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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-livell ta' investiment fl-UE naqas 
b'15 % mill-massimu tiegħu fl-2007. Minħabba f'hekk qed jixxekklu l-irkupru ekonomiku, il-
ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir fuq terminu twil u l-kompetittività. Din il-lakuna fl-investiment 
qed tippreżenta riskji biex jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-Istrateġija Ewropa 2020, speċjalment 
il-mira ewlenija li sal-2020 tintlaħaq ir-rata ta' impjieg ta' 75 % fost il-popolazzjoni ta’ bejn l-
24 u s-64 sena. Fit-tielet kwart tal-2014, il-livell tal-qgħad fl-UE-28 kien għadu 9.7 %. Barra 
minn hekk wisq żgħażagħ Ewoprej qed javviċinaw il-faqar. Madankollu, l-Istati Membri 
mhumiex qed jagħmlu użu effettiv tal-Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-Inizjattiva favur l-
Impjieg taż-Żgħażagħ. 
Minkejja impatt pożittiv tal-politika ta’ koeżjoni, l-isforzi attwali biex iħeġġu t-tkabbir u 
jagħtu spinta lill-impjiegi ma kellhomx biżżejjed suċċess. Għalhekk hemm bżonn 
urġentement ta' inizjattiva ġdida u kumplimentari mmirata għat-tkabbir u l-ħolqien tal-
impjiegi. F’dan il-kuntest għandna nilqgħu l-proposta li jitwaqqaf il-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi li għandu l-potenzjal li jipprovdi, f’korrelazzjoni ma’ strumenti oħrajn, 
stimulu ekonomiku rapidu. 
Peress li l-evidenza empirika turi korrelazzjoni b’saħħitha bejn il-qgħad u l-livell ta’ 
investiment, għandha nistennew li dan il-Fond, jekk ikun strutturat u ġestit sew, se jagħti 
spinta meħtieġa ħafna lill-impjiegi fuq perjodu ta’ żmien medju għal żmien twil. Il-Fond 
huwa mistenni li jimmobilizza EUR 315 biljun fuq tliet snin u bħala riżultat joħloq 1.3 miljun 
impjieg dirett u indirett addizzjonali. L-impatt tal-impjieg potenzjali tal-Fond se jiddependi 
fuq bosta fatturi, speċjalment il-possibbiltà tiegħu li jappoġġa proġetti b’potenzjal tal-ħolqien 
tal-impjiegi, sa fejn jiġi mobilizzat il-kapital privat, il-kompatibbiltà tiegħu ma’ strumenti 
oħra eżistenti kif ukoll ir-rilaxx f'waqtu tal-fondi u l-miżuri addizzjonali indirizzati lejn is-
swieq tax-xogħol.

Il-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi

L-għan prinċipali tal-proġetti ffinanzjati taħt il-FEIS għandu jkun li joħloq tkabbir u impjiegi 
xierqa u ta’ kwalità għolja. Dan għandu jkun il-prinċipju ewlieni ta’ gwida fir-Regolament 
kollu kkonċernat. Sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni, għandha ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-
għadd u l-kwalità tal-impjiegi ġġenerati mill-Fond, b’enfażi speċjali fuq ir-rispett tat-termini u 
l-kondizzjonijiet ta’ impjieg fil-postijiet tax-xogħol iġġenerati. Din il-valutazzjoni għandha 
sservi wkoll bħala għodda utli fil-każ ta’ reviżjoni futura tal-FEIS.
Sabiex il-potenzjal tal-ħolqien tax-xogħol ma jiġix imxekkel, l-Istati Membri għandhom 
irawmu politiki attivi tas-suq tax-xogħol sabiex jiggarantixxu l-adattabbiltà tal-ħiliet tal-forza 
tax-xogħol tagħhom għall-ħtiġijiet tas-setturi b’potenzjal għoli ta’ investiment. Ir-riformi tal-
PES u tal-EURES huma ta’ importanza kbira f’dan ir-rigward.

Appoġġ għall-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja

L-intrapriżi żgħar u medji bbażati fl-UE jirrappreżentaw 99 % tan-negozji fl-UE u jimpjegaw 
aktar minn 90 miljun persuna u huma responsabbli għal 85 % tat-tkabbir nett tal-impjiegi 
reċenti. Għalhekk, huma għandhom potenzjal kbir għall-ħolqien tal-impjiegi li għandu 
jissaħħaħ. Is-suċċess tal-FEIS se jiddependi fuq kemm is-settur privat se jkun lest li jinvesti, 
għalhekk l-inċentivi għas-settur privat għandhom jiġu massimizzati. Il-Fond għandu jkun 
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strutturat b’tali mod li jevita sitwazzjonijiet li fihom il-proġetti jiġu ffinanzjati xorta waħda. 
Għalhekk, proġetti bi profil ta’ riskju relattivament għoli kif ukoll b’potenzjal li jsiru 
ekonomikament vijabbli minħabba l-finanzjament tal-FEIS għandhom jingħataw prijorità.

Il-ġbir ta’ fondi addizzjonali

Wara l-perjodu tant meħtieġ ta’ konsolidazzjoni fiskali wasal iż-żmien li pajjiżi Ewropej 
jinvestu. Sabiex jiġi massimizzat il-potenzjal ta’ investiment tal-Fond u, bħala riżultat, il-
ħolqien tal-impjiegi, jeħtieġ li jiġu stabbiliti inċentivi għall-Istati Membri li jipparteċipaw 
finzanzjarment fil-FEIS. Għalhekk il-kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-FEIS mill-Istati 
Membri, inkluża l-possibbiltà ta’ parteċipazzjoni fi pjattaformi ta’ investiment, m’għandhiex 
titqies mill-Kummissjoni meta tiddefinixxi l-aġġustament fiskali jew taħt il-parti preventiva 
jew dik korrettiva tal-Patt. 

Korrelazzjoni ma’ strumenti oħra eżistenti

Is-suċċess tal-FEIS se jiddependi wkoll fuq il-possibbiltà tiegħu li jeżisti flimkien ma' 
strumenti finanzjarji diġà eżistenti fl-Ewropa u jsaħħaħhom, bħalma huma l-Fondi Strutturali 
u ta’ Investiment Ewropej. Sabiex jiġi mmassimizzat il-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi ta’ 
dawn l-istrumenti finanzjarji għandu jkun hemm il-possibbiltà minn naħa li jintużaw il-Fondi 
Strutturali Ewropej biex jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ proġetti taħt il-FEIS u min-
naħa l-oħra li jintuża l-FEIS biex jikkofinanzja proġetti eliġibbli taħt l-interventi tal-politika 
strutturali Ewropea. 

Miżuri addizzjonali

Sabiex il-FEIS jaħdem, il-Kummissjoni Ewropea se tniedi u tappoġġa wkoll miżuri 
addizzjonali biex tipprovdi prevedibbiltà regolatorja akbar u tneħħi l-ostakli għall-
investiment, filwaqt li tagħmel l-Ewropa destinazzjoni aktar attraenti għall-investiment.
Barra minn hekk, il-metodu ta’ għażla ta’ proġetti ta’ investiment għandu jqis il-livelli 
differenti ta’ żvilupp tas-swieq finanzjarji nazzjonali u l-istabbiltà tagħhom, li se jkollhom 
impatt dirett fuq il-kapaċità li l-Fond jintuża fl-Istati Membri. Dan se jiżgura distribuzzjoni 
tar-riżorsi finanzjarji fl-Unjoni kollha, inklużi l-Istati Membri l-aktar affettwati mill-kriżi 
finanzjarja.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi 
li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2
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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 
jappoġġaw u jiġġeneraw impjiegi u 
domanda fuq perjodu ta’ żmien medju 
għal żmien twil u jwasslu għal żieda 
sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-livell ta' investiment fl-UE naqas 
b'15 % mill-2007 u dan xekkel l-irkupru ekonomiku u kkawża livell għoli ta' qgħad. Għalhekk 
wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi għandu jkun li 
jappoġġa proġetti b’potenzjal kbir għall-ħolqien tal-impjiegi. Dan għandu jkun wieħed mill-
prinċipji gwida fil-proposta kollha għal Regolament.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-objettiv tal-investimenti strateġiċi li 
jrawwem it-tkabbir sostenibbli għandu jiġi 
segwit b’mod parallel mal-objettiv li 
jiġġenera impjiegi ta’ kwalità fuq perjodu 
ta’ żmien medju għal żmien twil filwaqt li 
jirrispetta t-termini u l-kundizzjonijiet 
legali ta’ impjieg fl-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 3

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, 
sfortunatament b'impatt insuffiċjenti fuq 
il-livelli tal-impjiegi u tal-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'enfażi 
qawwija fuq il-potenzjal tagħhom ta' 
tkabbir u ħolqien ta' impjiegi.

Or. en

Emenda 4

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 

(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 li jiġġenera tkabbir 
u impjiegi. Huwa maħsub li aċċess akbar 
għall-finanzjament għandu jkun ta' 
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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.

benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju bbażati fl-Unjoni, li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji fl-UE u 
jimpjegaw aktar minn 90 miljun ħaddiem 
fl-Unjoni. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja bbażati fl-
Unjoni, 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

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi għandu jkun li 
jappoġġa proġetti b’potenzjal kbir għall-ħolqien tal-impjiegi. Dan għandu jkun wieħed mill-
prinċipji gwida fil-proposta kollha għal Regolament. Għandu jingħata appoġġ speċjali lill-
SMEs ibbażati fl-UE li attwalment jimpjegaw 90 miljun ħaddiem fl-UE, li jirrappreżentaw 
99 % tan-negozji u li huma responsabbli għal 85 % tal-ħolqien nett ta’ impjiegi f’dawn l-
aħħar snin.

Emenda 5

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 
u b'potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi li 
jagħtu kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-politika tal-Unjoni, speċjalment 
rigward il-mira tal-impjiegi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

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.

Or. en

Emenda 7

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, li 
jistgħu jirrikjedu grad ta' riskju xieraq li 
jkun eċċessiv għall-investituri privati 
mingħajr l-appoġġ tal-FEIS, filwaqt li 
xorta waħda jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
finanzjament tal-FEIS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEIS huwa maħsub biex iġib flus addizzjonali tal-investituri fl-ekonomija Ewropea. 
Għalhekk il-Fond għandu jiġi ddisinjat b’tali mod li jevita sitwazzjonijiet fejn il-Fond 
jiffinanzja proġetti ta’ investiment li kienu jsiru xorta waħda. Il-parteċipazzjoni tal-FEIS 
għandha tippermetti li l-proġetti magħżula jsiru ekonomikament vijabbli.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Sabiex jimmassimizzaw il-potenzjal 
tal-FEIS għall-ħolqien tal-impjiegi, l-
Istati Membri għandhom ikomplu jwettqu 
riformi strutturali kif ukoll jibdew 
inizjattivi addizzjonali mmirati lejn is-
swieq tax-xogħol nazzjonali tagħhom, 
bħal programmi ta’ taħriġ personalizzati 
biex iqabblu l-ħiliet tal-ħaddiema mal-
ħtiġijiet tas-setturi li qed jibbenefikaw 
mill-FEIS. Huma għandhom issaħħu s-
servizzi tal-impjiegi sabiex jippromwovu 
politiki attivi tas-suq tax-xogħol u servizzi 
ta' negozju mfassla apposta għall-
intrapriżi biex jippreparawhom ħalli 
jkunu lesti biex jespandu u joħolqu aktar 
impjiegi, u jappoġġaw lil negozji ġodda u 
individwi li jaħdmu għal rashom.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Sabiex jissaħħaħ l-effett tal-impjiegi 
tal-FEIS, il-metodu tal-għażla tal-proġetti 
ta’ investiment għandu jqis il-livelli 
differenti ta’ żvilupp tas-swieq finanzjarji 
nazzjonali kif ukoll l-istabbiltà tagħhom, 
li se jkollhom impatt dirett fuq l-abbiltà li 
jintuża l-FEIS fl-Istati Membri. Dan se 
jiżgura d-distribuzzjoni tar-riżorsi 
finanzjarji fl-Unjoni kollha, inklużi l-
Istati Membri l-aktar affettwati mill-kriżi 
finanzjarja.
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Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

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. F’każ ta’ sitwazzjoni 
ta’ eċċess fuq il-valur ta’ referenza tad-
defiċit, il-Kummissjoni m’għandhiex 
tniedi l-EDP jekk dak l-eċċess ikun dovut 
biss għall-kontribuzzjoni u jkun żgħir u 
mistenni li jkun temporanju. 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

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li nħeġġu lill-akbar numru possibbli ta’ Stati Membri biex jipparteċipaw fil-FEIS 
sabiex jiġu massimizzati l-effetti pożittivi fuq l-ekonomija Ewropea. F’dan ir-rigward il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri, inklużi l-kontribuzzjonijiet għal pjattaformi ta’ 
investiment, m’għandhomx jagħtu bidu għall-EDP.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 

(21) Sakemm il-kriterji ta' eliġibbiltà jkunu 
ssodisfati kollha, l-Istati Membri jistgħu 
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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.

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. Il-FEIS jista' jintuża wkoll 
għall-kofinanzjament ta’ proġetti eliġibbli 
taħt il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEIS għandu jiġi ttrattat bħala għodda ta’ investiment kumplimentari għall-Fondi 
Strutturali Ewropej diġà eżistenti. Għalhekk, sabiex jiġu massimizzati l-effetti ta’ dawn iż-
żewġ għodod, il-kofinanzjament tal-proġetti bejn il-FEIS u l-FSIE għandu jaħdem fiż-żewġ 
modi. L-użu b'mod speċjali ta’ strumenti finanzjarji disponibbli taħt il-FEIS bħas-self jista' 
jgħin biex jipproċedi b’għadd sinifikanti ta’ proġetti taħt il-politika strutturali li kienu ġew 
imblukkati minħabba nuqqas ta’ flus pubbliċi.

Emenda 12

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-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, li l-
aċċess għalih għandu jitħeġġeġ permezz 
ta’ approċċ multilingwi u deċentralizzat 
sabiex jiġi appoġġat it-tixrid effettiv tal-
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informazzjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-FEIS ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 
aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji li 
għandhom sa 3000 impjegat, b'attenzjoni 
partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 
tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-
FEIS").

L-għan tal-FEIS għandu jkun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 
aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji 
bbażati fl-UE li għandhom sa 3000 
impjegat, b'attenzjoni partikolari fuq 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, permezz 
tal-forniment ta' kapaċità tal-ġarr ta' riskju 
lill-BEI ("Ftehim tal-FEIS"). L-objettiv 
ġenerali tal-FEIS għandu jkun li 
jippromwovi u jiggarantixxi tkabbir 
sostenibbli u fit-tul u l-ħolqien tal-
impjiegi fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-
Ftehim tal-FEIS ikunu jistgħu jipprovdu l-
kontribuzzjoni tagħhom, b'mod partikolari, 
fil-forma ta' flus jew ta' garanzija 
aċċettabbli għall-BEI. Partijiet terzi oħra 
jkunu jistgħu jipprovdu l-kontribuzzjoni 
tagħhom fi flus biss.

3. L-Istati Membri li jsiru partijiet għall-
Ftehim tal-FEIS għandhom ikunu jistgħu 
jipprovdu l-kontribuzzjoni tagħhom, b'mod 
partikolari, fil-forma ta' flus jew ta' 
garanzija aċċettabbli għall-BEI. Partijiet 
terzi oħra jkunu jistgħu jipprovdu l-
kontribuzzjoni tagħhom fi flus biss. Il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati 
Membri, inklużi kontribuzzjonijiet 
possibbli għall-pjattaformi ta' investiment, 
m’għandhomx jitqiesu mill-Kummissjoni 
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meta tiddefinixxi l-aġġustament fiskali 
taħt il-parti preventiva u dik korrettiva tal-
Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. F’każ ta’ 
sitwazzjoni ta’ eċċess fuq il-valur ta’ 
referenza tad-defiċit, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tniedi l-EDP jekk dak l-
eċċess ikun dovut biss għall-
kontribuzzjoni u jkun żgħir u mistenni li 
jkun temporanju. 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

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li nħeġġu lill-akbar numru possibbli ta’ Stati Membri biex jipparteċipaw fil-FEIS 
sabiex jiġu massimizzati l-effetti pożittivi fuq l-ekonomija Ewropea. F’dan ir-rigward il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri, inklużi l-kontribuzzjonijiet għal pjattaformi ta’ 
investiment, m’għandhomx jagħtu bidu għall-EDP.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kumitat tal-Investimenti ikun kompost 
minn sitt esperti indipendenti u d-Direttur 
Amministrattiv. L-esperti indipendenti 
jkollhom livell għoli ta' esperjenza rilevanti 
rigward is-suq fil-finanzjament tal-proġetti 
u jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 
perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded.

Il-Kumitat tal-Investimenti għandu jkun
kompost minn sitt esperti indipendenti u d-
Direttur Amministrattiv. L-esperti 
indipendenti għandu jkollhom livell għoli 
ta' esperjenza rilevanti rigward is-suq fil-
finanzjament tal-proġetti kif ukoll għarfien 
tajjeb ħafna tas-swieq u s-setturi tax-
xogħol u l-ispeċifiċitajiet tagħhom u 
jinħatru mill-Bord ta' Tmexxija għal 
perjodu fiss ta' tliet snin li jiġġedded.

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti f'setturi b'potenzjal kbir 
għall-ħolqien tal-impjiegi, b'enfażi fuq l-
effetti fit-tul u sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, il-livell ta' investiment fl-UE naqas 
b'15 % mill-2007 u dan xekkel l-irkupru ekonomiku u kkawża livell għoli ta' qgħad. Għalhekk 
wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi għandu jkun li 
jappoġġa proġetti b’potenzjal kbir għall-ħolqien tal-impjiegi. Dan għandu jkun wieħed mill-
prinċipji gwida fil-proposta kollha għal Regolament.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 jkun 
qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-
garanzija tal-UE.

4. 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 jkun 
qed jinvesti fihom il-BEI bis-sostenn tal-
garanzija tal-UE. Il-FEIS jista' jintuża 
wkoll għall-kofinanzjament ta’ proġetti 
eliġibbli taħt il-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FEIS għandu jiġi ttrattat bħala għodda ta’ investiment kumplimentari għall-Fondi 
Strutturali Ewropej diġà eżistenti. Għalhekk, sabiex jiġu massimizzati l-effetti ta’ dawn iż-
żewġ għodod, il-kofinanzjament tal-proġetti bejn il-FEIS u l-FSIE għandu jaħdem fiż-żewġ 
modi.. L-użu b'mod speċjali ta’ strumenti finanzjarji disponibbli taħt il-FEIS bħas-self jista' 
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jgħin biex jipproċedi b’għadd sinifikanti ta’ proġetti taħt il-politika strutturali li kienu ġew 
imblukkati minħabba nuqqas ta’ flus pubbliċi.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) valutazzjoni tal-għadd, il-kwalità u s-
sostenibilità tal-impjiegi maħluqa;

Or. en


