenda 112
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi 
għandu jiġi ssorveljat sistematikament u 
mħeġġeġ iktar, speċjalment bil-għan li 
jintlaħqu kisbiet soċjetali fit-tul f’forma 
ta’ impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità. Dan 
għandu wkoll jiżgura distribuzzjoni ġusta 
ta’ redditu fuq l-investiment fost l-
investituri u l-ħaddiema. Bil-għan li 
jintlaħaq dan, il-Kummissjoni għandha 
tinkludi fir-Rapport Konġunt dwar l-
Impjiegi li jakkumpanja l-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar 
l-Istħarriġ dwar it-Tkabbir Annwali, 
valutazzjoni ddettaljata tal-impatt dirett 
fuq il-ħolqien ta’ impjiegi tal-investimenti 
ffinanzjati mill-FEIS, kif ukoll analiżi tal-
effetti konsegwenzjali pożittivi fuq l-
impjiegi ta’ dawn l-investimenti fl-
Ewropa. 

Or. en

Emenda 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi, l-
edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar għandu 
jiġi ssorveljat sistematikament u mħeġġeġ 
iktar, speċjalment bil-għan li jintlaħqu 
kisbiet soċjetali fit-tul f’forma ta’ impjiegi 
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sostenibbli u ta’ kwalità, u l-inklużjoni 
soċjali. Dan għandu wkoll jiżgura 
distribuzzjoni ġusta ta’ redditu fuq l-
investiment fost l-investituri u l-
ħaddiema.

Or. en

Emenda 114
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi, l-
edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar għandu 
jiġi ssorveljat sistematikament u mħeġġeġ 
iktar, speċjalment bil-għan li jintlaħqu 
kisbiet soċjetali fit-tul f’forma ta’ impjiegi 
sostenibbli u ta’ kwalità, u l-inklużjoni 
soċjali. Dan għandu wkoll jiżgura 
distribuzzjoni ġusta ta’ redditu fuq l-
investiment fost l-investituri u l-ħaddiema.

Or. en

Emenda 115
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-għażla tal-proġetti ta’ 
investiment, il-FEIS għandu jivverifika li 
l-impjiegi li jinsabu f’dawn il-proġetti ta’ 
investiment jew li jinħolqu permezz 
tagħhom, jipprovdu paga li tiggarantixxi 
l-għajxien.
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Or. de

Emenda 116
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi 
għandu jiġi ssorveljat sistematikament u 
mħeġġeġ iktar, speċjalment bil-għan li 
jintlaħqu kisbiet soċjetali fit-tul f’forma 
ta’ impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità, bir-
riżultat li l-investituri u l-ħaddiema 
jibbenefikaw mill-FEIS.

Or. en

Emenda 117
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-impatt tal-FEIS fuq l-impjiegi 
għandu jiġi ssorveljat sistematikament, 
speċjalment bil-għan li jiġu identifikati 
kisbiet soċjetali tanġibbli f’forma ta’ 
impjiegi sostenibbli.

Or. en

Emenda 118
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Il-FEIS għandu jimmira wkoll l-
investimenti soċjali, prinċipalment fil-
kapital-uman u s-servizzi soċjali u l-
infrastrutturi, bħala muturi għall-
kompetittività ekonomika, l-inklużjoni 
soċjali u l-ugwaljanza bejn is-sessi. 
Mingħajr investiment soċjali aktar qawwi, 
l-iżvilupp industrijali u ekonomiku 
jinżamm lura u ssir ħsara lill-prosperità u 
l-kompetittività futuri tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 119
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, u 
jappoġġja speċjalment lill-pajjiżi fiż-Żona 
tal-Euro bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja.

Or. it

Emenda 120
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jkun komplimentari 
għal strumenti finanzjarji eżistenti oħra 
tal-UE, iżda għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini raġonevoli.

Or. en

Emenda 121
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja, ir-reġjuni f’sitwazzjoni ta’ 
deżertifikazzjoni industrijali u t-territorji 
bl-inqas indikaturi soċjali favorevoli. Il-
FEIS għandu jintuża biss meta ma jkunx 
disponibbli finanzjament minn sorsi oħra 
fuq termini reġonevoli.

Or. fr

Emenda 122
Enrique Calvet Chambon
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja, billi jirdoppja l-isforzi tiegħu 
fiż-żoni Ewropej affettwati minn intervalli 
kbar ta’ qgħad. Il-FEIS għandu jintuża 
biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
raġonevoli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Billi jżomm f’moħħu li l-ħolqien tal-impjiegi huwa wieħed mill-objettivi prijoritarji tal-FEIS, 
il-FEIS għandu jqis is-sitwazzjoni taż-żoni Ewropej affettwati minn intervalli kbar ta’ impjieg 
meta jiffinanzja l-proġetti. Titjib fl-indikaturi tal-impjieg tal-Istati Membri jkollu impatt 
pożittiv ħafna fuq l-ekonomija tal-UE.

Emenda 123
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
speċjalment f’dawk il-pajjiżi bl-aktar 
impatt tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
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meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

waqt li jiġi kkunsidrat ukoll il-fatt li, billi 
jikkostitwixxu riskji ta’ investiment ogħla, 
jistgħu jipprovdu redditi ekonomiċi ogħla 
lill-investituri waqt li jiġu mmassimizzati 
wkoll l-effetti konsegwenzjali pożittivi fuq 
is-soċjetà f’dawn il-pajjiżi. Il-FEIS għandu 
jintuża biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
raġonevoli.

Or. en

Emenda 124
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
b’mod partikolari fil-pajjiżi bl-aktar impatt 
tal-kriżi finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża 
biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
raġonevoli. B’mod partikolari għandu 
jfittex li jiffaċilita l-finanzjament ta’ 
proġetti ekonomikament vijabbli 
b’potenzjal qawwi ta’ ħolqien ta’ impjiegi 
jew benefiċċji soċjoekonomiċi oħra, 
sabiex isiru aktar attraenti għall-
investituri kummerċjali.

Or. en

Emenda 125
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità 
fuq operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS 
għandu jiffinanzja proġetti madwar l-
Unjoni, inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt 
tal-kriżi finanzjarja. Il-FEIS għandu 
jintuża biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti fejn 
huwa aktar diffiċli li jiġi attirat il-
finanzjament privat milli permezz ta’ 
strumenti eżistenti tal-BEI u tal-Unjoni 
bħala parti mill-iżgurar ta’ addizzjonalità. 
Il-FEIS għandu jiffinanzja proġetti madwar 
l-Unjoni, b’mod partikolari fil-pajjiżi 
b’livelli għoljin ta’ qgħad u faqar. Il-FEIS 
għandu jintuża biss meta ma jkunx 
disponibbli finanzjament minn sorsi oħra 
fuq termini raġonevoli.

Or. en

Emenda 126
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira lejn proġetti 
li għandhom potenzjal għoli ħafna li 
joħolqu impjiegi ta’ kwalità kif ukoll lejn 
proġetti bi profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi li ntlaqtu l-iktar mill-kriżi
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini raġonevoli.

Or. de

Emenda 127
Zdzisław Krasnodębski



PE551.778v01-00 66/114 AM\1052802MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità 
fuq operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS 
għandu jiffinanzja proġetti madwar l-
Unjoni, inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt 
tal-kriżi finanzjarja. Il-FEIS għandu 
jintuża biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji ogħla minn 
strumenti eżistenti tal-BEI u tal-Unjoni, li 
jipprovdu gwadanji fit-tul u li huma vitali 
mill-perspettiva tal-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku koerenti tal-Istati Membri fl-
Unjoni Ewropea. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
b’attenzjoni partikolari għall-pajjiżi li 
huma partikolarment affettwati mill-
qgħad u li fihom il-livell ta’ żvilupp soċjali 
u ekonomiku huwa taħt il-medja 
Ewropea. Il-FEIS għandu jintuża biss meta 
ma jkunx disponibbli finanzjament minn 
sorsi oħra fuq termini raġonevoli.

Or. pl

Emenda 128
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni,
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni,
b’mod partikolari fil-pajjiżi bl-aktar impatt 
tal-kriżi finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża 
biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
raġonevoli.

Or. en
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Emenda 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
inkluż fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-kriżi 
finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra fuq termini reġonevoli.

(15) Il-FEIS għandu jimmira proġetti li 
għandhom profil tar-riskji u l-gwadanji 
ogħla minn strumenti eżistenti tal-BEI u 
tal-Unjoni sabiex jiżgura addizzjonalità fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jiffinanzja proġetti madwar l-Unjoni, 
speċjalment fil-pajjiżi bl-aktar impatt tal-
kriżi finanzjarja. Il-FEIS għandu jintuża 
biss meta ma jkunx disponibbli 
finanzjament minn sorsi oħra fuq termini 
favorevoli.

Or. it

Emenda 130
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma konkreti, vijabbli 
ekonomikament u teknikament, li jistgħu 
jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, filwaqt li 
xorta waħda jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
finanzjament tal-FEIS.

Or. it

Emenda 131
Csaba Sógor
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Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament 
wara s-sostenn tal-FEIS u li jistgħu 
jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, filwaqt li 
xorta waħda jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
finanzjament tal-FEIS.

Or. en

Emenda 132
Terry Reintke, Monika Vana
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli soċjalment, ekonomikament u 
teknikament u li joħolqu valur miżjud, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS. 
Għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti prinċipji, kriterji u 
kundizzjonijiet ċari għas-sostenn tal-
FEIS.

Or. en

Emenda 133
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament, mil-lat tal-
politika dwar l-impjiegi u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

Or. de

Emenda 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament u li 
jkunu konsistenti mal-prijoritajiet tal-
politika soċjali tal-UE, b’mod speċjali t-
tnaqqis tal-esklużjoni soċjali u l-faqar, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

Or. en

Emenda 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu 
vijabbli ekonomikament u teknikament u li 
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jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

joffru potenzjal sinifikanti għall-ħolqien 
tal-impjiegi. Il-livell ta’ riskju involut 
minn dawk l-investimenti għandu jkun 
adegwat għall-kisba tal-objettivi tal-fondi, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-ħolqien 
tax-xogħol, sakemm jiġu sodisfatti r-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minbarra li jkunu vijabbli, l-investimenti għandhom joffru potenzjal sinifikanti għall-ħolqien 
tal-impjiegi Il-klassifikazzjoni tal-livell tar-riskju involut mill-investimenti bħala ‘adegwat’ 
hija vaga ħafna; ikun aħjar li tiġi konnessa mal-objettivi li l-FEIS għandha tikseb, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-ħolqien tax-xogħol.

Emenda 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu
vijabbli ekonomikament u teknikament, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta’ riskju xieraq, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

(16) Il-FEIS għandu jimmira lejn 
investimenti li huma mistennija li jkunu
vijabbli ekonomikament, soċjalment u 
ambjentalment u teknikament, li jistgħu 
jirrikjedu wkoll grad ta’ riskju għoli, 
filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-finanzjament tal-FEIS.

Or. it

Emenda 137
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-FEIS għandu jikkunsidra kif 
xieraq is-sitwazzjonijiet tas-suq tax-
xogħol fl-Istati Membri u r-reġjuni tal-
UE, u fil-valutazzjoni tal-proġetti jinkludi 
riżultati potenzjali li jistgħu jintlaħqu fiż-
żieda tal-impjiegi.

Or. en

Emenda 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS se 
jiddetermina l-politika ta’ investiment ta’ 
proġetti li jistgħu jiġu appoġġati u l-profil 
ta’ riskju. Peress li l-għażla tal-proġetti se 
tiddependi fuq din il-politika, il-Parlament 
Ewropew għandu jkun involut fit-tfassil 
tal-kriterji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu kompitu fundamentali fi ħdan il-FEIS, li jiddetermina l-politika 
ta’ investiment u konsegwentement il-kriterji għall-għażla tal-proġetti. Huwa essenzjali li jiġi 
involut il-Parlament Ewropew fit-tfassil ta’ dawk il-kriterji.

Emenda 139
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-prinċipju gwida għall-FEIS 
għandu jkun ibbażat fuq ir-riżultati u 
mhux biss fuq approċċ orjentat fuq l-
input; is-suċċess tal-FEIS għandu jkun 
ibbażat fuq il-valutazzjoni tat-tkabbir 
reali, il-ħolqien tal-impjiegi u l-istimolu 
tal-ekonomiji tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-FEIS għandu jkun iffukat fuq il-
ħolqien ta’ investimenti ġodda f’oqsma 
fejn l-interess tal-investituri huwa limitat 
pjuttost milli fuq is-sostituzzjoni ta’ 
investimenti li kienu jsiru band’oħra 
(crowding out), jew fuq l-iffukar fuq 
investimenti li jrendu profitti kbar, li 
kienu se jsiru fi kwalunkwe każ 
(deadweight); Għandhom jiġu promossi 
investimenti soċjali li mhux biss 
jiġġeneraw redditi finanzjarji iżda li 
jippromwovu effetti soċjali pożittivi, bħal 
investimenti fil-kapital uman jew 
investimenti b'impatt qawwi fil-ħolqien 
tal-impjiegi jew it-tnaqqis tal-faqar.

Or. es

Emenda 141
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Tal-inqas 
wieħed mill-membri tal-Kumitat irid ikun 
speċjalista fil-politiki soċjali u tas-suq tax-
xogħol u, għaldaqstant, ikun responsabbli 
għall-valutazzjoni tal-impatt soċjali tal-
proġetti sottomessi. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 142
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment u tal-
makroekonomija. Il-Kumitat tal-
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Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 143
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti li jkollhom għarfien 
u esperjenza fl-oqsma tal-proġetti ta' 
investiment u li jkunu konxji wkoll taċ-
ċirkostanzi speċifiċi tal-Istati Membri, 
partikolarment dawk li huma affettwati 
mill-kriżi. Il-Kumitat tal-Investiment 
għandu jkun responsabbli lejn Bord ta’ 
Tmexxija tal-FEIS u lejn il-Parlament 
Ewropew li għandu jissorvelja t-twettiq tal-
objettivi tal-FEIS. Ix-xogħol tal-Kumitat 
tal-Investiment għandu jiġi sorveljat mill-
Parlament Ewropew. Sabiex jibbenefika 
b'mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-
FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-
FEI biex il-FEI ikun jista' jidħol għal 
proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja.

Or. pl
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Emenda 144
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta' investiment iżda wkoll 
b’esperjenza fi kwistjonijiet soċjali. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
responsabbli lejn Bord ta' Tmexxija tal-
FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-
objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 
b'mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-
FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-
FEI biex il-FEI ikun jista' jidħol għal 
proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju.

Or. fr

Emenda 145
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma
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tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta' Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Dawn iż-żewġ korpi għandhom ukoll, fil-
livelli rispettivi tagħhom, jappoġġaw l-
iżvilupp tal-pjattaformi ta’ investiment. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 146
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet kollha dwar l-użu tas-
sostenn tal-FEIS għandhom isiru minn 
Kumitat tal-Investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun magħmul minn 
esperti indipendenti li għandhom l-għarfien 
u l-esperjenza fl-oqsma tal-proġetti ta’ 
investiment b’esperjenza ppruvata 
f’waħda mill-5 miri ewlenin tal-UE2020.
Il-Kumitat tal-Investiment għandu 
jorganizza sħubija mal-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, reġjonali u lokali, 
is-sħab ekonomiċi u soċjali u l-korpi 
rilevanti li jirrappreżentaw is-soċjetà 
ċivili. L-għan ta’ din is-sħubija huwa li 
jiġi żgurat ir-rispett għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità u li tiġi 
żgurata s-sjieda tal-operazzjonijiet 
ippjanati mill-partijiet interessati. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
responsabbli lejn Bord ta’ Tmexxija tal-
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FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-
objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 
b’mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-
FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-
FEI biex il-FEI ikun jista’ jidħol għal 
proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 147
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti tal-imsieħba soċjali u tan-
negozji żgħar u ta’ daqs medju. Il-Kumitat 
tal-Investiment għandu jkun responsabbli 
lejn Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI jkun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. de
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Emenda 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b'mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b'kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jistgħu jidentifikaw proġetti li joffru l-
akbar potenzjal għar-riżoluzzjoni tal-
problemi soċjali u ekonomiċi kbar tal-
Ewropa u jkollhom għarfien u esperjenza
fl-oqsma tal-proġetti ta' investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
responsabbli lejn Bord ta’ Tmexxija tal-
FEIS li għandu jissorvelja t-twettiq tal-
objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 
b'mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-
FEIS għandu jappoġġa l-finanzjament lill-
FEI biex il-FEI ikun jista' jidħol għal 
proġetti individwali fl-oqsma tal-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-esperti li jiffurmaw il-Kumitat tal-Investiment għandhom mhux biss ikunu esperti fl-oqsma 
indirizzati mill-proġetti iżda għandu jkollhom ukoll il-kapaċità li jidentifikaw proġetti li joffru 
l-akbar potenzjal għar-riżoluzzjoni ta’ problemi soċjali u ekonomiċi attwali.

Emenda 149
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment, kif ukoll min 
rappreżentanti mill-korpi pubbliċi u s-
sħab soċjali. Il-Kumitat tal-Investiment 
għandu jkun responsabbli lejn Bord ta’ 
Tmexxija tal-FEIS li għandu jissorvelja t-
twettiq tal-objettivi tal-FEIS. Sabiex 
jibbenefika b’mod effikaċi mill-esperjenza 
tal-FEI, il-FEIS għandu jappoġġa l-
finanzjament lill-FEI biex il-FEI ikun jista’ 
jidħol għal proġetti individwali fl-oqsma 
tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u ta’ 
kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru minn Kumitat tal-Investiment. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 

(17) Id-deċiżjonijiet dwar l-użu tas-sostenn 
tal-FEIS għall-infrastruttura u l-proġetti 
akbar b’kapitalizzazzjoni medja għandhom 
isiru b’mod trasparenti minn Kumitat tal-
Investiment. Il-Kumitat tal-Investiment 
għandu jkun magħmul minn esperti 
indipendenti, magħżula b’mod xieraq 
skont il-prinċipju tal-kontabilità u li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment għandu jkun responsabbli lejn 
Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS. 
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jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Sabiex jibbenefika b’mod effikaċi mill-
esperjenza tal-FEI, il-FEIS għandu 
jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex il-
FEI ikun jista’ jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar, 
ta’ daqs medju u mikro u ta’ kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. it

Emenda 151
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-esperti tal-Kumitat tal-
Investiment għandhom jiġu approvati 
mill-Parlament Ewropew biex jittejbu l-
governanza u r-responsabbiltà 
demokratika tal-Kumitat tal-Investiment.

Or. en

Emenda 152
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Biex jitwettaq il-mandat tal-
Kummissjoni l-ġdida, tal-inqas espert 
wieħed għandu jinħatar mill-Kumitat tal-
Investiment li jkun speċjalista fil-politiki 
soċjali. Dan għandu jwassal għall-għażla 
ta’ proġetti li huma konsistenti mal-
prijoritajiet ta’ politika soċjali tal-UE, 
inkluż it-tnaqqis tal-faqar u tal-esklużjoni 
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soċjali.

Or. en

Emenda 153
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 
għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 
sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-
investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 
ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 
għandha tkun limitata skont it-tip ta' 
strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 
bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 
impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-
garanzija tkun ikkombinata ma' 
EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 
pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 
għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 
f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 
Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 
mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 
total ta' EUR 315 000 000 000 
f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-
2015 sal-2017. Bħala sostenn għal 
operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 
garanziji li huma marbuta ma' proġetti li 
jintemmu mingħajr talba għal garanzija.

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 
għall-ammont minimu ta’ 
EUR 16 000 000 000 sabiex il-FEIS ikun 
jista’ jappoġġa l-investimenti. Meta tiġi 
pprovduta fuq bażi ta' portafoll, il-
kopertura tal-garanzija għandha tkun 
limitata skont it-tip ta' strument, bħal dejn, 
ekwità jew garanziji, bħala perċentwal tal-
volum tal-portafoll ta' impenji pendenti. 
Huwa mistenni li meta l-garanzija tkun 
ikkombinata ma' EUR 5 000 000 000 li 
għandhom jiġu pprovduti mill-BEI, is-
sostenn tal-FEIS għandu jiġġenera 
EUR 60 800 000 000 f'investiment 
addizzjonali mill-BEI u l-FEI. Dawn is-
EUR 60 800 000 000 appoġġati mill-FEIS 
huma mistennija jiġġeneraw total ta' 
EUR 315 000 000 000 f'investiment fl-
Unjoni fil-perjodu mill-2015 sal-2017. 
Bħala sostenn għal operazzjonijiet ġodda 
hemm disponibbli garanziji li huma 
marbuta ma' proġetti li jintemmu mingħajr 
talba għal garanzija.

Or. fr

Emenda 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposta għal regolament
Premessa 18



PE551.778v01-00 82/114 AM\1052802MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 
għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 
sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-
investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 
ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 
għandha tkun limitata skont it-tip ta' 
strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 
bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 
impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-
garanzija tkun ikkombinata ma' 
EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 
pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 
għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 
f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 
Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 
mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 
total ta' EUR 315 000 000 000 
f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-
2015 sal-2017. Bħala sostenn għal 
operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 
garanziji li huma marbuta ma' proġetti li 
jintemmu mingħajr talba għal garanzija.

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 
għall-ammont ta' EUR 16 000 000 000 
sabiex il-FEIS ikun jista' jappoġġa l-
investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 
ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 
għandha tkun limitata skont it-tip ta' 
strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 
bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 
impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-
garanzija tkun ikkombinata ma' 
EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 
pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 
għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 
f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-FEI. 
Dawn is-EUR 60 800 000 000 appoġġati 
mill-FEIS huma mistennija jiġġeneraw 
total ta' EUR 315 000 000 000 
f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-
2015 sal-2017, sabiex juru n-natura ta’ 
emerġenza tal-fond u l-bżonn li dan ikollu 
impatt immedjat fit-tliet snin li ġejjin. 
Bħala sostenn għal operazzjonijiet ġodda 
hemm disponibbli garanziji li huma 
marbuta ma' proġetti li jintemmu mingħajr 
talba għal garanzija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Miż-żewġ approċċi ġenerali li jistgħu jittieħdu mill-Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (FEIS), huwa vitali li jiġi appoġġat l-approċċ skont liema huwa strument ta’ 
emerġenza li se jkollu impatt qawwi fil-qosor fil-ġlieda kontra l-qgħad, iktar milli l-
promozzjoni ta’ bidla ta’ modernizzazzjoni fl-istruttura fl-Ewropa.

Emenda 155
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 
għall-ammont ta’ EUR 16 000 000 000 
sabiex il-FEIS ikun jista’ jappoġġa l-
investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 
ta’ portafoll, il-kopertura tal-garanzija 
għandha tkun limitata skont it-tip ta’ 
strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 
bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta’ 
impenji pendenti. Huwa mistenni li meta l-
garanzija tkun ikkombinata ma' 
EUR 5 000 000 000 li għandhom jiġu 
pprovduti mill-BEI, is-sostenn tal-FEIS 
għandu jiġġenera EUR 60 800 000 000 
f'investiment addizzjonali mill-BEI u l-
FEI. Dawn is-EUR 60 800 000 000 
appoġġati mill-FEIS huma mistennija 
jiġġeneraw total ta’ EUR 315 000 000 000 
f'investiment fl-Unjoni fil-perjodu mill-
2015 sal-2017. Bħala sostenn għal 
operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 
garanziji li huma marbuta ma’ proġetti li 
jintemmu mingħajr talba għal garanzija.

(18) L-Unjoni għandha tipprovdi garanzija 
għall-ammont ta’ EUR 16 000 000 000 
sabiex il-FEIS ikun jista’ jappoġġa l-
investimenti. Meta tiġi pprovduta fuq bażi 
ta' portafoll, il-kopertura tal-garanzija 
għandha tkun limitata skont it-tip ta' 
strument, bħal dejn, ekwità jew garanziji, 
bħala perċentwal tal-volum tal-portafoll ta' 
impenji pendenti. Bħala sostenn għal 
operazzjonijiet ġodda hemm disponibbli 
garanziji li huma marbuta ma’ proġetti li 
jintemmu mingħajr talba għal garanzija.

Or. en

Emenda 156
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, entitajiet mis-settur privat u 
entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-
kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 
terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 

Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-riżorsi 
tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS għandha 
tkun miftuħa għal partijiet terzi, inklużi l-
Istati Membri, banek promozzjonali 
nazzjonali u banek nazzjonali tal-
investiment u aġenziji pubbliċi bi sjieda 
jew kontroll tal-Istati Membri, entitajiet 
mis-settur privat u entitajiet barra mill-
Unjoni soġġett għall-kunsens mill-
kontributuri eżistenti. Partijiet terzi jistgħu 
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lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 
governanza tal-FEIS.

jikkontribwixxu b'mod dirett lill-FEIS jew 
jieħdu sehem fl-istruttura ta' governanza 
tal-FEIS.

Or. fr

Emenda 157
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, entitajiet mis-settur privat u 
entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-
kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 
terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 
lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 
governanza tal-FEIS.

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali u aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri u l-istituzzjonijiet reġjonali, 
entitajiet mis-settur privat u entitajiet barra 
mill-Unjoni soġġett għall-kunsens mill-
kontributuri eżistenti. Partijiet terzi jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod dirett lill-FEIS jew 
jieħdu sehem fl-istruttura ta’ governanza 
tal-FEIS.

Or. fr

Emenda 158
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 
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pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, entitajiet mis-settur privat u 
entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-
kunsens mill-kontributuri eżistenti. 
Partijiet terzi jistgħu jikkontribwixxu 
b’mod dirett lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-
istruttura ta’ governanza tal-FEIS.

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri. Partijiet terzi jistgħu 
jikkontribwixxu b’mod dirett lill-FEIS jew 
jieħdu sehem fl-istruttura ta’ governanza 
tal-FEIS.

Or. en

Emenda 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, entitajiet mis-settur privat u 
entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-
kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 
terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 
lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 
governanza tal-FEIS.

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, entitajiet mis-settur privat u 
entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-
kunsens mill-kontributuri eżistenti. Partijiet 
terzi jistgħu jikkontribwixxu b'mod dirett 
lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta' 
governanza tal-FEIS, bil-kundizzjoni li l-
interessi ġenerali tal-Ewropa jiġu 
kkunsidrati fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u d-
definizzjoni tal-politiki u l-istrateġiji..

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-interessi tal-Ewropa għandhom jiġu salvagwardjati fil-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 160
Paloma López Bermejo
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għal partijiet terzi, 
inklużi l-Istati Membri, banek 
promozzjonali nazzjonali jew aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, entitajiet mis-settur privat u 
entitajiet barra mill-Unjoni soġġett għall-
kunsens mill-kontributuri eżistenti. 
Partijiet terzi jistgħu jikkontribwixxu 
b’mod dirett lill-FEIS jew jieħdu sehem fl-
istruttura ta’ governanza tal-FEIS.

(19) Sabiex ikun hemm aktar żidiet fir-
riżorsi tiegħu, il-parteċipazzjoni fil-FEIS 
għandha tkun miftuħa għall-Istati Membri, 
banek promozzjonali nazzjonali jew 
aġenziji pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-
Istati Membri. Dawn il-partijiet terzi 
jistgħu jikkontribwixxu b’mod dirett lill-
FEIS jew jieħdu sehem fl-istruttura ta’ 
governanza tal-FEIS.

Or. en

Emenda 161
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-
FEIS mill-Istati Membri, inkluża l-
possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fi 
pjattaformi ta’ investiment, 
m’għandhomx jitqiesu mill-Kummissjoni 
meta tiddefinixxi l-aġġustament fiskali 
jew taħt il-parti preventiva jew dik 
korrettiva tal-Patt. Fl-eventwalità ta’ 
eċċess ’l fuq mill-valur ta’ referenza tad-
defiċit, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tniedi EDP. B’mod simili, ebda proċedura 
m’għandha titnieda meta jiġi vvalutat 
eċċess ’il fuq mill-valur ta’ referenza tad-
dejn f’każ li dan ikun dovut biss għall-
kontribuzzjonijiet tal-FEIS.

Or. en
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Emenda 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà 
jkunu ssodisfati kollha, l-Istati Membri 
jistgħu jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej sabiex 
jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ 
proġetti eliġibbli li għandom is-sostenn 
tal-garanzija tal-UE. Il-flessibbiltà ta’ dan 
l-approċċ għandha timmassimizza l-
potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 
ta’ investiment fil-mira tal-FEIS.

imħassar

Or. it

Emenda 163
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta’ proġetti eliġibbli li 
għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 
Il-flessibbiltà ta’ dan l-approċċ għandha 
timmassimizza l-potenzjal li tattira 
investituri lejn l-oqsma ta’ investiment fil-
mira tal-FEIS.

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, inklużi r-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat u l-limiti massimi ta’ 
finanzjament, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta’ proġetti eliġibbli li 
għandhom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 
Il-flessibbiltà ta’ dan l-approċċ għandha 
timmassimizza l-potenzjal li tattira 
investituri lejn l-oqsma ta’ investiment fil-
mira tal-FEIS.

Or. en
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Emenda 164
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta' proġetti eliġibbli li 
għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE.
Il-flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha 
timmassimizza l-potenzjal li tattira 
investituri lejn l-oqsma ta' investiment fil-
mira tal-FEIS.

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta’ proġetti eliġibbli li 
għandhom is-sostenn tal-garanzija tal-UE, 
qabel ma ssir konsultazzjoni mas-sħab 
soċjali u l-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli 
lokali u reġjonali.

Or. en

Emenda 165
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 
jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej sabiex jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta’ proġetti eliġibbli li 
għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 
Il-flessibbiltà ta' dan l-approċċ għandha 
timmassimizza l-potenzjal li tattira 
investituri lejn l-oqsma ta' investiment fil-
mira tal-FEIS.

(21) Sakemm il-kriterji ta’ eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu, 
meta jkun xieraq, jużaw il-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
sabiex jikkontribwixxu għall-finanzjament 
ta’ proġetti eliġibbli li għandhom is-
sostenn tal-garanzija tal-UE. Il-flessibbiltà 
ta’ dan l-approċċ għandha timmassimizza 
l-potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 
ta' investiment fil-mira tal-FEIS. Il-FEIS 
jista’ jintuża wkoll għall-kofinanzjament 
ta’ proġetti eliġibbli taħt il-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

Or. en
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Emenda 166
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 
infrastruttura u proġetti li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 
konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 
ta’ prinċipji ewlenin, għall-fini ta’ 
valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 
eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 
proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 
sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 
li kwalunkwe sostenn komplimentari 
nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 
valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
issimplifikata u aċċellerata li permezz 
tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 
(nuqqas ta’ kumpens żejjed). Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 
ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 
tal-fondi pubbliċi.

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 
infrastruttura u proġetti li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 
konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 
ta’ prinċipji ewlenin, għall-fini ta’ 
valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 
eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 
proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 
sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 
li kwalunkwe sostenn komplimentari 
nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 
valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
issimplifikata u aċċellerata li permezz 
tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 
(nuqqas ta’ kumpens żejjed), inklużi 
każijiet meta proġetti sostnuti mill-FEIS 
jistgħu jirċievu wkoll finanzjament mill-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni. Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 
ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 
tal-fondi pubbliċi.

Or. en

Emenda 167
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 
infrastruttura u proġetti li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 
konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 
ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' 
valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 
eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 
proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 
sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 
li kwalunkwe sostenn komplimentari 
nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 
valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
issimplifikata u aċċellerata li permezz 
tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 
(nuqqas ta' kumpens żejjed). Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 
ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 
tal-fondi pubbliċi.

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta' 
infrastruttura u proġetti li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 
konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 
ta' prinċipji ewlenin, għall-fini ta' 
valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 
eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 
proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 
sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 
li kwalunkwe sostenn komplimentari 
nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 
valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
issimplifikata u aċċellerata li permezz 
tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 
(nuqqas ta' kumpens żejjed). Dawn il-
bidliet għandhom iqisu d-differenzi fir-
rigward tal-kapaċitajiet baġitarji tal-Istati 
Membri fl-applikazzjoni għall-għajnuna 
mill-Istat. Il-Kummissjoni ħabbret ukoll li 
se tipprovdi gwida ulterjuri dwar is-sett ta' 
prinċipji ewlenin bil-għan li tiżgura użu 
effiċjenti tal-fondi pubbliċi.

Or. pl

Emenda 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 
infrastruttura u proġetti li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 
infrastruttura u proġetti li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS għandhom ikunu 
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konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 
ta’ prinċipji ewlenin, għall-fini ta’ 
valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 
eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 
proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 
sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 
li kwalunkwe sostenn komplimentari 
nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 
valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
issimplifikata u aċċellerata li permezz 
tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 
(nuqqas ta’ kumpens żejjed). Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta’ prinċipji 
ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 
tal-fondi pubbliċi.

konsistenti mar-regoli dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni ħabbret li se tifformula sett 
ta’ prinċipji ewlenin, għall-fini ta’ 
valutazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, 
li proġett ikollu jissodisfa sabiex ikun 
eliġibbli għal sostenn mill-FEIS. Jekk 
proġett jissodisfa dawn il-kriterji u jirċievi 
sostenn mill-FEIS, il-Kummissjoni ħabbret 
li kwalunkwe sostenn komplimentari 
nazzjonali, se jiġi vvalutat skont 
valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat 
issimplifikata u aċċellerata li permezz 
tagħha l-unika kwistjoni addizzjonali li 
tkun trid tiġi vverifikata mill-Kummissjoni 
hija l-proporzjonalità tas-sostenn pubbliku 
(nuqqas ta’ kumpens żejjed). Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta’ prinċipji 
ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 
tal-fondi pubbliċi.

Or. it

Emenda 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Minħabba l-ħtieġa għal azzjoni urġenti 
fl-Unjoni, il-BEI u l-FEI setgħu ffinanzjaw 
proġetti addizzjonali, barra mill-profil 
normali tagħhom, matul l-2015 qabel id-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Sabiex 
jiġi massimizzat il-benefiċċju tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, għandu jkun 
possibbli li tali proġetti addizzjonali jkunu 
inklużi fl-ambitu tal-kopertura tal-garanzija 
tal-UE fil-każ li jkunu jissodisfaw il-kriterji 
sostantivi stipulati f’dan ir-Regolament.

(23) Minħabba l-ħtieġa għal azzjoni urġenti 
fl-Unjoni, il-BEI u l-FEI setgħu ffinanzjaw 
proġetti addizzjonali, barra mill-profil 
normali tagħhom, matul l-2015 qabel id-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Sabiex 
jiġi massimizzat il-benefiċċju tal-miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament, għandu jkun 
possibbli li tali proġetti addizzjonali jkunu 
inklużi fl-ambitu tal-kopertura tal-garanzija 
tal-UE fil-każ li jkunu jissodisfaw il-kriterji 
sostantivi stipulati f’dan ir-Regolament.

Or. it
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Emenda 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament u 
investiment tal-BEI għandhom ikomplu
jiġu ġestiti skont ir-regoli u l-proċeduri tal-
BEI stess, inklużi l-miżuri ta’ kontroll 
xierqa u miżuri mittieħda biex tiġi evitata l-
evażjoni fiskali, kif ukoll permezz tar-
regoli u tal-proċeduri rilevanti li 
jikkonċernaw l-Uffiċċju Ewropew Kontra 
l-Frodi (OLAF) u l-Qorti tal-Awdituri, 
inkluż il-ftehim Tripartitiku bejn il-
Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-
Awdituri u l-Bank Ewropew tal-
Investiment.

(24) Huwa indispensabbli li l-
operazzjonijiet ta’ finanzjament u 
investiment tal-BEI jkomplu jiġu ġestiti 
skont ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI stess, 
trasparenti u kondiviżi, inklużi l-miżuri ta’ 
kontroll xierqa u indiskutibbli u miżuri 
mittieħda biex tiġi evitata l-evażjoni 
fiskali, kif ukoll permezz tar-regoli u tal-
proċeduri rilevanti li jikkonċernaw l-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 
u l-Qorti tal-Awdituri, inkluż il-ftehim 
Tripartitiku bejn il-Kummissjoni Ewropea, 
il-Qorti tal-Awdituri u l-Bank Ewropew 
tal-Investiment.

Or. it

Emenda 171
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 
jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt ekonomiku u soċjali tagħhom u 
jidentifika aspetti li jistgħu jtejbu 
attivitajiet futuri. Tali evalwazzjonijiet 
għandhom jikkontribwixxu għall-obbligu 
ta’ rendikont u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

Or. en
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Emenda 172
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 
jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 
jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà. Dawn 
għandhom jiġu ppreżentati fil-forma ta’ 
rapport lill-Parlament Ewropew, 
f'intervalli regolari biex ikun jista’ jagħti 
l-opinjoni tiegħu.

Or. fr

Emenda 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 
jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbil tà.

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt, partikolarment fir-rigward tal-
impatt soċjali u ekonomiċi tagħhom, 
b’attenzjoni partikolari għall-ħolqien tax-
xogħol, tagħhom u jidentifika aspetti li 
jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta' rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġu vvalutati l-attivitajiet appoġġati mill-FEIS, partikolarment fir-rigward 
tal-ħolqien tax-xogħol.

Emenda 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS bil-għan li 
jivvaluta r-relevanza, il-prestazzjoni u l-
impatt tagħhom u jidentifika aspetti li 
jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

(25) Il-BEI għandu regolarment jevalwa l-
attivitajiet appoġġati mill-FEIS f’intervalli 
stabbiliti bil-għan li jivvaluta r-relevanza, 
il-prestazzjoni u l-impatt tagħhom u 
jidentifika aspetti li jistgħu jtejbu 
attivitajiet futuri. Tali evalwazzjonijiet 
għandhom neċessarjament isiru pubbliċi u 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

Or. it

Emenda 175
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B'mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament li se jitmexxew permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej. Dan għandu 

(26) B'mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament li se jitmexxew permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
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jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni. Sabiex 
tiżdied l-aċċessibilità u l-effettività tal-
parir tiegħu, l-EIAH għandu jistabbilixxi 
fergħat fl-Istati Membri. Metodi għall-
iżvilupp tas-suq finanzjarju lokali 
għandhom ikunu koperti mill-parir tal-
EIAH.

Or. pl

Emenda 176
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej.

Or. en

Emenda 177
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B'mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta' dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali, l-awtoritajiet
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej, l-esperti fil-politika 
soċjali u tal-impjiegi, kif ukoll ir-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Dan 
għandu jistabbilixxi punt uniku ta' dħul 
għal mistoqsijiet li jirrigwardaw l-
assistenza teknika għal investimenti fl-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 178
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta' proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta' 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni. L-
EIAH għandu jsostni l-iżvilupp ta’ 
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pjattaformi ġeografiċi u tematiċi ta’ 
investiment, billi jiġbor flimkien 
koinvestituri, awtoritajiet pubbliċi, esperti, 
istituzzjonijiet edukattivi, ta’ taħriġ u ta’ 
riċerka, u atturi oħra rilevanti fil-livelli 
tal-UE, nazzjonali u reġjonali, sabiex 
jitrawmu l-innovazzjoni, l-iżvilupp tal-
ħiliet u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità 
f’oqsma ewlenin fejn huwa meħtieġ aktar 
investiment.

Or. en

Emenda 179
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament li se jitmexxew permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej kif ukoll tan-negozji 
żgħar u ta’daqs medju. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għan-
negozji żgħar u ta’ daqs medju kif ukoll
għal mistoqsijiet li jirrigwardaw l-
assistenza teknika għal investimenti fl-
Unjoni.

Or. de

Emenda 180
Paloma López Bermejo
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Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-
Unjoni, billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali, is-sħab soċjali u 
l-awtorità maniġerjali tal-Fondi Strutturali 
u ta’ Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta’ 
finanzjament se jitmexxa permezz tal-
FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew 
ta’ Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-
FEIS għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ 
għall-iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti 
madwar l-Unjoni, billi jibni fuq il-
kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-
banek promozzjonali nazzjonali u l-
awtorità maniġerjali tal-Fondi Strutturali u 
ta’ Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament li se jitmexxew permezz tal-
FEIS, huwa indispensabbli li jinħoloq 
Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza 
Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS għandu 
jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-iżvilupp 
u t-tħejjija ta’ proġetti madwar l-Unjoni, 
billi jibni fuq il-kompetenzi tal-
Kummissjoni, il-BEI, il-banek 
promozzjonali nazzjonali u l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni. Tali 
Ċentru għandu jikkonforma mal-prinċipji 
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tat-trasparenza u tal-indipendenza.

Or. it

Emenda 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-fond ta’ garanzija huwa maħsub li 
jipprovdi bafer ta’ likwidità għall-baġit tal-
Unjoni kontra telf imġarrab mill-FEIS fil-
segwitu tal-objettivi tiegħu. L-esperjenza 
dwar in-natura tal-investimenti li 
għandhom jiġu appoġġati mill-FEIS 
tindika li proporzjon ta’ 50 % bejn il-
pagamenti mill-baġit tal-Unjoni u l-
obbligi ta’ garanzija totali tal-Unjoni 
ikunu adegwati.

(28) Il-fond ta’ garanzija huwa maħsub li 
jipprovdi bafer ta’ likwidità għall-baġit tal-
Unjoni kontra telf imġarrab mill-FEIS fis-
segwitu tal-objettivi tiegħu.

Or. it

Emenda 183
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex jiffinanzjaw b’mod parzjali l-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-
pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-
Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 
mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 

imħassar
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għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 
jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-
FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 
programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta’ 
garanzija huwa mistenni li jiżgura 
investiment akbar f’ċerti oqsma tal-
mandati rispettivi tagħhom milli jkun 
possibbli permezz tal-programmi eżistenti 
tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 
jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 
jimmultiplika l-effett finanzjarju f’dawk l-
oqsma ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni 
u trasport, telekomunikazzjonijiet u 
infrastruttura tal-enerġija mqabbla 
magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 
permezz ta’ għotjiet fil-programmi 
ppjanati ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 
huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 
huwa previst bħalissa għal dawk il-
programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS.

__________________
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).
3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 
913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 
348, 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Emenda 184
Paloma López Bermejo
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex jiffinanzjaw b’mod parzjali l-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-
pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-
Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 
mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 
għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 
jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-
FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 
programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta’ 
garanzija huwa mistenni li jiżgura 
investiment akbar f’ċerti oqsma tal-
mandati rispettivi tagħhom milli jkun 
possibbli permezz tal-programmi eżistenti 
tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 
jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 
jimmultiplika l-effett finanzjarju f’dawk l-
oqsma ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni 
u trasport, telekomunikazzjonijiet u 
infrastruttura tal-enerġija mqabbla 
magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 
permezz ta’ għotjiet fil-programmi 
ppjanati ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 
huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 
huwa previst bħalissa għal dawk il-
programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS.

imħassar

__________________
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).
3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
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ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 
913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 (ĠU L 
348, 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Emenda 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex jiffinanzjaw b’mod parzjali l-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-
pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-
Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 
mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill3, 
għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 
jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-
FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 
programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta’ 
garanzija huwa mistenni li jiżgura 
investiment akbar f’ċerti oqsma tal-
mandati rispettivi tagħhom milli jkun 
possibbli permezz tal-programmi eżistenti 
tagħhom. Il-FEIS għandu jkun kapaċi 
jingrana l-garanzija tal-UE sabiex 
jimmultiplika l-effett finanzjarju f’dawk l-
oqsma ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni 
u trasport, telekomunikazzjonijiet u 
infrastruttura tal-enerġija mqabbla 
magħhom jekk ir-riżorsi jkunu ntefqu 
permezz ta’ għotjiet fil-programmi 
ppjanati ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa. Għaldaqstant, 
huwa xieraq li parti mill-finanzjament li 

imħassar
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huwa previst bħalissa għal dawk il-
programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS.

__________________
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).
3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 
(ĠU L 348, 20.12.2013, p. 129).

Or. it

Emenda 186
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-
pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-
Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 
mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 
jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-
FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 
programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 
garanzija huwa mistenni li jiżgura 

(29) Sabiex jiffinanzjaw b'mod parzjali l-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, il-
pakketti disponibbli tal-Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 2014-2020, previsti mir-
Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, u tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 
mir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
għandhom jitnaqqsu. Dawk il-programmi 
jaqdu għanijiet li mhumiex replikati mill-
FEIS. Madankollu, it-tnaqqis taż-żewġ 
programmi biex jiġi ffinanzjat il-fond ta' 
garanzija huwa mistenni li jiżgura 
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investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 
rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 
permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 
Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-
garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-
effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 
riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 
telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-
enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 
jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-
programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 
Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-
finanzjament li huwa previst bħalissa għal 
dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS.

investiment akbar f'ċerti oqsma tal-mandati 
rispettivi tagħhom milli jkun possibbli 
permezz tal-programmi eżistenti tagħhom. 
Il-FEIS għandu jkun kapaċi jingrana l-
garanzija tal-UE sabiex jimmultiplika l-
effett finanzjarju f'dawk l-oqsma ta' 
riċerka, żvilupp u innovazzjoni u trasport, 
telekomunikazzjonijiet u infrastruttura tal-
enerġija mqabbla magħhom jekk ir-riżorsi 
jkunu ntefqu permezz ta' għotjiet fil-
programmi ppjanati ta' Orizzont 2020 u l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 
Għaldaqstant, huwa xieraq li parti mill-
finanzjament li huwa previst bħalissa għal 
dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS mingħajr ma jiġu 
sagrifikati l-objettivi inizjali ta’ dawn il-
programmi.

__________________ __________________
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 
2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u 
l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 
20.12.2013, p. 104).

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 
2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u 
l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 
20.12.2013, p. 104).

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 
ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 
Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 
129).

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar 
ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) 
Nru 67/2010 (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 
129).

Or. fr

Emenda 187
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ sett 
ta’ proġetti ta' investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment. Dan is-"sett ta’ proġetti" 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom.

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, abbażi ta’ proposti mill-Istati 
Membri, għandhom jippromwovu l-ħolqien 
ta' sett ta' proġetti ta' investiment 
trasparenti kurrenti u futuri fl-Unjoni li 
huma adattati għall-investiment. Dan is-
"sett ta’ proġetti" għandu jiżgura li l-
informazzjoni rigward proġetti ta’ 
investiment tkun disponibbli għall-
pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom.

Or. en

Emenda 188
Jérôme Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta' 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta' 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta' sett 
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ta' proġetti ta' investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta' investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom.

ta' proġetti ta' investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment. Dan is-"sett ta' proġetti" 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta' investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli u trasparenti li 
fuqha jibbażaw id-deċiżjonijiet ta' 
investiment tagħhom.

Or. fr

Emenda 189
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ sett 
ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment. Dan is-"sett ta’ proġetti" 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom.

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ sett 
ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment. Dan is-"sett ta’ proġetti" 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom. 
Fil-qafas tas-sett ta’ proġetti ser tingħata 
importanza lill-ħarsien tas-sigrieti 
kummerċjali ċentrali.

Or. de
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Emenda 190
Paloma López Bermejo

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti 
ta’ proġetti potenzjalment vijabbli li 
mhumiex qed jiġu ffinanzjati minħabba 
nuqqas ta' ċertezza u trasparenza rigward 
tali proġetti. Ħafna drabi, dan huwa 
minħabba li investituri privati mhumiex 
konxji tal-proġetti jew ma għandhomx 
informazzjoni biżżejjed biex jagħmlu 
valutazzjoni tar-riskji tal-investiment. Il-
Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ mill-Istati 
Membri, għandhom jippromwovu l-ħolqien 
ta’ sett ta’ proġetti ta’ investiment 
trasparenti kurrenti u futuri fl-Unjoni li 
huma adattati għall-investiment. Dan is-
"sett ta’ proġetti" għandu jiżgura li l-
informazzjoni rigward proġetti ta’ 
investiment tkun disponibbli għall-
pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom.

Il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u 
l-BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ sett 
ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment.

Or. en

Emenda 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 

(31) Fl-Unjoni, hemm għadd sinifikanti ta’ 
proġetti potenzjalment vijabbli li mhumiex 
qed jiġu ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ 
ċertezza u trasparenza rigward tali proġetti. 
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Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, 
għandhom jippromwovu l-ħolqien ta’ sett 
ta’ proġetti ta’ investiment trasparenti 
kurrenti u futuri fl-Unjoni li huma adattati 
għall-investiment. Dan is-“sett ta’ proġetti” 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom.

Ħafna drabi, dan huwa minħabba li 
investituri privati mhumiex konxji tal-
proġetti jew ma għandhomx informazzjoni 
biżżejjed biex jagħmlu valutazzjoni tar-
riskji tal-investiment. Il-Kummissjoni u l-
BEI, bl-appoġġ mill-Istati Membri, li 
jipprovdu informazzjoni xierqa dwar 
proġetti potenzjalment vijabbli, għandhom 
jippromwovu l-ħolqien ta’ sett ta’ proġetti 
ta’ investiment trasparenti kurrenti u futuri 
fl-Unjoni li huma adattati għall-
investiment. Dan is-“sett ta’ proġetti” 
għandu jiżgura li l-informazzjoni rigward 
proġetti ta’ investiment tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi regolari u strutturat 
sabiex ikun żgurat li l-investituri jkollhom 
informazzjoni affidabbli li fuqha jibbażaw 
id-deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom.

Or. it

Emenda 192
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 
fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 
l-promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 
proġetti ta’ importanza nazzjonali. L-
informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 
mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-
settijiet ta’ proġetti nazzjonali li 
jakkumpanjaw.

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 
fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 
l-promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 
proġetti ta’ importanza nazzjonali, inkluż 
fil-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità. L-
informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 
mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-
settijiet ta’ proġetti nazzjonali li 
jakkumpanjaw.

Or. en

Emenda 193
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 
fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 
l-promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 
proġetti ta’ importanza nazzjonali. L-
informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 
mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-
settijiet ta’ proġetti nazzjonali li 
jakkumpanjaw.

(32) L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali tagħhom 
għandhom jaħdmu dwar l-istabbiliment u 
l-promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 
proġetti ta’ importanza Ewropea. L-
informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 
mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-
settijiet ta’ proġetti li jakkumpanjaw.

Or. en

Emenda 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 
fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 
l-promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 
proġetti ta’ importanza nazzjonali. L-
informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 
mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-
settijiet ta’ proġetti nazzjonali li 
jakkumpanjaw.

(32) L-Istati Membri bdew wkoll ħidma 
fil-livell nazzjonali dwar l-istabbiliment u 
l-promozzjoni ta’ settijiet ta’ proġetti għal 
proġetti ta’ importanza nazzjonali. L-
informazzjoni mħejjija mill-Kummissjoni u 
mill-BEI għandha tipprovdi rabtiet mas-
settijiet ta’ proġetti nazzjonali li 
jakkumpanjaw.

Or. it

Emenda 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-
sett ta’ proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 
fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 
appoġġati mill-FEIS, is-sett ta’ proġetti 
għandu jkun aktar wiesa’ fl-ambitu ta’ 
identifikazzjoni ta’ proġetti madwar l-
Unjoni. Dan l-ambitu jinkludi proġetti li 
huma kapaċi jiġu ffinanzjati 
kompletament mis-settur privat jew bl-
assistenza ta’ strumenti oħra disponibbli 
fil-livell Ewropew jew nazzjonali. Il-FEIS 
għandu jkun jista’ jappoġġa proġetti ta’ 
finanzjament u investiment identifikati 
mis-sett ta’ proġetti, iżda ma għandux 
ikun hemm awtomatiċità bejn l-inklużjoni 
fuq il-lista u l-aċċess għal sostenn tal-
FEIS u l-FEIS jingħata bid-diskrezzjoni li 
jagħżel u jappoġġa proġetti li ma jkunux 
inklużi fil-lista.

(33) Minkejja li l-proġetti identifikati fis-
sett ta’ proġetti jistgħu jintużaw mill-BEI 
fl-identifikazzjoni u l-għażla tal-proġetti 
appoġġati mill-FEIS, is-sett ta’ proġetti 
għandu jkun aktar wiesa’ fl-ambitu ta’ 
identifikazzjoni ta’ proġetti madwar l-
Unjoni. Il-FEIS għandu jkun jista’ 
jappoġġa proġetti ta’ finanzjament u 
investiment identifikati mis-sett ta’ 
proġetti.

Or. it

Emenda 196
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b'mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS.

Sabiex ikun hemm l-obbligu ta’ rendikont 
liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI għandu b’mod 
regolari jirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar il-progress u l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-FEIS.

Or. en

Emenda 197
Jérôme Lavrilleux
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Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b'mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS.

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b'mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS. Il-BEI għandu, f’dan 
il-kuntest, jipprovdi lill-Parlament u lill-
Kunsill rapport annwali biex dawn jagħtu 
l-opinjoni tagħhom.

Or. fr

Emenda 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b'mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS.

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta' 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b'mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress u l-impatt soċjali u ekonomiku 
reali tal-FEIS, b’attenzjoni partikolari 
għall-ħolqien tax-xogħol.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi speċifikat il-kontenut tar-rapporti regolari tal-BEI lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. Kif ġie indikat, huwa essenzjali li jiġi valutat jekk l-investimenti ffinanzjati humiex 
qed ikollhom impatt fuq il-ħolqien tax-xogħol.

Emenda 199
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.778v01-00 112/114 AM\1052802MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta’ 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b’mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS.

(34) Sabiex ikun hemm l-obbligu ta’ 
rendikont liċ-ċittadini Ewropej, il-BEI 
għandu b’mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS.

Or. it

Emenda 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Iċ-ċittadini tal-Unjoni u l-
awtoritajiet tal-membri nazzjonali 
għandhom ikunu konxji mill-attivitajiet u 
l-fondi allokati mill-FEIS, jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu ggarantiti t-trasparenza u l-
iżvelar pubbliku tad-dokumenti.

Or. en

Emenda 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex tkun żgurata kopertura xierqa 
tal-obbligi tal-garanzija tal-UE u sabiex 
tkun żgurata d-disponibbiltà kontinwata 
tal-garanzija tal-UE, għandha tingħata lill-
Kummissjoni s-setgħa li jiġu adottati atti 
b’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 

(35) Sabiex tkun żgurata kopertura xierqa 
tal-obbligi tal-garanzija tal-UE u sabiex 
tkun żgurata d-disponibbiltà kontinwata 
tal-garanzija tal-UE, huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma ta’ 
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dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea fir-rigward tal-aġġustament tal-
ammonti li jridu jitħallsu mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jiġi emendat l-
Anness I skont dan. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma ta’ 
tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. 
Meta tħejji u tfassal atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti.

Or. it

Emenda 202
Monika Vana, Terry Reintke
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament, għandhom jingħataw setgħat 
implimentattivi lill-Kummissjoni rigward 
il-mudell li għandu jintuża meta tiġi 
sottomessa informazzjoni dwar proġetti 
ta’ investiment u l-kontribut tagħhom 
għall-ilħuq tal-objettivi ta’ politika tal-
Unjoni. Hija għandha teżerċita dawk is-
setgħat skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 203
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu appoġġati 
investimenti fl-Unjoni u li jiġi żgurat aktar 
aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 
għandhom sa 3000 impjegat, ma jistax 
jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri minħabba d-disparitajiet fil-
kapaċità fiskali tagħhom li jaġixxu iżda 
jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala u l-
effetti, jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet,

(36) Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu appoġġati 
investimenti fl-Unjoni u li jiġi żgurat aktar 
aċċess għall-finanzjament lil intrapriżi 
żgħar, ta’ daqs medju u mikro, kif ukoll lil 
kumpaniji li għandhom sa 3000 impjegat, 
lil negozji li għadhom kemm fetħu u lil 
proġetti b’riskju għoli, ma jistgħux 
jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri minħabba d-disparitajiet fil-
kapaċità fiskali tagħhom li jaġixxu iżda 
jistgħu pjuttost, minħabba l-iskala u l-
effetti, jintlaħqu fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet,

Or. it


