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Emenda45
Csaba Molnár

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, b’mod speċjali rigward l-
infrastruttura tal-enerġija. 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, li 
kien partikolarment sever f’ċerti Stati 
Membri, 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 46
Christian Ehler

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 

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

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, u potenzjalment jipprevjeni 
t-twettiq tal-miri u l-objettivi ta’ 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 47
Gunnar Hökmark

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’ investimenti privati li 
jistgħu jikkontribwixxu għall-
kompetittività u impjiegi ġodda. Il-waqgħa 
fl-investimenti hija kkawżata minn finanzi 
pubbliċi instabbli, żieda fil-piżijiet tad-
djun u rati tal-imgħax għoljin li 
jirriżultaw fi tkabbir baxx u fl-inċertezza
tas-suq rigward il-futur ekonomiku. 
Finanzi pubbliċi stabilizzati, meta 
jinkisbu, jirriżultaw f’rati tal-imgħax 
aktar baxxi u żieda b’ritmu baxx iżda 
mhux suffuċjenti fl-investimenti. Hemm 
bżonn li tiżdied l-attraenza li wieħed 
jinvesti fin-negozju Ewropew, f’kumpaniji 
ġodda kif ukoll f’industriji stabbiliti u li 
qed jikbru u fl-infrastruttura ta’ 
ekonomija tal-għarfien moderna. 
Investimenti fir-riċerka, fix-xjenza u fl-
iżvilupp huma essenzjali sabiex tittejjeb il-
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kompetittività Ewropea.

Or. en

Emenda 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

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-limiti baġitarji u l-
politiki ta’ awsterità imposti fuq l-Istati 
Membri li naqqsu d-domanda aggregata u 
jżidu l-inċertezza tas-suq rigward il-futur 
ekonomiku. Dan in-nuqqas, 
partikolarment qawwi fl-Istati Membri l-
aktar milquta mill-kriżi, idewwem 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 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 
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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. Da n 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.

fl-2007. L-Unjoni tbati, b’mod partikolari 
dawk ir-reġjuni l-aktar affettwati mill-
kriżi, 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. L-investiment huwa 
komponent kruċjali li mhux biss jistimula 
rkupru ekonomiku u soċjali mgħaġġel 
mill-kriżi, iżda jistimula wkoll il-ħolqien 
ta’ impjiegi aqwa u aktar numerużi fl-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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’ politiki ta’ awsterità, 
inlużi pagi aktar baxxi u tnaqqis fl-infiq 
pubbliku, li baxxew id-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-bonds pubbliċi. Dan in-nuqqas ta’ 
investiment idewwem l-irkupru ekonomiku 
u għandu impatt negattiv fuq il-ħolqien tal-
impjiegi u fuq il-prospetti ta’ tkabbir fit-
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terminu twil u l-kompetittività.

Or. en

Emenda 51
Csaba Molnár

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 waqt li għandha tiġi 
kkunsidrata d-dimensjoni soċjali ta’ dawn 
il-politiki. 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 52
Aldo Patriciello

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-investiment. Flimkien ma’ 

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

impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawk il-prekondizzjonijiet 
jistgħu jikkontribwixxu għall-istabbiliment 
ta’ ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda sostnuta 
fil-potenzjal tat-tkabbir.

Or. it

Emenda 53
Gunnar Hökmark

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. Sabiex tittejjeb 
il-kompetittività Ewropea u tiġi ffaċilitata 
ċ-ċertezza tas-suq meħtieġa, finanzi 
pubbliċi stabbli u riformi strutturali 
jikkostitwixxu prekundizzjonijiet biex l-
investimenti fl-Ewropa jitreġġgħu lura 
għal livelli xierqa. Jeħtieġ li jiġu eliminati 
r-regolamenti li jostakolaw jew idewmu l-
investimenti, biex is-suq intern jinfetaħ 
għall-investimenti u jiġu ssalvagwardjati 
s-swieq finanzjarji, u l-banek Ewropej 
ikunu jistgħu jipprovdu likwidità, il-
ġenerazzjoni tas-suq u self għall-
finanzjament tal-investimenti meħtieġa.
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
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Emenda 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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-investiment. Flimkien ma’ 

impetu mġedded għall-finanzjament tal-
investiment, dawk il-prekondizzjonijiet 
jistgħu jikkontribwixxu għall-istabbiliment 
ta’ ċirku virtuż, fejn proġetti ta’ investiment 
jgħinu biex jagħtu appoġġ lill-impjiegi u 
lid-domanda u jwasslu għal żieda sostnuta 
fil-potenzjal tat-tkabbir.

(2) Hija meħtieġa azzjoni komprensiva 
biex jitreġġa’ lura ċ-ċirku vizzjuż li ħoloq 
in-nuqqas ta’ investiment. Biex jiġi 
stimulat l-investiment, huma meħtieġa 
bilfors miżuri li kapaċi jikkontribwixxu
għall-istabbiliment ta’ ċirku virtuż, fejn 
proġetti ta’ investiment jgħinu biex jagħtu 
appoġġ lill-impjiegi u lid-domanda u 
jwasslu għal żieda sostnuta fil-potenzjal 
tat-tkabbir.

Or. it

Emenda 55
Edouard Martin

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. Ir-restawr tal-
kontijiet pubbliċi mhux se jkun possibbli 
mingħajr l-appoġġ min-negozju u minn 
investimenti li jikkontribwixxu għall-
appoġġ tal-impjiegi u d-domanda, li
jwasslu għal żieda sostenibbli fil-potenzjal 
tat-tkabbir.
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Emenda 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

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. Proġetti ġodda
ta’ investiment jgħinu biex jagħtu appoġġ 
lill-impjiegi u lid-domanda u jwasslu għal 
żieda sostenibbli fil-potenzjal tat-tkabbir, 
filwaqt li jiżguraw il-koeżjoni soċjali u 
reġjonali.

Or. en

Emenda 57
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-G20, permezz tal-Inizjattiva għall-
Infrastruttura Globali, irrikonoxxa l-
importanza tal-investiment biex tingħata 
spinta lid-domanda u jiżdiedu l-produttività 
u t-tkabbir u ħa l-impenn li joħloq klima li 
tiffaċilita livelli ogħla ta’ investiment.

(3) Il-G20, permezz tal-Inizjattiva għall-
Infrastruttura Globali, irrikonoxxa l-
importanza tal-investiment biex tingħata 
spinta lid-domanda u jiżdiedu l-produttività 
u t-tkabbir u ħa l-impenn li joħloq klima li 
tiffaċilita livelli ogħla ta’ investiment. Il-
FEIS għandu jikkumplimenta strateġija 
ġenerali biex jittejbu l-investimenti fl-
Ewropa, u mhux jissostitwixxi 
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investimenti u strutturi finanzjarji oħrajn, 
u lanqas ma għandu jimmina l-
investimenti tal-Unjoni fix-xjenza, fir-
riċerka u fl-iżvilupp.

Or. en

Emenda 58
Christian Ehler

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, u 
permezz tas-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika. 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.

Or. en

Emenda 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 kienet responsabbli għal riformi 
strutturali u tnaqqis tal-baġit li biegħdu 
lill-ekonomija mill-objettivi tal-istrateġija 
tal-Ewropa 2020. 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 
sostenibbli mil-lat ekonomiku, ambjentali 
u soċjali.

Or. it

Emenda 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni kienet responsabbli għal riformi 
strutturali u qtugh baġitarju li żammew 
lill-ekonomija ’l bogħod mill-miri ta’ 
Ewropa 2020. Hija meħtieġa azzjoni biex 
jiġi żgurat li l-ħtiġijiet ta’ 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 jsaħħu 
l-koeżjoni soċjali u reġjonali permezz tal-
ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità u t-
twessigħ u t-titjib tal-bażi produttiva tal-
Istati Membri, b’mod speċjali dawk l-
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b’mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment 
vijabbli.

aktar affettwati mill-kriżi.

Or. en

Emenda 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 jiġu kkoordinati l-politiki u 
l-istrumenti u jkun 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.

Or. en

Emenda 62
Anne Sander

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 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 u bit-
twaqqif tas-Semestru Ewropew għall-
koordinazzjoni tal-politika ekonomika. 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.

Or. fr

Emenda 63
Kaja Kallas

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 
għall-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 
Ewropew. Dawn il-Linji Gwida sejħu għal 
Unjoni tal-Enerġija, suq uniku diġitali 
konness, u 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. en
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Emenda 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 65
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fit-13 ta’ Jannar 2015, il-
Kummissjoni Ewropea ppreżentat 
Komunikazzjoni1a dwar kif ser tapplika r-
regoli eżistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir.

__________________
1a Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 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 "L-aħjar użu tal-
flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-
Istabbiltà u Tkabbir". COM(2015)0012 
finali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-Komunikazzjoni ċċitata tispjega kif il-Kummissjoni se tapplika l-opinjoni favorevoli 
mħabbra fir-rigward tal-investimenti tal-Istati Membri taħt l-operazzjonijiet tal-FEIS rigward 
l-SGA u, għaldaqstant, hija referenza ta’ importanza vitali f’dan ir-Regolament.

Emenda 66
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-finanzjament tal-FEIS m’għandux 
jimmina r-riċerka, ix-xjenza u l-iżvilupp 
tal-Unjoni, la fil-livell tal-UE u lanqas fil-
livell nazzjonali. L-għan għandu jkun li 
jintużaw flus mill-baġit tal-UE li llum ma 
għandhom l-ebda ingranaġġ jew 
ingranaġġ limitat biex jattiraw 
investimenti privati, u għandhom effetti 
żgħar għaż-żieda fil-kompetittività u 
innovazzjonijiet ġodda meħtieġa biex 
tinħoloq tmexxija Ewropea.

Or. en

Emenda 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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’ 

imħassar
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akkumpanjament.

Or. en

Emenda 68
Kaja Kallas

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, 
b’mod partikolari s-suq tal-enerġija, dak 
diġitali, u s-suq tal-kapital, billi tittejjeb il-
prevedibbiltà regolatorja u jiġi promoss 
tibdil fil-mentalità lejn kultura ta’ teħid 
ta’ riskji. Ix-xogħol tal-FEIS, u l-
investimenti madwar l-Ewropa 
ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 
dan ix-xogħol ta’ akkumpanjament.

Or. en

Emenda 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

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.

L-ambjent tal-investiment fl-Unjoni 
għandu jitjieb billi jitneħħew l-ostakoli 
għall-investiment, tiġi eliminata l-
burokrazija u jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi, 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’ 
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akkumpanjament.

Or. en

Emenda 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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, tiġi stabbilita Unjoni 
tas-Swieq Kapitali li verament tiffunzjona 
biex il-finanzjamenti jsiru disponibbli u 
aċċessibbli irrispettivament mill-pożizzjoni 
ġeografika fl-Unjoni, 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.

Or. en

Emenda 71
Anne Sander

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, 
billi jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi li 
huma l-aktar ta’ piż fuq l-SMEs u titjieb 
il-prevedibbiltà regolatorja. Ix-xogħol tal-
FEIS, u l-investimenti madwar l-Ewropa 
ġeneralment għandhom jibbenefikaw minn 
dan ix-xogħol ta' akkumpanjament.
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Or. fr

Emenda 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-FEIS għandu jiġi kkunsidrat bħala 
strument temporanju u li jintuża għal 
darba biss fi ħdan il-qafas finanzjarju 
pluriennali għas-snin 2014-2020.

Or. en

Emenda 73
Carlos Zorrinho

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 doppju: 
a) li jgħin biex jissolvew id-diffikultajiet 
fil-finanzjament u jiġu implimentati
investimenti produttivi fl-Unjoni u b) li 
jiżgura li jkun hemm aktar aċċess għall-
finanzjament għal intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju u l-kumpaniji ż-żgħar 
b’kapitalizzazzjoni medja kif ukoll SMEs 
innovattivi u kumpaniji innovattivi
b’kapitalizzazzjoni medja. Jekk jingħelbu 
d-diffikultajiet kurrenti fl-Ewropa rigward 
l-investiment għandu jingħata kontribut 
għat-tisħiħ tal-kompetittività, il-potenzjal 
innovattiv, il-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali u l-effiċjenza fl-enerġija u fir-
riżorsi tal-Unjoni permezz ta’ tranżizzjoni 
lejn ekonomija sostenibbli u ċirkolari. 
Investimenti intelliġenti minn netwerks, 
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konsorzji u sħubijiet ta’ intrapriżi jistgħu 
jkunu eliġibbli wkoll għat-tisħiħ tal-
effiċjenza kollettiva f’livell Reġjonali, 
Nazzjonali u Ewropew.

Or. en

Emenda 74
Claude Turmes
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 
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 ta’ trasformazzjoni 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, inkluż għall-ħolqien ta’ 
negozji ġodda u spin-offs mill-
universitajiet. Huwa wkoll xieraq li l-
benefiċċju ta’ tali aċċess akbar jiġi estiż 
għall-finanzjament ta’ kumpaniji żgħar 
b’kapitalizzazzjoni medja, li huma 
kumpaniji li għandhom sa 500 impjegat. 
Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni 
u l-appoġġ ta’ tranżizzjoni effiċjenti fl-
enerġija u fir-riżorsi lejn ekonomija 
sostenibbli u ċirkolari bbażata fuq sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli.

Or. en

Emenda 75
Martina Werner, Bernd Lange
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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: (a) li 
jgħin biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni u 
(b)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 u kumpaniji żgħar u 
innovattivi b’kapitalizzazzjoni medja kif 
ukoll SMEs innovattivi. 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 3 000 impjegat. 
Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
kompetittività, tal-potenzjal tal-
innovazzjoni, tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tal-Unjoni u permezz 
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli 
għal iktar effiċjenza fl-enerġija u r-
riżorsi. Barra minn hekk, din l-attenzjoni 
partikolari fuq intrapriżi żgħar u medji 
għandha tikkontribwixxi għal qawmien 
industrijali sostenibbli – b’mod partikolari 
wkoll permezz taż-żieda fil-kompetittività 
globali tal-SMEs Ewropej permezz ta’ 
investimenti fid-diġitizzazzjoni tal-katina 
tal-valur miżjud industrijali.

Or. de

Emenda 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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 doppju: 
a) li jgħin biex jissolvew id-diffikultajiet 
fil-finanzjament u jiġu implimentati
investimenti xprunati mill-innovazzjoni u 
produttivi fl-Unjoni u b) li jiżgura li jkun 
hemm aktar aċċess għall-finanzjament 
għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-
kumpaniji ż-żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja kif ukoll SMEs innovattivi u 
kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja 
innovattivi. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
kurrenti fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
kompetittività, il-potenzjal ta’ 
innovazzjoni, il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u l-effiċjenza fl-
enerġija u fir-riżorsi tal-Unjoni permezz 
ta’ tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli 
u ċirkolari.

Or. en

Emenda 77
Christian Ehler

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. 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni li jagħtu 
spinta immedjata lill-ekonomija tal-
Ewropa 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, il-
kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja, u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni 
medja li għandhom sa 3 000 impjegat, 
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Jekk jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment għandu 
jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

iżda m’għandux ikun limitat għal dawn it-
tipi ta’ kumpaniji. Jekk jingħelbu d-
diffikultajiet kurrenti fl-Ewropa rigward l-
investiment għandu jingħata kontribut 
għall-eliminazzjoni tad-distakk fl-
innovazzjoni fl-Ewropa, għat-tisħiħ tal-
potenzjal ta’ innovazzjoni, tal-
kompetittività, tat-tkabbir ekonomiku u 
tal-impjiegi, kif ukoll tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti tipi ta’ proġetti - b’mod partikolari investimenti fit-tul u attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni - in-nuqqas ta’ aċċess għal finanzjament ta’ riskju jirrappreżenta problema 
esperjenzata mit-tipi kollha ta’ kumpaniji, irrispettivament mid-daqs tagħhom. Il-portafoll 
tal-istrumenti finanzjarji taħt il-FEIS għandu jikkunsidra l-ħtiġijiet ta’ finanzjament differenti 
ta’ tipi differenti ta’ kumpaniji, sabiex jiġi mmassimizzat l-ingranaġġ tal-investiment privat 
taħt il-FEIS.

Emenda 78
Patrizia Toia

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 

(10) L-għan tal-FEIS għandu jkun li jgħin 
biex jissolvew id-diffikultajiet fil-
finanzjament u l-implimentazzjoni ta’ 
investimenti produttivi fl-Unjoni, biex jiġu 
eliminati d-distakki kurrenti fl-
investimenti bejn l-Istati Membri 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, b’mod speċjali għall-
intrapriżi u negozji ġodda innovattivi. 
Huwa wkoll xieraq li l-benefiċċju ta’ tali 
aċċess akbar jiġi estiż għall-finanzjament 
ta’ kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, li 
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jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni.

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

Or. en

Emenda 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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 partikolari għal intrapriżi mikro,
żgħar, u ta’ daqs medju innovattivi. 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 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 MSMEs u 
kooperattivi. Jista’ jkun 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, 
meta l-proġetti jikkontribwixxu għall-
ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità, l-iżvilupp 
industrijali u s-sostenibbiltà soċjali u 
ambjentali. 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 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(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, bit-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali 
u reġjonali permezz tal-ħolqien ta’ 
impjiegi ta’ kwalità u t-twessigħ u t-titjib 
tal-bażi produttiva tal-Istati Membri, 
b’mod speċjali dawk l-aktar affettwati 
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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.

mill-kriżi. 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 82
Edouard Martin

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 partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju. Ikun ukoll xieraq li l-
benefiċċju ta' tali aċċess akbar, jekk ir-
riżorsi jippermettu, jiġi estiż għall-
finanzjament ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja. 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
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Emenda 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

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 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 u l-
iżvilupp diġitali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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. Huwa maħsub li aċċess
akbar għall-finanzjament għandu jkun ta’ 
benefiċċju partikolari għal intrapriżi żgħar 



PE551.907v01-00 28/174 AM\1053517MT.doc

MT

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.

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 u l-
effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi tal-
Unjoni permezz ta’ tranżizzjoni lejn 
ekonomija sostenibbli, diġitali u ċirkolari.

Or. en

Emenda 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, kumpaniji li qed jikbru 
b’rata mgħaġġla jew kumpaniji 
b’potenzjal għal tkabbir, inklużi n-negozji 
ġodda. 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
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Emenda 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 partikolari għal intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju. Huwa wkoll xieraq li jiġi 
żgurat il-benefiċċju ta’ tali aċċess akbar 
għall-finanzjament għan-negozji 
innovattivi li jkunu għadhom kemm 
jiftħu. Jekk jingħelbu d-diffikultajiet 
attwali fl-Ewropa rigward l-investiment 
għandu jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni u għall-ilħiq tal-objettivi 
Ewropej fil-qasam tal-enerġija u l-
ambjent għall-2020, l-2030 u l-2050 biex 
iħaffu t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju, ċirkolari u 
kondiviża.

Or. it

Emenda 87
Csaba Molnár

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 

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

Or. en

Emenda 88
Claude Turmes
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 b’valur miżjud ekonomiku, 
soċjali u ambjentali għoli li jagħti 
kontribut biex jintlaħqu l-objettivi ta’ 
politika tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
Artikolu 194 tat-Trattat. Dawn l-
investimenti għandhom isiru fi, iżda ma 
jkunux limitati għal, proġetti ta’ interess 
komuni li jkollhom l-għan li jikkompletaw 
is-suq uniku fis-setturi tal-infrastrutturi 
tat-trasport, it-telekomunikazzjoni u l-
enerġija, inklużi l-interkonnessjonijiet tat-
trasport u l-enerġija, u l-infrastruttura 
diġitali, jespandu l-enerġija rinnovabbli u 
l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi, iżidu 
l-kompetittività tiegħu u jikkontribwixxu 
għal żvilupp sostenibbli, u jisfruttaw is-
sinerġiji potenzjali bejn dawn is-setturi; 
fl-iżvilupp urban u rurali u l-oqsma 
soċjali; fl-oqsma tar-riżorsi ambjentali u 
naturali; u li jsaħħu l-bażi xjentifika u 
teknoloġika Ewropea u jrawmu l-
benefiċċji għas-soċjetà, kif ukoll 
jisfruttaw aħjar il-potenzjal ekonomiku u 
industrijali tal-politiki ta’ innovazzjoni, 
riċerka u żvilupp teknoloġiku, inklużi l-
faċilitajiet ta’ infrastruttura u proġetti 
pilota u ta’ dimostrazzjoni tar-riċerka. Il-
FEIS għandu jtejjeb l-aċċess għall-
finanzjament u l-kompetittività tal-
intrapriżi u entitajiet oħra, b’enfasi 
speċjali fuq l-SMEs. Il-FEIS għandu 
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jikkontribwixxi għat-trasformazzjoni għal 
ekonomija ekoloġika, sostenibbli u 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u għall-ħolqien 
ta’ impjiegi sostenibbli.

Or. en

Emenda 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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, inkluż it-titjib tal-livell ta’ 
sigurtà tal-enerġija tal-UE, b’valur miżjud 
ekonomiku għoli li jagħti kontribut biex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 90
Christian Ehler

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-Unjoni1a bħal, iżda mhux 
limitat għal, proġetti ta’ interess komuni li 
l-għan tagħhom huwa li jikkompletaw is-
suq uniku fis-setturi tal-infrastruttura tat-
trasport, it-telekomunikazzjoni u l-
enerġija, li jiżviluppaw u jimmodernizzaw 
is-settur tal-enerġija, iżidu l-kompetittività 
tiegħu u jtejbu s-sigurtà tal-provvista ta’ 
enerġija, u li jsaħħu l-bażi xjentifika u 
teknoloġika Ewropea, jappoġġjaw il-
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kollaborazzjoni xjentifika bejn is-settur 
akkademiku u dak tal-industrija, itejbu l-
isfruttament u t-teħid tas-suq tar-riżultati 
tar-riċerka, jiffaċilitaw it-trasferiment tal-
privattivi u t-teknoloġija, u jrawmu 
benefiċċji għas-soċjetà kif ukoll 
sfruttament aħjar tal-potenzjal ekonomiku 
u industrijali tal-politiki ta’ innovazzjoni, 
riċerka u żvilupp fil-qasam teknoloġiku, 
inklużi l-faċilitajiet ta’ infrastruttura u 
proġetti pilota u ta’ dimostrazzjoni tar-
riċerka. Il-FEIS għandu jtejjeb l-aċċess 
għall-finanzjament u l-kompetittività tal-
intrapriżi u entitajiet oħra, b’enfasi 
speċjali fuq l-SMEs u l-kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja.

__________________
1a Kif stabbilit, fost oħrajn, fir-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), 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), u r-
Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju (COSME) (2014-2020) u li jħassar 
id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE (ĠU L 
347, 20.12.2013, p. 33)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Politiki tal-Unjoni elaborati ilhom stabbiliti fir-rigward tal-objettivi kollha tal-FEIS, b’mod 
speċjali fl-oqsma tar-riċerka u t-trasport. Fir-rigward tal-objettivi dettaljati tal-FEIS, ma 
hemm l-ebda ħtieġa li jsiru innovazzjonijiet partikolari - il-fond għandu jikkontribwixxi għall-
ilħuq tal-miri tal-politika stabbiliti fl-oqsma ta’ politika rispettivi tal-UE, b’mezzi estiżi għall-
istrumenti finanzjarji.

Emenda 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 bħal-livell għoli ta’ 
sigurtà tal-enerġija u suq uniku diġitali li 
jiffunzjona tajjeb. L-operazzjonijiet kollha 
taħt il-FEIS għandhom ikunu konsistenti 
mal-politiki tal-Unjoni, inkluż il-politika 
ta’ koeżjoni, u kumplementari għal 
strumenti finanzjarji rilevanti oħrajn tal-
UE (il-Faċilià Nikkollegaw l-Ewropa, 
Orizzont 2020, COSME, il-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej), kif 
ukoll strumenti oħrajn ta’ fianzjament 
pubbliku u privat fil-livell nazzjonali u 
reġjonali.

Or. en

Emenda 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 li għandhom jikkontribwixxu 
biex tiżdied ir-reżiljenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-fini li titħaffef it-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ karbonju, ċirkolari u kondiviża, li 
jingħata kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 
pubbliċi u investimenti strateġiċi oħrajn
b’valur miżjud ekonomiku u soċjali għoli 
li jagħti kontribut biex jintlaħqu l-objettivi 
ta’ politika tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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’mod speċjali biex 
tiġi ffaċilitata t-tlestija tas-suq uniku fit-
telekomunikazzjoni, l-enerġija u l-prodotti 
u s-servizzi.

Or. en
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Emenda 95
Anne Sander

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 jagħtu kontribut lill-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-
Unjoni u biex jintlaħqu l-objettivi ta' 
politika tal-Unjoni,

Or. fr

Emenda 96
Kaja Kallas

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. Jeħtieġ investiment 
sostanzjali fl-infrastrutturi tal-broadband
u s-servizz diġitali biex jintlaħqu l-
objettivi ta’ politika tal-UE fis-settur 
diġitali, il-FEIS għaldaqstant għandu 
jiffoka b’mod partikolari fuq l-investiment 
fin-netwerks tat-telekomunikazzjoni.

Or. en

Emenda 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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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 
jew operazzjonijiet strateġiċi bejn Stat 
Membru u pajjiż li jaqa’ fi ħdan il-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat, inklużi s-Sħubija Strateġika, il-
Politika tat-Tkabbir, u ż-Żona Ekonomika 
Ewropea jew l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles, jew bejn Stat Membru u 
Pajjiż jew Territorju extra-Ewropew, kif 
stabbilit fl-Anness II għat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
investimenti għandhom jiggarantixxu 
valur miżjud ekonomiku u soċjali għoli, 
filwaqt li jippromwovu impjiegi ta’ 
kwalità, innovazzjoni sostenibbli, ħiliet u 
impjiegi ta’ kwalità għolja, jintegraw u 
jikkompletaw is-suq uniku, u jagħtu 
spinta lill-kompetittività tal-UE. Dawn il-
proġetti strateġiċi għandhom jibbenefikaw 
minn esternalitajiet pożittivi maħluqa 
minn investiment pubbliku u Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-investimenti appoġġati taħt il-
FEIS għandhom jikkontribwixxu għall-
għan tal-Artikolu 194(1) tat-Trattat, 
b’mod partikolari għall-promozzjoni tal-
effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar tal-
enerġija u l-iżvilupp ta’ forom ġodda u 
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rinnovabbli ta’ enerġija u l-promozzjoni 
tal-interkonnessjoni tan-netwerks tal-
enerġija, u għall-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv adottata fil-konklużjonijiet tal-
Kunsill Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2010; 
sabiex tittejjeb il-koordinazzjoni tal-
politiki ta’ investiment tal-Unjoni, ġie 
stabbilit ir-Regolament 1303/2013 
b’Qafas Strateġiku Komuni (“QSK”) 
sabiex jiġi promoss l-iżvilupp armonjuż, 
ibbilanċjat u sostenibbli tal-Unjoni. Dan 
l-approċċ integrat għandu għaldaqstant 
jiġi applikat għal operazzjonijiet u proġetti 
appoġġati mill-FEIS;

Or. en

Emenda 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-istrateġija Ewropa 2020 għall-
impjiegi u t-tkabbir tenfasizza li appoġġ 
qawwi u kontinu għar-riċerka u l-
innovazzjoni joħloq il-punt ta’ tluq tajjeb 
għal irkupru u tkabbir fil-futur. Sabiex 
jiġu mmassimizzati l-benefiċċji tal-FEIS 
fl-appoġġ tal-investiment fl-Unjoni, 10 % 
tal-baġit ta’ kull proġett jew operazzjoni 
għandhom jiġu ddedikati għall-attivitajiet 
ta’ riċerka u innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti korp ta’ evidenza solidu li jiddeskrivi r-relazzjoni bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-
iżvilupp ekonomiku; għaldaqstant, jekk il-FEIS għandu jilħaq l-objettivi strateġiċi tiegħu, ir-
Regolament jeħtieġ jiżgura li l-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati effettivament jappoġġjaw 
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l-attivitajiet tar-Riċerka u l-Innovazzjoni

Emenda 100
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Filwaqt li jiġi kkunsidrat li 
kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 
li għandhom sa 499 impjegat u kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja li għandhom sa 
3 000 impjegat jirrappreżentaw is-segment 
l-aktar innovattiv ta’ kumpaniji fis-settur 
privat, u bħala medja jiġġeneraw għadd 
kbir ta’ privattivi, innovazzjonijiet ta’ 
proċessi u innovazzjonijiet tal-prodotti, kif 
ukoll redditi ogħla fuq l-investiment, waqt 
li xorta waħda jkollhom jindirizzaw 
problemi simili bħal dawk li jindirizzaw l-
SMEs rigward l-aċċess għall-
finanzjament, il-FEIS għandu jfassal 
uħud mill-prodotti fiananzjarji tiegħu 
b’mod partikolari għall-kumpaniji żgħar 
b’kapitalizzazjoni medja u l-kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti tipi ta’ proġetti - b’mod partikolari attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni - in-
nuqqas ta’ aċċess għal finanzjament ta’ riskju jirrappreżenta problema esperjenzata mit-tipi 
kollha ta’ kumpaniji, irrispettivament mid-daqs tagħhom. Madankollu, il-kriżi ekonomika tkun 
l-agħar meta l-hekk imsejħa kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja ma jkollhomx aċċess għal 
finanzjament, minħabba li dawn regolarment jirriżultaw bħala s-segment ta’ kumpaniji l-
aktar innovattivi fir-rapporti ta’ monitoraġġ dwar ir-R&Ż tal-UE. Il-portafoll tal-FEIS 
għandu jikkunsidra b’mod partikolari l-ħtiġijiet ta’ finanzjament ta’ dawn il-kumpaniji.

Emenda 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
(COM(2010/245) dwar Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa u l-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni (COM(2015/442)) “Lejn 
ekonomija ta’ suċċess immexxija mid-
dejta” saħqu fuq l-importanza tas-settur 
diġitali bħala għodda għal tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u ta’ kwalità 
għolja, u barra minn hekk jenfasizzaw il-
ħtieġa għall-ħolqien ta’ kundizzjonijiet 
qafas għall-iżvilupp tiegħu. Biex tinħataf 
din l-opportunità, hija meħtieġa enfasi 
speċjali fuq l-investiment diġitali u 
kundizzjonijiet ta’ qafas diġitali permezz 
tal-allokazzjoni ta’ sehem tal-garanziji 
mogħtija għal investiment fin-netwerks u 
l-ħiliet; billi tiġi pprovduta assistenza 
teknika għall-istabbiliment ta’ pjattaformi 
ta’ investiment iddedikat għal proġetti 
aggregati għall-iżvilupp diġitali; u bit-
twessigħ tal-“klawsola ta’ investiment” 
għall-investimenti fis-setturi diġitali.

Or. en

Emenda 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
(COM(2014/330) dwar l-Istrateġija 
Ewropea għas-Sigurtà tal-Enerġija 
enfasizzat li sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-
enerġija, l-Istati Membri għandhom ilestu 
t-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar is-
suq intern tal-enerġija, b’mod partikolari 
bis-separazzjoni tar-regoli, inkluża 
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dispożizzjoni li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni ikkontrollati minn entitajiet 
mhux tal-UE jikkonformaw mal-istess 
obbligi bħal dawk ikkontrollati minn 
entitajiet tal-UE; madankollu, l-
esperjenza reċenti ta’ ċerti operaturi 
mhux tal-UE li qed ifittxu li jevitaw 
konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar
territorju tal-UE teżiġi applikazzjoni aktar 
stretta u t-tisħiħ tar-regoli applikabbli fil-
livell tal-UE u tal-Istati Membri: dan 
jista’ jiġi ffaċilitat b’dispożizzjoni li dawk 
il-proġetti biss li jikkonċernaw il-gass li 
jitwettqu fis-setturi tal-infrastruttura tal-
gass fl-Istati Membri fejn tiġi 
implimentata s-separazzjoni tas-sjieda 
effettiva, għandhom ikunu eliġibbli għall-
garanzija tal-UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Emenda 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni (COM(2015/80)) dwar l-
Unjoni tal-Enerġija enfasizzat l-
importanza tal-effiċjenza fl-enerġija bħala 
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sors ta’ enerġija minnu nnifsu u 
tiddikjara b’mod ċar li l-FEIS “jipprovdi 
opportunità biex jinkisbu l-investimenti 
kbar fir-rinnovazzjoni tal-bini”. Biex 
tinħataf din l-opportunità, hija meħtieġa 
enfasi speċjali fuq l-effiċjenza fl-enerġija 
billi jiġi allokat sehem tal-garanziji 
mogħtija għall-effiċjenza fl-enerġija; billi 
tiġi pprovduta assistenza teknika għall-
istabbiliment ta’ pjattaformi ta’ 
investiment iddedikati għal proġetti 
aggregati fl-effiċjenza fl-enerġija; u bit-
twessigħ tal-“klawsola ta’ investiment” 
għall-investimenti fl-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 104
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-ħtieġa 
ta’ spinta immedjata lill-ekonomija 
Ewropea, waqt li tiġi rikonoxxuta r-
responsabbiltà tal-Istati Membri li 
jrawmu investiment pubbliku u privat fit-
tul f’oqsma ta’ importanza politika u 
ekonomika strateġika, il-FEIS għandu 
jniedi l-operazzjonijiet kollha tiegħu fi 
żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ tiegħu, 
billi jiffoka fuq attivitajiet li joħolqu 
impatt immedjat kif ukoll tkabbir 
ekonomiku sostenibbli, waqt li jipprovdu 
valur miżjud Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-FEIS għandu l-għan li joħloq impatt immedjat (!) fuq l-ekonomija 
Ewropea, billi jtejjeb il-klima tal-investiment, jikseb investimenti privati, u joħloq impjiegi u 
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tkabbir ekonomiku fit-terminu qasir u medju. Filwaqt li l-investimenti għandu jkollhom viżjoni 
strateġika u jkunu konformi mal-politiki u l-miri tal-UE għall-kompetittività, bl-ebda mod ma 
għandhom jissostitwixxu l-investimenti pubbliċi li normalment jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 
finanzjarja tal-Istati Membri jew tar-reġjuni biss.

Emenda 105
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 11c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS 
jissodisfa l-iskop tiegħu, huwa essenzjali 
li ammont ekwivalenti għal tal-inqas 
EUR 5 500 000 000 mill-FEIS jiġi allokat 
għall-finanzjament mill-BEI lill-FEI biex 
jintuża b’mod speċifiku għall-benefiċċju
tal-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju u l-
kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 
kif ukoll l-SMEs innovattivi u l-kumpaniji 
innovattivi b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex meħtieġ li l-FEIS ikun innovattiv. Tul dawn l-aħħar snin, għadd ta’ strumenti 
finanzjarji innovattivi għall-benefiċċju tal-SMEs u l-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja twaqqfu taħt l-H2020 u l-COSME u attwalment qegħdin jiġu implimentati mill-FEI. 
Qed jaraw effetti multiplikaturi ta’ bejn 1:18 u 1:28 u qed jiffaċċjaw ammont doppju tad-
domanda eliġibbli għal finanzjament minn dak li jistgħu jipprovdu. Għaldaqstant parti mill-
garanzija għandha tintuża biex iżżid u tikkumplimenta strumenti eżistenti ta’ suċċess.

Emenda 106
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs (12) Ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
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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.

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 u 
fallimenti tas-suq 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. en

Emenda 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

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, li huma 
orjentati wkoll lejn żvilupp diġitali 
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. en
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Emenda 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 negozji innovattivi li 
għadhom kemm jiftħu 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.

Or. it

Emenda 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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 

(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 u 
fallimenti tas-suq billi jippermetti lill-BEI 
u lill-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) 
biex jipprovdu injezzjonijiet ta’ ekwità 
diretti jew indiretti, kif ukoll jipprovdu 
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għal self ta’ titolizzazzjoni ta' kwalità 
għolja, u prodotti oħra li huma mogħtija 
fis-segiwtu tal-objettivi tal-FEIS.

garanziji għal self ta’ titolizzazzjoni ta' 
kwalità għolja, u prodotti oħra li huma 
mogħtija fis-segwitu tal-objettivi tal-FEIS.

Or. en

Emenda 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 żgħar u/jew 
innovattivi b’kapitalizzazzjoni medja, 
madwar l-Unjoni, b’mod partikolari fl-
Istati Membri fejn l-SMEs iħabbtu 
wiċċhom ma’ diffikultajiet akbar biex 
ikollhom aċċess għal kreditu, 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) meta rilevanti) 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. en

Emenda 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 inovattivi u li qed 
jikbru b’rata mgħaġġla, inklużi negozji 
ġodda 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. en

Emenda 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Filwaqt li jiġi kkunsidrat il-fatt li l-
industriji kreattivi fl-Ewropa jagħmlu 
kontribut sostanzjali għall-ekonomija tal-
UE, billi joħolqu aktar minn 
EUR 550 biljun f’valur miżjud għall-PDG 
u jipprovdu 8.3 miljun impjieg full-time, 
il-finanzjament taħt il-FEIS għandu 
jrawwem ukoll l-investiment u t-tkabbir 
fis-settur kreattiv u kulturali u jsaħħaħ l-
industriji kulturali u kreattivi Ewropej, 
b’mod partikolari negozji ġodda, SMEs 
innovattivi u negozji kreattivi.

Or. en
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Emenda 113
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Huwa tal-opinjoni li l-kundizzjoni 
ewlenija għall-ħolqien tal-Unjoni tal-
Enerġija Ewropea futura hija t-tlestija ta’ 
suq intern tal-enerġija integrat tal-UE, li 
jeħtieġ l-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-
enerġija u interkonnessjonijiet tal-
enerġija intelliġenti. Jappoġġja bis-sħiħ 
lit-talba tal-Kunsill Ewropew tal-
24 ta’ Ottubru 2014 li jittieħdu miżuri 
urġenti sabiex jiġi żgurat l-ilħuq ta’ mira 
minima ta’ 10 % tal-interkonnessjonijiet 
eżistenti tal-elettriku, bħala kwistjoni 
urġenti, u mhux aktar tard mill-2020 
għall-inqas għall-Istati Membri li 
għadhom ma kisbux livell minimu ta’ 
integrazzjoni fis-suq intern tal-enerġija; 
Il-FEIS għandu jgħin fil-kisba ta’ dan l-
objettiv ta’ Politika tal-Unjoni billi 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ 
interkonnessjonijiet transfruntieri tal-
enerġija biex tintlaħaq it-tlestija ta’ suq 
tal-gass u tal-elettriku trasparenti, li 
jiffunzjona tajjeb u jkun integrat bis-sħiħ.

Or. en

Emenda 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(13) Il-FEIS għandu jiġi stabbilit fil-BEI 
sabiex jibbenefika mill-esperjenza u r-
rekord tajjeb tiegħu u sabiex l-
operazzjonijiet tiegħu jibda jkollhom 
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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.

impatt pożittiv malajr kemm jista’ jkun. Ix-
xogħol tal-FEIS dwar il-provvediment ta’ 

finanzjament għal intrapriża żgħar u ta’ 

daqs medju u ta’ negozji innovattivi li 
għadhom kemm jiftħu għandu jiġi 
indirizzat permezz tal-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) sabiex jibbenefika mill-
esperjenza tiegħu f’dawn l-attivitajiet.

Or. it

Emenda 115
Christian Ehler

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 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. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex meħtieġ li l-FEIS ikun innovattiv. Tul dawn l-aħħar snin, għadd ta’ strumenti 
finanzjarji innovattivi għall-benefiċċju tal-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja 
twaqqfu taħt l-H2020 u l-COSME u attwalment qegħdin jiġu implimentati mill-FEI. Qed 
jaraw effetti multiplikaturi ta’ bejn 1:18 u 1:28 u qed jiffaċċjaw ammont doppju tad-domanda 
eliġibbli għal finanzjament minn dak li jistgħu jipprovdu. Għaldaqstant parti mill-garanzija 
għandha tintuża biex iżżid u tikkumplimenta strumenti eżistenti ta’ suċċess.
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Emenda 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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. Il-
provvediment ta’ finanzjament mill-FEIS
lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u lil 
kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja 
jista’ jiġi indirizzat permezz tal-Fond 
Ewropew tal-Investiment (FEI) u l-BEI
sabiex jibbenefika mill-esperjenza tiegħu 
f’dawn l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 117
Csaba Molnár

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 

(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 sostenibbli, il-kompetittività u l-
indipendenza enerġetika. 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 
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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.

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 118
Claude Turmes
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 soċjali, 
ambjentali u ekonomiku għoli. B’mod 
partikolari, il-FEIS għandu jimmira lejn 
proġetti li jappoġġjaw l-ilħuq tal-miri tal-
UE dwar il-klima u l-enerġija, 
jippromwovu l-ħolqien ta’ impjiegi diċenti 
u lokali, isaħħu s-sostenibbiltà 
ambjentali, ir-reżiljenza ekonomika u l-
kompetittività fit-tul. 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 
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użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 119
Martina Werner, Bernd Lange

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 soċjali, 
sostenibbli u ekonomiku għoli. B’mod 
partikolari, il-FEIS għandu jimmira lejn 
proġetti li jippromwovu l-ħolqien tal-
impjiegi lokali sostenibbli, it-tkabbir 
sostenibbli fit-terminu twil u l-
kompetittività, li ser jgħinu fil-kisba tal-
miri tal-klima u tal-enerġija tal-UE. 
Valuri ta’ esperjenza mill-
implimentazzjoni tal-aħjar proġetti u 
inizjattivi jistgħu jiġu applikati waqt l-
għażla tal-proġetti bħal pereżempju mill-
proġetti ta’ effiċjenza fl-enerġija ELENA 
(European Local Energy Assistance) u 
EEIF (European Energy Efficiency 
Fund) jew mis-sħubija pubblika-privata 
“Factories of the Future” fil-qasam tad-
diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-
ipproċessar. 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 
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mill-Istat għandu jagħti kontribut għal tali 
użu effikaċi u strateġiku.

Or. de

Emenda 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

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, 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, kif ukoll l-
objettivi marbuta mal-iżvilupp diġitali fl-
Ewropa. 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 121
Gunnar Hökmark
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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 bi probabbiltà tajba ta’ 
redditu fuq l-investimenti, sabiex tiġi 
żgurata s-sostenibbiltà u jiġi żgurat li l-
finanzjament tal-UE jintuża għal 
garanziji u mhux biex ikopri t-telf. 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. en

Emenda 122
Patrizia Toia

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-

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

FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività u 
l-innovazjoni, b’mod partikolari fl-oqsma 
tas-suq uniku diġitali u tal-
amministrazzjoni pubblika diġitali. 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 123
Christian Ehler

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 

(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 sostenibbli u
jippromwovu t-tkabbir fit-terminu qasir, 
medju u twil, kif ukoll il-kompetittività,
inkluż permezz tal-innovazzjoni u l-
iżvilupp u d-diffużjoni tat-teknoloġija. Il-
FEIS għandu jappoġġa firxa wiesgħa ta’ 
prodotti finanzjarji, inkluż l-ekwità, il-
kważi ekwità, id-dejn jew il-garanziji, li l-
aħjar jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-proġett 
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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.

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
għal, jew jimbotta 'l barra, il-
finanzjament tas-suq privat jew prodotti 
pprovduti minn banek promozzjonali 
reġjonali u nazzjonali, 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

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżhud u l-addizzjonalità huma kriterji ewlenin għall-funzjonament tal-FEIS - jekk 
ma jiġux iggarantiti, il-fond jispiċċa jkollu l-effett ta’ crowding out ta’ miżuri ta’ appoġġ 
finanzjarju sinifikanti pprovduti għal livell reġjonali jew nazzjonali, sempliċement bil-għan li 
tinħoloq vetrina politika fi Brussell. Dan irid jiġi evitat għal kollox.

Emenda 124
Edouard Martin

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 

(14) Il-FEIS għandu jimmira lejn dawk il-
proġetti li għandhom valur soċjali u 
ekonomiku għoli. Safejn il-katalist tal-
FEIS huwa bbażat fuq fondi pubbliċi, 
huwa konsistenti u meħtieġ li l-proġetti 
appoġġjati sew ikunu ta’ benefiċċju mhux 
biss għad-detenturi diretti tagħhom iżda 
wkoll għall-komunità (f’termini ta’ 
impjiegi, ambjentali jew rigward l-użu tal-
art). B'mod partikolari, il-FEIS għandu 
jimmira lejn proġetti li jippromwovu l-
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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.

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

Emenda 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 u l-
kompetittività u jikkontribwixxu għaż-
żieda tar-reżiljenza tal-Unjoni għall-fini li 
titħaffef it-tranżizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju, ċirkolari u 
kondiviża. 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-
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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.

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-linji gwida Ewropej 
fuq l-għajnuna mill-Istat għandu jagħti 
kontribut għal tali użu effikaċi u strateġiku 
fil-qasam tal-enerġija u tal-ambjent.

Or. it

Emenda 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 soċjali, 
sostenibbli u ekonomiku għoli. B’mod 
partikolari, il-FEIS għandu jimmira lejn 
proġetti li jippromwovu l-ħolqien tal-
impjiegi ta’ kwalità għolja, it-tkabbir 
sostenibbli fit-terminu twil u l-
kompetittività, li ser jgħinu fil-kisba tal-
miri tal-klima, tal-enerġija u tal-aġenda 
diġitali tal-UE. 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 u 
jiffoka fuq proġetti b’koeffiċjent ta’ riskju 
aktar għoli minn dawk li normalment jiġu 
ffinanzjati mill-BEI sabiex jiżgura l-aktar 
użu effikaċi u strateġiku tal-fondi pubbliċi. 
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Ir-rekwiżit għal konsistenza mal-prinċipji 
tal-għajnuna mill-Istat għandu jagħti 
kontribut għal tali użu effikaċi u strateġiku.

Or. en

Emenda 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, it-
tkabbir fit-terminu twil u l-kompetittività. 
Il-FEIS ma għandux ikun sostitut għall-
finanzjament tas-suq privat.

Or. en

Emenda 128
Anne Sander
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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, 
territorjali 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.

Or. fr

Emenda 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta jintgħażlu l-proġetti eliġibbli 
taħt l-appoġġ tal-FEIS, għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lill-effiċjenza fl-
enerġija; meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar 
proġetti għall-ġenerazzjoni ta’ enerġija 
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jew it-trasport tal-enerġija, għandu jiġi 
vvalutat jekk il-miri f’termini ta’ sigurtà 
tal-provvista jistgħux minflok jintlaħqu 
b’mod aktar sostenibbli u kosteffettiv bit-
tnaqqis tad-domanda tal-enerġija, 
permezz taż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija 
jew permezz tar-rispons għad-domanda; 
dan sabiex jiġi żgurat li l-proġetti fil-
qasam tal-effiċjenza fl-enerġija 
jikkompetu fuq termini ekwi, inkluż 
termini ta’ analiżi kosti-benefiċċji indaqs, 
ma’ proġetti li huma mmirati lejn iż-żieda 
fil-provvista tal-enerġija jew l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunikazzjoni tal-25 ta’ Frar 2015 dwar l-Unjoni tal-Enerġija, COM(2015)80, “Qafas 
Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti dwar il-Bidla fil-Klima li Tħares ’il Quddiem”, 
tisħaq li huwa “meħtieġ li l-effiċjenza enerġetika jiġi maħsub mill-ġdid b’mod fundamentaliu 
tiġi ttrattata bħala sors ta’ enerġija fiha nnifisha, li tirrappreżenta l-valur ta’ enerġija 
ffrankata. Bħala parti mir-reviżjoni tat-tfassil tas-suq, il-Kummissjoni tiżgura li l-effiċjenza fl-
enerġija u r-rispons min-naħa tad-domanda jkunu jistgħu jikkompetu fuq termini indaqs mal-
kapaċità ta’ ġenerazzjoni."

Emenda 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta jintgħażlu l-proġetti eliġibbli 
taħt l-appoġġ tal-FEIS, għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lill-effiċjenza fl-
enerġija; meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar 
proġetti għall-ġenerazzjoni ta’ enerġija 
jew it-trasport tal-enerġija, għandu jiġi 
vvalutat jekk il-miri f’termini ta’ sigurtà 
tal-provvista jistgħux minflok jintlaħqu 
b’mod aktar sostenibbli u kosteffettiv bit-
tnaqqis tad-domanda tal-enerġija jew 
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permezz taż-żieda fl-effiċjenza tal-
enerġija; dan sabiex jiġi żgurat li l-
proġetti fil-qasam tal-effiċjenza fl-
enerġija jikkompetu fuq termini ekwi ma’ 
proġetti li huma mmirati lejn iż-żieda fil-
provvista tal-enerġija jew l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi ġodda;

Or. en

Emenda 131
Sorin Moisă

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-FEIS għandu jappoġġa t-tqassim 
bilanċjat ta' proġetti madwar l-Unjoni, 
filwaqt li jevita konċentrazzjoni eċċessiva 
fuq settur wieħed jew żona ġeografika 
waħda.

Or. ro

Emenda 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta jintgħażlu proġetti eliġibbli 
għal appoġġ mill-FEIS, il-proġetti ta’ 
effiċjenza fl-enerġija u r-rispons għad-
domanda għandhom jiġu ttrattati fuq 
kundizzjonijiet ekwi mal-proġetti ta’ 
provvista tal-enerġija f’termini ta’ analiżi 
kosti-benefiċċji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija 
Reżiljenti dwar il-Bidla fil-Klima li Tħares ’il Quddiem”, tisħaq li l-effiċjenza fl-enerġija 
għandha tiġi ttrattata bħala sors ta’ enerġija fiha nnifisha. Bħala parti mir-reviżjoni tat-
tfassil tas-suq, il-Kummissjoni tiżgura li l-effiċjenza fl-enerġija u r-rispons min-naħa tad-
domanda jkunu jistgħu jikkompetu fuq termini indaqs mal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni."

Emenda 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Meta jintgħażlu l-proġetti eliġibbli 
taħt l-appoġġ tal-FEIS, għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lill-effiċjenza fl-
enerġija u s-sitwazzjonijiet diġitali; meta 
jittieħdu deċiżjonijiet dwar proġetti, 
għandu jiġi vvalutat jekk il-miri f’termini 
ta’ sigurtà tal-provvista jistgħux minflok 
jintlaħqu b’mod aktar sostenibbli u 
kosteffettiv bl-użu, minflok, ta’ teknoloġiji 
diġitali ġodda u l-ICT; dan sabiex jiġi 
żgurat li l-proġetti jikkompetu fuq termini 
ekwi ma’ proġetti li huma mmirati lejn iż-
żieda fil-provvista tal-enerġija jew l-
iżvilupp ta’ infrastrutturi ġodda;

Or. en

Emenda 134
Aldo Patriciello

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 

(15) Il-FEIS għandu jiffinanzja proġetti 
madwar l-Unjoni kollha, inkluż fil-pajjiżi 
bl-aktar impatt tal-kriżi finanzjarja sabiex 
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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.

jiżgura addizzjonalità fuq operazzjonijiet 
eżistenti. Il-FEIS għandu jintuża biss meta 
ma jkunx disponibbli finanzjament minn 
sorsi oħra fuq termini raġonevoli.

Or. it

Emenda 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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. Profil tar-riskju 
saħansitra ogħla għandu jiġi aċċettat 
għall-proġetti ta’ riċerka, żvilupp u 
innovazzjoni. 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

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp tekniku u innovazzjoni huma diffiċli biex jiġu ffinanzjati f’post 
tas-suq kompetittiv b’mod ħieles billi għandhom għadd ta’ karatteristiċi li jrendu l-
investiment f’dawn l-oqsma differenti minn investiment ordinarju (jiġifieri l-grad ta’ 
inċertezza assoċjat mar-riżultati tiegħu, proporzjon għoli ta’ infiq fir-R&Ż ikkonċentrat fil-
kapital uman. Għaldaqstant, sabiex jingħeleb id-distakk fl-investiment li jhedded ir-R&Ż 
(mira tal-innovazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020), profil tar-riskju ogħla għandu jiġi 
aċċettat għall-proġetti tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni.
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Emenda 136
Béla Kovács

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. Il-FEIS għandu jintuża jekk ma 
jkunx disponibbli finanzjament minn sorsi 
oħra fuq termini raġonevoli.

Or. en

Emenda 137
Patrizia Toia

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 u 
komplementarjetà fuq operazzjonijiet 
eżistenti. Il-FEIS għandu jiffinanzja 
proġetti madwar l-Unjoni, b’attenzjoni 
partikolari għal dawk li jikkonċernaw il-
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 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

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,
filwaqt li jevita l-konċentrazzjoni 
ġeografika u l-iffaċilitar tal-investiment 
fir-reġjuni fejn is-swieq kapitali huma 
inqas żviluppati, 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 139
Christian Ehler

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. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra, inkluż minn banek privati 
jew pubbliċi, minn banek promozzjonali 
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reġjonali jew nazzjonali, jew mill-BEI, fuq 
termini raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud u l-addizzjonalità huma kriterji ewlenin għall-funzjonament tal-FEIS - jekk ma 
jiġux iggarantiti, il-fond jispiċċa jkollu l-effett ta’ crowding out ta’ miżuri ta’ appoġġ 
finanzjarju sinifikanti pprovduti għal livell reġjonali jew nazzjonali, sempliċement bil-għan li 
tinħoloq vetrina politika fi Brussell. Dan irid jiġi assolutament evitat.

Emenda 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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. Il-FEIS għandu jintuża biss 
meta ma jkunx disponibbli finanzjament 
minn sorsi oħra u jkun jista’ jintwera li l-
investimenti jagħtu kontribut pożittiv lejn 
il-koeżjoni soċjali u reġjonali, bit-titjib tal-
investiment u s-servizzi pubbliċi, il-
ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità u t-titjib u 
t-twessigħ tal-bażi produttiva tal-Istati 
Membri, b’mod partikolari dawk l-aktar 
affettwati mill-kriżi.

Or. en

Emenda 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato
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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 u jiffinanzja s-segment l-aktar 
riskjuż tagħhom sabiex jiżgura 
addizzjonalità u komplementarjetà fuq 
operazzjonijiet eżistenti. Il-FEIS għandu 
jkollu l-għan li jiffinanzja proġetti madwar 
l-Unjoni kollha, b’mod speċjali fejn l-
investiment f’perċentwal ta’ PDG jkun 
naqas b’mod sostanzjali, billi jieħu 
inkonsiderazzjoni l-kriterji ta’ 
addizzjonalità u l-profil ta’ riskju għoli 
fil-politiki ta’ investiment tiegħu. Il-FEIS 
għandu jintuża biss meta ma jkunx 
disponibbli finanzjament minn sorsi oħra.

Or. en

Emenda 142
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-inċentivi bbażati fuq is-suq u l-
addizzjonalità mogħtija mill-FEIS 
għandhom jiżguraw li l-FEIS jimmira 
lejn proġetti soċjalment u ekonomikament 
vijabbli bħal pereżempju s-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-
enerġija mingħajr ebda preallokazzjoni 
reġjonali b’mod partikolari biex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet kbar ta’ investiment. 
Għall-Istati Membri fejn is-swieq 
finanzjarji huma inqas żviluppati, 
għandha tiġi pprovduta assistenza teknika 



PE551.907v01-00 68/174 AM\1053517MT.doc

MT

xierqa biex jiġi żgurat li jkunu jistgħu 
jinkisbu l-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament. Fl-istess ħin, il-FEIS 
għandu jkun jista’ jappoġġa proġetti 
ambjentalment sodi u jkun ta’ benefiċċju 
għall-industriji u t-teknoloġiji b’potenzjal 
għoli ta’ tkabbir.

Or. en

Emenda 143
Béla Kovács

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-FEIS għandu jiddefinixxi b’mod 
speċifiku x’inhuma “termini raġonevoli” 
biex tingħata assistenza finanzjarja.

Or. en

Emenda 144
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-inċentivi bbażati fuq is-suq u l-
addizzjonalità mogħtija mill-FEIS 
għandhom jiżguraw li l-FEIS jimmira 
lejn proġetti soċjalment u ekonomikament 
vijabbli mingħajr ebda preallokazzjoni 
settorjali jew reġjonali b’mod partikolari 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet kbar ta’ 
investiment jew il-fallimenti tas-suq. 
Għall-Istati Membri fejn is-swieq 
finanzjarji huma inqas żviluppati, 
għandha tiġi pprovduta assistenza teknika 
xierqa biex jiġi żgurat li jkunu jistgħu 
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jinkisbu l-objettivi ġenerali ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li ma għandhom jiġu stabbiliti l-ebda kriterji ta’ eliġibbiltà jew miri politiċi sabiex 
jintlaħaq bilanċ ġeografiku tal-proġetti appoġġjati mill-FEIS fl-Ewropa, għandha tiġi 
pprovduta assistenza teknika lir-reġjuni u l-Istati Membri fejn is-sitwazzjoni tas-suq 
finanzjarju hija l-aktar diffiċli, sabiex jiġi żgurat li l-proposti għal proġetti eżistenti eliġibbli 
jiksbu aċċess għall-portafoll tal-FEIS.

Emenda 145
Claude Turmes
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 ekonomikament u teknikament, 
iżda li jiltaqgħu ma’ ostakli fil-fażi tat-
teħid tas-suq. Barra minn hekk, għandu
jimmira lejn innovazzjonijiet qrib is-suq 
fejn ikun meħtieġ aktar appoġġ biex tiġi 
ssuperata l-kriżi, li jistgħu jirrikjedu grad 
ta’ riskju xieraq, filwaqt li xorta waħda 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-finanzjament 
tal-FEIS.

Or. en

Emenda 146
Christian Ehler

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 u teknikament u 
bankabbli taħt kundizzjonijiet offruti mill-
portafoll tal-prodotti tal-FEIS. Ir-riskju 
medju tal-proġetti taħt il-FEIS għandu 
jkun ogħla minn dak taħt kwalunkwe 
portafoll ta’ investiment disponibbli ieħor 
fl-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud u l-addizzjonalità huma kriterji ewlenin għall-funzjonament tal-FEIS - jekk ma 
jiġux iggarantiti, il-fond jispiċċa jkollu l-effett ta’ crowding out ta’ miżuri ta’ appoġġ 
finanzjarju sinifikanti pprovduti għal livell reġjonali jew nazzjonali, sempliċement bil-għan li 
tinħoloq vetrina politika fi Brussell. Dan irid jiġi assolutament evitat. Il-valur miżjud tal-FEIS 
jikkonsisti prinċipalment mill-portafoll ta’ riskju medju ogħla tiegħu. 

Emenda 147
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-FEIS għandu jkollu struttura ta’ 
governanza xierqa li l-funzjoni tagħha 
għandha tkun proporzjonata mal-finijiet 
uniċi li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-
garanzija tal-UE. Dik l-istruttura ta’ 
governanza għandha tkun magħmula 
minn Bord ta’ Tmexxija, Direttur 
Amministrattiv u Kumitat tal-Investiment. 
M’għandhiex taffettwa jew tinterferixxi 
mat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BEI jew 
tkun ta’ sostitut għall-korpi ta’ tmexxija 
tal-BEI. Id-Direttur Amministrattiv 
għandu jkun responsabbli għat-tmexxija 
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ta’ kuljum tal-FEIS u jwettaq il-ħidma 
preparatorja tal-laqgħat tal-Kumitat tal-
Investiment.

Or. en

Emenda 148
Béla Kovács

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-FEIS għandu jiddefinixxi b’mod 
speċifiku x’inhuma “termini raġonevoli” 
biex tingħata għajnuna finanzjarja u 
liema fatturi jaffettwaw il-grad ta’ riskju 
xieraq sabiex tiġi żgurata allokazzjoni 
ġusta tar-riżorsi finanzjarji tiegħu.

Or. en

Emenda 149
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-FEIS għandu jkollu struttura ta’ 
governanza xierqa li l-funzjoni tagħha 
għandha tkun proporzjonata mal-finijiet 
uniċi li jiġi żgurat l-użu xieraq tal-
garanzija tal-UE. Dik l-istruttura ta’ 
governanza għandha tkun magħmula 
minn Bord ta’ Tmexxija, Direttur 
Amministrattiv u Kumitat tal-Investiment. 
M’għandhiex taffettwajew tinterferixxi 
mat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-BEI jew 
tkun ta’ sostitut għall-korpi ta’ tmexxija 
tal-BEI. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu 
jistabbilixxi linji gwida għall-investiment, 
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skont liema l-Kumitat tal-Investiment, 
għandu jiddeċiedi dwar l-użu tal-
garanzija tal-UE, f’konformità mal-
objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament. Id-
Direttur Amministrattiv għandu jkun 
responsabbli għat-tmexxija ta’ kuljum tal-
FEIS u jwettaq il-ħidma preparatorja tal-
laqgħat tal-Kumitat tal-Investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied premessa dwar l-istruttura ta’ governanza prevista

Emenda 150
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Sabiex jiġu evitati effetti mhux 
ippjanati, għandu jitqiegħed fis-seħħ 
mekkaniżmu ta’ twissija li jibda mill-
qiegħ biex jirrapporta kwalunkwe abbuż 
f’dan il-qasam. Il-KESE u l-Kumitat tar-
Reġjuni jistgħu jkunu intermedjarji 
eċċellenti biex jinstemgħu r-rapporti tal-
impjegati u tal-komunitajiet lokali, 
rispettivament.

Or. fr

Emenda 151
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 
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 u jiġi ssorveljat minn 
Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili għal 
Investiment Aħjar u t-tnejn li huma 
għandhom jissorveljaw it-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 
żgħar b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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. 

(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 fl-isferi 
settorjali speċifikati fir-Regolament kif 
ukoll fis-swieq ġeografiċi fl-Unjoni. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
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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.

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 
żgħar b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 153
Kaja Kallas

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-istrutturar tal-proġetti u l-
finanzjament tal-proġetti, tal-proġetti ta’ 
investiment u f’setturi differenti, bħar-
riċerka u l-iżvilupp, l-enerġija, it-trasport 
u l-ICT. 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 
żgħar b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en
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Emenda 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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, bl-
involviment xieraq tal-imsieħba soċjali. Il-
Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti li jkollhom għarfien 
u esperjenza fl-oqsma tal-proġetti ta’ 
investiment u fl-oqsma tal-politika ta’ 
impjieg, il-politika industrijali, l-enerġija 
u r-riċerka u l-innovazzjoni. Il-Kumitat 
tal-Investiment għandu jkun responsabbli 
lejn Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS li għandu 
jissorvelja t-twettiq tal-objettivi tal-FEIS 
bl-involviment xieraq tal-imsieħba soċjali. 
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 żgħar 
b’kapitalizzazzjoni medja.

Or. en

Emenda 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

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-

(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-
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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.

Kumitat tal-Investiment għandu jkun 
magħmul minn esperti indipendenti, li 
jkollhom għarfien u esperjenza fl-oqsma 
tal-proġetti ta’ investiment, u fl-oqsma 
settorjali speċifikati fir-Regolament, u 
approvati mill-Parlament Ewropew wara 
seduta ta’ smigħ. 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’ negozji innovattivi li 
għadhom kemm jiftħu.

Or. it

Emenda 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

(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 żgħar 
b’kapitalizzazzjoni medja. Id-deċiżjonijiet 
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b’kapitalizzazzjoni medja. meħuda mill-Kumitat tal-Investiment 
għandhom ikunu ħielsa minn kwalunkwe 
interferenza mhux xierqa sabiex tiġi 
żgurata l-indipendenza kollha tiegħu, li 
hija ta’ importanza ewlenija biex tinżamm 
il-fiduċja tal-investituri.

Or. en

Emenda 157
João Ferreira

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, inkluż fl-oqsma 
tal-impjieg u l-kwistjonijiet soċjali u l-
ambjent u inklużi rappreżentanti tal-
komunità xjentifika. 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. pt

Emenda 158
Sorin Moisă
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Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jistabbilixxi kriterji għat-tfassil ta' 
portafoll ta' proġetti u sussegwentement 
jagħżel proġetti għall-finanzjament, bl-
għan li jiżgura t-tqassim bilanċjat tal-
investimenti madwar l-Unjoni. 

Or. ro

Emenda 159
Kaja Kallas

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Għall-fini ta’ trasparenza, 
responsabbiltà u indipendenza tal-Bord 
ta’ Tmexxija u l-Kumitat tal-Investiment, 
għandha tiġi adottata u implimentata 
sistema ta’ prevenzjoni tal-kunflitt ta’ 
interessi.

Or. en

Emenda 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex jiġi żgurat li l-miri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament jintlaħqu, u jintlaħaq 
kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku wiesa’ 
tal-proġetti fi ħdan l-Unjoni, għandha tiġi 
pprovduta assistenza teknika lill-Istati 
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Membri meta s-swieq kapitali jkunu inqas 
żviluppati meta mqabbla ma’ Stati 
Membri oħrajn.

Or. en

Emenda 161
Christian Ehler

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 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’ mill-inqas
EUR 315 000 000 000 f'investiment fl-
Unjoni f’perijodu ta’ tliet snin li jibda 
mad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 
Bħala sostenn għal operazzjonijiet ġodda 
hemm disponibbli garanziji li huma
marbuta ma’ proġetti li jintemmu mingħajr 
talba għal garanzija fi ħdan il-perjodu ta’ 
disponibbiltà tal-garanzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta’ ħtieġa għal spinta immedjata għall-klima ta’ investiment tal-Ewropa, l-iffirmar 
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ta’ kuntratti taħt il-FEIS m’għandux jiddewwem. Bla dubju, il-proġetti verament eliġibbli biss 
għandhom jintgħażlu għal appoġġ.

Emenda 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 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 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Huwa rikonoxxut li l-investimenti 
fl-effiċjenza fl-enerġija se joħolqu sa 
2 miljun impjieg sal-2020 u possibilment 
2 miljun impjieg ieħor sal-2030. L-
effiċjenza tirrappreżenta wkoll wieħed 
mill-ftit setturi ekonomiċi fejn fil-passat 
intlaħaq fattur ta’ ingranaġġ ogħla minn 
15. Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS jilħaq l-
għan tiegħu ta’ ingranaġġ ta’ investimenti 
privati, il-ħolqien ta’ impjiegi, it-trawwim 
ta’ żviluppi ekonomiċi reżiljenti, u t-
tnaqqis tal-iżbilanċi makroekonomiċi, 
huwa essenzjali li ammont ekwivalenti 
għal EUR 5 000 000 000 mill-FEIS jiġi 
allokat għal Fond Dedikat għall-
Effiċjenza Enerġetika;

Or. en

Emenda 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Fit-13 ta’ Jannar 2015, il-
Kummissjoni Ewropea ppreżentat 
Komunikazzjoni dwar kif ser tapplika r-
regoli eżistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir. Kofinanzjament nazzjonali tal-
operazzjonijiet appoġġati mill-FEIS, 
inkluż fil-perjodu ta’ tranżizzjoni, huma 
eliġibbli għal flessibbiltà fi ħdan ir-regoli 
eżistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir, 
previsti mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-13 ta’ Jannar 2015, 
skont il-kundizzjonijiet u l-limiti inklużi 
fiha.

Or. en
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Emenda 165
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Biex tiġi żgurata r-responsabbiltà 
għaċ-ċittadini Ewropej, mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali li 
jkun fih evalwazzjoni indipendenti tal-użu 
tal-garanzija tal-UE u tal-kisba tal-
objettivi ġenerali stabbiliti f’dan ir-
Regolament, inkluż il-mobilizzazzjoni tal-
kapital privat, kif ukoll valutazzjoni tal-
addizzjonalità pprovduta mill-FEIS, tal-
profil ta’ riskju tal-operazzjonijiet 
appoġġati mill-FEIS, tal-impatt 
makroekonomiku tal-FEIS, inkluż l-
impatt tiegħu fuq it-tkabbir u l-impjiegi, 
tas-servizzi pprovduti mill-EIAH u tal-
kisba tal-objettivi tal-FEIS u l-EIAH. 
Jekk ikun xieraq, ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposta ppreżentata 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
jiġi emendat dan ir-Regolament. Il-BIE, 
f’kooperazzjoni mal-FEI, għandu 
jirraporta kull sitt xhur lill-Kummissjoni 
Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar il-finanzjament, l-
operazzjonijiet ta’ investiment u t-telf 
magħmul mill-BEI u l-FEI taħt 
operazzjonijiet tal-FEIS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ħtiġijiet li jiġu żgurati t-trasparenza u livell adegwat ta’ skrutinju mil-leġiżlatur, 
ir-rappurtar huwa ta’ importanza ewlenija biex tiġi żgurata implimentazzjoni mingħajr xkiel 
tal-FEIS.
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Emenda 166
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Sabiex jiġi żgurat li l-FEIS 
jissodisfa l-objettiv tiegħu, huwa 
essenzjali li ammont ekwivalenti għal 
EUR 5 000 000 000 mill-FEIS jiġi allokat 
għall-finanzjament mill-BEI lill-FEI biex 
jintuża b’mod speċifiku għall-benefiċċju 
tal-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju u l-
kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja 
kif ukoll l-SMEs innovattivi.

Or. en

Emenda 167
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) L-investimenti għandhom jiġu 
mmirati lejn iż-żamma u l-iżvilupp 
ulterjuri tat-tmexxija industrijali tal-UE 
f’setturi teknoloġiċi innovattivi tal-
ekonomija li jippermettu l-ħolqien ta’ 
impjiegi lokali, iż-żamma tal-kapaċità ta’ 
manifattura tal-UE, u jgħinu fl-ilħuq tal-
mira tal-UE dwar il-klima u l-enerġija, 
bħal tmexxija fit-teknoloġiji għall-
ġenerazzjoni ta’ enerġija minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli bħar-riħ lil hinn 
mill-kosta. L-Ewropa għadha fuq 
quddiem fl-industrija dinjija fis-setturi 
tar-riħ, tal-fotovoltajċi u tal-grilji 
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intelliġenti. Il-FEIS għandu 
jikkontribwixxi għall-isfida li tinżamm din 
it-tmexxija fil-fażi li jmiss tal-iżviluppi 
teknoloġiċi tas-settur tal-enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Emenda 168
Aldo Patriciello

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, 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 għall-FEIS
jew jieħdu sehem fl-istruttura ta’ 

governanza tal-FEIS.

Or. it

Emenda 169
Claude Turmes, Claude Turmes
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

(19) Sabiex tintlaħaq il-mira ta’ EUR 315-
il biljun fl-iqsar żmien possibbli, il-banek 
jew l-istituzzjonijiet promozzjonali 
nazzjonali u l-pjattaformi u fondi ta’ 
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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.

investiment, bl-appoġġ tal-garanzija tal-
FEIS, għandu jkollhom rwol prominenti 
fl-identifikazzjoni ta’ proġetti vijabbli, l-
iżvilupp u, fejn xieraq, l-iggruppar 
tagħhom, u sabiex jattiraw investituri 
potenzjali. F’dan il-kuntest, għandu jkun 
possibbli li jiġu stabbiliti pjattaformi 
makroreġjonali għall-promozzjoni ta’ 
proġetti transkonfinali jew grupp ta’ 
proġetti fl-Istati Membri f’perspettiva 
reġjonali.

Or. en

Emenda 170
Nadine Morano

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, l-awtoritajiet lokali tagħhom,
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 171
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Premessa 19
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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. Il-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali għall-FEIS għandhom isegwu 
l-istess regoli bħal dawk tal-infiq u l-
investiment pubbliku, għandhom ikunu 
prijorità tal-politika baġitarja u 
m’għandhomx jimminaw ir-regoli tal-patt 
ta’ stabbiltà.

Or. en

Emenda 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Partijiet terzi għandhom
jikkontribwixxu b’mod dirett lill-FEIS jew 
jieħdu sehem fl-istruttura ta’ governanza 
tal-FEIS.
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Or. en

Emenda 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi.

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pjattaformi ta’ investiment li jiffukaw fuq 
setturi trasformattivi b’valur miżjud 
ekonomiku u soċjali għoli, u pjattaformi 
ta’ investiment li jaggregaw proġetti 
sostenibbli u innovattivi fuq skala żgħira, 
immexxija b’mod partikolari minn 
reġjuni, bliet u SMEs; pereżempju 
proġetti ta’ effiċjenza fl-enerġija bħar-
rinnovazzjoni ta’ stokk ta’ bini u proġetti 
ta’ grilji intelliġenti bħal 
modernizzazzjoni ta’ infrastruttura 
diġitali u servizzi ġodda għaċ-ċittadini 
bbażati fuq għodod diġitali innovattivi.

Or. en

Emenda 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
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setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pjattaformi ta’ investiment li jiffukaw fuq 
setturi trasformattivi b’valur miżjud 
ekonomiku u soċjali għoli, u pjattaformi 
ta’ investiment li jaggregaw proġetti 
sostenibbli u innovattivi fuq skala żgħira, 
immexxija b’mod partikolari minn 
reġjuni, bliet u SMEs; pereżempju 
proġetti ta’ effiċjenza fl-enerġija bħar-
rinnovazzjoni ta’ stokk tal-bini.

Or. en

Emenda 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi.

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pjattaformi ta’ investiment li jenfasizzaw 
il-valur miżjud marbut mal-potenzjalità 
tal-muturi diġitali preżenti fis-setturi 
kollha tal-ekonomija biex jiġu mgħejjuna 
l-miri ta’ implimentazzjoni tas-Suq Uniku 
Diġitali u l-iżvilupp tal-infrastruttura 
diġitali.

Or. en

Emenda 176
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi.

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew 
permezz ta’ pjattaformi ta’ investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa kjarifika ulterjuri dwar x’inhu previst li jsir eżattament fil-livell tal-pjattaformi 
u għal liema fini.

Emenda 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi.

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pjattaformi ta’ investiment li jiffukaw fuq 
setturi trasformattivi b’valur miżjud 
ekonomiku u soċjali għoli, u pjattaformi 
ta’ investiment li jaggregaw proġetti 
sostenibbli u innovattivi fuq skala żgħira, 
b’mod partikolari dawk immexxija minn 
SMEs; pereżempju proġetti ta’ effiċjenza 
fl-enerġija bħar-rinnovazzjoni ta’ stokk 
tal-bini.

Or. en
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Emenda 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi.

(20) Fil-livell tal-proġetti, il-partijiet terzi 
jistgħu jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS 
fuq il-bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi speċifiċi ġeografiċi jew tematiċi. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pjattaformi ta’ investiment iddedikati li 
jiffukaw fuq setturi trasformattivi b’valur 
miżjud ekonomiku u soċjali għoli u 
pjattaformi ta’ investiment li jaggregaw 
proġetti sostenibbli u innovattivi fuq skala 
żgħira, immexxija b’mod partikolari minn 
reġjuni, bliet u SMEs anke fis-settur 
diġitali; pereżempju proġetti għal 
konnessjoni tal-Internet b’veloċita għolja 
mmirati lejn it-tnaqqis fid-distakk diġitali.

Or. en

Emenda 179
Christian Ehler

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) Il-FEIS għandu jikkumplimenta u 
jkun addizzjonali għal programmi 
reġjonali, nazzjonali u tal-UE li jkunu 
għaddejjin kif ukoll attivitajiet 
tradizzjonali tal-BEI. 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 
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l-approċċ għandha timmassimizza l-
potenzjal li tattira investituri lejn l-oqsma 
ta’ investiment fil-mira tal-FEIS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud u l-addizzjonalità huma kriterji ewlenin għall-funzjonament tal-FEIS - jekk ma 
jiġux iggarantiti, il-fond jispiċċa jkollu l-effett ta’ crowding out ta’ miżuri ta’ appoġġ 
finanzjarju sinifikanti pprovduti għal livell reġjonali jew nazzjonali, sempliċement bil-għan li 
tinħoloq vetrina politika fi Brussell. Dan irid jiġi assolutament evitat.

Emenda 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, il-partijiet terzi jistgħu 
jikkofinanzjaw flimkien mal-FEIS fuq il-
bażi ta’ proġetti individwali jew ta’ 
pjattaformi ta’ investiment relatati ma’ 
setturi ġeografiċi jew tematiċi. 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.

Or. en

Emenda 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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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 
għandom is-sostenn tal-garanzija tal-UE. 
Dawn il-proġetti għandhom jiġu 
kkunsidrati fuq bażi ta’ proġetti 
individwali, b’involviment adegwat tal-
imsieħba soċjali u l-awtoritajiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 182
Aldo Patriciello

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 

(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 
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(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.

(nuqqas ta’ kumpens żejjed). Bil-għan li 
tiżgura użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi, il-
Kummissjoni se tipprovdi gwida ulterjuri
biex tiggarantixxi konsistenza sħiħa ma’ 
regoli dwar l-għajnuna mill-Istat speċifiċi 
għas-settur partikolari meta proġetti 
jkunu se jiġu ffinanzjati parzjalment minn 
għotjiet pubbliċi.

Or. en

Emenda 183
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

(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.
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tal-fondi pubbliċi.

Or. en

Emenda 184
Christian Ehler

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). Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta' prinċipji 
ewlenin bil-għan li tiżgura użu effiċjenti 
tal-fondi pubbliċi. Ir-rekwiżit ta’ 
konsistenza mal-prinċipji tal-għajnuna 
mill-Istat għandu jikkontribwixxi għall-
użu effettiv tar-riżorsi tal-FEIS. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-applikabbiltà tal-prinċipji tal-ghajnuna mill-Istat hija ta’ importanza ewlenija biex jiġi 
żgurat użu xieraq tal-appoġġ ipprovdut permezz tal-FEIS. 

Emenda 185
Kaja Kallas

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 jikkonformaw
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. en

Emenda 186
David Borrelli, Dario Tamburrano
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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). Il-
Kummissjoni ħabbret ukoll li se tipprovdi 
gwida ulterjuri dwar is-sett ta’ prinċipji 
ewlenin li trid tkun konsistenti ma’ dawk 
fil-qasam tal-enerġija u tal-ambjent diġà 
approvati mill-Kummissjoni stess, bil-
għan li tiżgura użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi.

Or. it

Emenda 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 

(22) Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, investimenti ta’ 
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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.

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, li għandha tiżgura l-konformità 
mar-regolamenti settorjali eżistenti dwar 
l-għajnuna mill-Istat fil-każ ta’ użu ta’ 

proġetti li jipprovdu għal użu parzjali tal-
finanzjament pubbliku li ma jitħallasx 
lura, bil-għan li tiżgura użu effiċjenti tal-
fondi pubbliċi.

Or. it

Emenda 188
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

imħassar
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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. en

Emenda 189
Renato Soru

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.

imħassar

Or. en

Emenda 190
Christian Ehler

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 

(25) Il-BEI u l-Kummissjoni għandhom
regolarment jevalwaw l-attivitajiet 
appoġġati mill-FEIS bil-għan li jivvalutaw
ir-relevanza, il-prestazzjoni, l-impatt kif 
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jistgħu jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

ukoll il-koordinazzjoni u l-konsistenza
tagħhom ma’ politiki u strumenti oħra tal-
Unjoni, u jidentifikaw aspetti li jistgħu 
jtejbu attivitajiet futuri. Tali 
evalwazzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-obbligu ta’ rendikont 
u l-analiżi tas-sostenibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ħtiġijiet li jiġu żgurati t-trasparenza u livell adegwat ta’ skrutinju mil-leġiżlatur, 
l-evalwazzjoni u r-rappurtar sussegwenti huma ta’ importanza ewlenija biex tiġi żgurata 
implimentazzjoni mingħajr xkiel tal-FEIS.

Emenda 191
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazjjonijiet ta' 
finanzjament li 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. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni, u 
għandu jiġi indirizzat mill-ġdid skont kif 
xieraq lejn entitajiet deċentralizzati li 
jipprovdu appoġġ ta’ għajnuna teknika.

Or. en
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Emenda 192
András Gyürk

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 
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. Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni u fejn 
possibbli jipprovdi assistenza teknika fuq 
bażi deċentralizzata.

It-twaqqif tal-EIAH bħala punt uniku ta’ 
dħul u s-servizzi ġodda pprovduti minnu 
ma għandu bl-ebda mod jibdel l-objettiv 
tal-programmi ta’ assistenza teknika 
eżistenti jew jaffettwa l-kwalità jew il-
kapaċità ta’ dawn fit-twettiq tal-kompiti 
ddedikati tagħhom.

Or. en

Emenda 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament li se jitmexxew permezz tal-

(26) B’mod parallel mal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament li se jitmexxew permezz tal-
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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.

FEIS, għandu jinħoloq Ċentru Ewropew ta’ 
Konsulenza Finanzjarja (EIAH). Il-FEIS 
għandu jipprovdi appoġġ imsaħħaħ għall-
iżvilupp, it-tħejjija u l-aggregazzjoni ta’ 
proġetti madwar l-Unjoni, billi jibni fuq il-
kompetenzi tal-Kummissjoni, il-BEI, il-
banek promozzjonali nazzjonali, l-awtorità 
maniġerjali tal-Fondi Strutturali u ta’ 
Investiment Ewropej u l-aħjar prattiki mill 
proġetti bħal ELENA (Assistenza 
Ewropea għall-Enerġija Lokali), l-
InnovFin (Finanjament għall-Innovaturi 
tal-UE) u l-EEEF (Fond Ewropew għall-
Effiċjenza Enerġetika). Dan għandu 
jistabbilixxi punt uniku ta’ dħul għal 
mistoqsijiet li jirrigwardaw l-assistenza 
teknika għal investimenti fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
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). L-EIAH 
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-imsieħba 
soċjali u l-awtoritajiet 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
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Emenda 195
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati 
mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi 
stabbilit fond ta’ garanzija. Il-fond ta' 
garanzija għandu jkun kostitwit minn 
pagament gradwali mill-baġit tal-Unjoni. 
Il-fond ta’ garanzija għandu 
sussegwentement jirċievi wkoll dħul u 
ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw 
minn sostenn tal-FEIS u minn ammonti 
rkuprati minn debituri f’kontumaċja fejn il-
fond ta’ garanzija jkun diġà onora l-
garanzija lill-BEI.

(27) Sabiex ikunu koperti r-riskji relatati 
mal-garanzija tal-UE lill-BEI, għandu jiġi 
stabbilit fond ta’ garanzija. Il-fond ta' 
garanzija għandu jkun kostitwit minn 
pagament gradwali mill-baġit tal-Unjoni. 
Il-fond ta’ garanzija għandu 
sussegwentement jirċievi wkoll dħul u 
ripagamenti minn proġetti li jibbenefikaw 
minn sostenn tal-FEIS u minn ammonti 
rkuprati minn debituri f’kontumaċja fejn il-
fond ta’ garanzija jkun diġà onora l-
garanzija lill-BEI. Kwalunkwe 
remunerazzjoni li tinħoloq mill-
operazzjonijiet tal-FEIS li tkun ogħla 
mill-ammont/ħtiġijiet tal-mira tal-fond ta’ 
garanzija għandha tiġi ttrasferita lejn il-
linji baġitarji rispettivi tal-UE li tnaqqsu 
sabiex jiġi stabbilit il-fond ta’ garanzija 
tal-FEIS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rimborżi u dħul żejda li jaqbżu l-ammont fil-mira tal-garanzija tal-UE għandhom jiddaħħlu 
mill-ġdid fil-baġit ġenerali tal-Unjoni u jiġu assenjati mill-ġdid lil-linji baġitarji li fil-bidu 
kkontribwixxew għall-fond ta’ garanzija. 

Emenda 196
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28
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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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassar skont emendi għall-Artikolu 8.

Emenda 197
Edouard Martin

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 fil-
segwitu tal-objettivi tiegħu. L-esperjenza 
dwar in-natura tal-investimenti li 
għandhom jiġu appoġġati mill-FEIS 
tindika li proporzjon ta' 30 % bejn il-
pagamenti mill-baġit tal-Unjoni u l-obbligi 
ta' garanzija totali tal-Unjoni ikunu 
adegwati.

Or. fr

Emenda 198
Christian Ehler



PE551.907v01-00 104/174 AM\1053517MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Il-kontribut mill-baġit tal-Unjoni 
għall-Fond ta’ Garanzija tal-baġit tal-UE 
se jiġi awtorizzat b’mod progressiv mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-qafas 
tal-proċeduri baġitarji annwali. Għal dan 
il-għan, l-awtorità baġitarja għandha 
tagħmel użu, fejn xieraq, minn 
kwalunkwe eċċess jew mekkaniżmi 
disponibbli ta’ flessibbiltà u mid-
dispożizzjonijiet relevanti taħt ir-
Regolament QFP 2014-2020 .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa m’għandhomx jitnaqqsu sabiex jiffinanzjaw 
il-fond ta’ garanzija. Minflok, il-finanzjament tal-fond ta’ garanzija għandu jseħħ b’mod 
progressiv permezz tal-proċedura baġitarja annwali.

Emenda 199
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Minħabba l-ħtieġa li dejjem qed 
tiżdied għal azzjoni ta’ politika u 
programmi ta’ infiq fil-livell tal-Unjoni 
biex jiġu inċentivati t-tkabbir ekonomiku 
u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa, il-
Qafas Finanzjarju Pluriennali għandu 
jiġi rivedut fir-reviżjoni ta’ nofs it-term 
tiegħu, biż-żieda fil-marġini disponibbli u 
l-allokazzjonijiet ta’ impenn taħt l-
intestatura 1a tal-QFP sabiex jiġu riflessi 
aħjar il-ħtiġijiet ta’ politika li qed jinbidlu 
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u biex jintlaħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini 
Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva tas-Sur Juncker hija milqugħa tajjeb mill-Parlament u mill-Istati Membri -
kulħadd jirrikonoxxi l-ħtieġa urġenti għal politiki orjentati lejn it-tkabbir fil-livell tal-Unjoni. 
Fl-istess ħin, il-proposti tal-Kummissjoni għall-finanzjament tal-inizjattiva l-ġdida, li huma 
kompletament inadegwati, juru l-inadegwatezza assoluta tal-QFP attwali. Jekk il-ħtiġijiet tal-
politika jispostaw ruħhom lejn il-ħolqien ta’ impjiegi u t-tkabbir, jeħtieġ li l-QFP jirrifletti 
dan. Hija meħtieġa reviżjoni

Emenda 200
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Sabiex jiġi permess l-isfruttament 
tal-marġini disponibbli, l-eċċessi u sorsi 
oħrajn ta’ finanzjament kif imsemmi fl-
Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament taħt l-
intestaturi tal-QFP li huma differenti 
mill-intestatura 1a, il-linji baġitarji li 
jistabbilixxu l-fond ta’ garanzija 
għandhom jinqasmu, bl-allokazzjoni ta’ 
EUR 3 biljun tal-fond ta’ garanzija taħt l-
intestatura 1a, EUR 5 biljun taħt l-
intestatura 1b u EUR 0.11 biljun taħt l-
intestatura 2 biex tiġi permessa l-
flessibbiltà meħtieġa għall-finanzjament 
adegwat tal-fond.

Or. en

Emenda 201
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Premessa 28c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28c) Il-finanzjament tal-Fond ta’ 
Garanzija, fir-rigward ta’ 
approprjazzjonijiet ta’ impenn kif ukoll 
ta’ pagament, għandu jiġi rivedut fil-
qafas tar-reviżjoni ta’ nofs it-term tal-
QFP li għandha titnieda sal-aħħar tal-
2016 kif previst fl-Artikolu 2 tar-
Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi l-QFP għas-snin 2014-2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija għandha tkun irrevokabbli. Madankollu, il-proposti tal-Kummissjoni għall-
finanzjament tal-FEIS mhumiex adegwati. Għandha tinstab soluzzjoni aħjar u fit-tul għall-
finanzjament tal-fond fl-okkażjoni tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-QFP permezz ta’ 
reviżjoni newtrali għall-baġit tal-QFP. 

Emenda 202
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28d) Il-Kummissjoni għandha tesplora, 
fil-kuntest tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu 
tal-QFP, il-possibilitajiet taħt il-Baġit tal-
Unjoni li jiġi żgurat finanzjament stabbli 
għall-garanzija tal-UE, inkluża l-
possibbiltà li tiġi aġġustata r-riżerva ta’ 
prestazzjoni, kif previst u kkalkulat skont 
l-Artikoli 20 u 22 tar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni (KE) 1303/2013 
sabiex jinħelsu fondi mhux użati; tnaqqis 
żgħir ta’ din ir-riżerva jista’ jipprovdi 
finanzjament stabbli għal-garanzija tal-
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UE, li jattira investituri u jiġġenera valur 
miżjud għall-industrija Ewropea 
(ekonomija).

Or. en

Emenda 203
Christian Ehler

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-

imħassar
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benefiċċju tal-FEIS.

__________________
2 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 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 li jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010, 
(ĠU L 348, 20.12.2013, p.129).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa m’għandhomx jitnaqqsu sabiex jiffinanzjaw 
il-fond ta’ garanzija.

Emenda 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

imħassar
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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 2014 - 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 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 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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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 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 Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
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11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 913/2010 u li jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010, 
(ĠU L 348, 20.12.2013, p.129).

Or. en

Emenda 206
Edouard Martin

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. fr

Emenda 207
Claude Turmes
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-Kunsill, 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’ 

(29) Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
għall-Fond ta’ Garanzija tal-baġit tal-UE 
se tiġi awtorizzata b’mod progressiv mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-qafas 
tal-proċeduri baġitarji annwali sal-2020. 
Għal dan il-għan, l-awtorità baġitarja 
għandha tagħmel użu, fejn xieraq, mill-
mekkaniżmi kollha disponibbli ta’ 
flessibbiltà u mid-dispożizzjonijiet 
rilevanti taħt ir-Regolament QFP 2014-
2020 sabiex isir użu mir-riżervi, mill-
marġnijiet u l-fondi diżimpenjati;
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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 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 Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Diċembru 2013 L jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 913/2010 u li jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010, 
(ĠU L 348, 20.12.2013, p.129).

Or. en

Emenda 208
Martina Werner

Proposta għal regolament
Premessa 29
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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.

(29) Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
għall-Fond ta’ Garanzija tal-baġit tal-UE 
se tiġi awtorizzata b’mod progressiv mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-qafas 
tal-proċeduri baġitarji annwali sal-2020.
Għal dan il-għan, l-awtorità baġitarja 
għandha tagħmel użu, fejn xieraq, mill-
mekkaniżmi kollha disponibbli ta’ 
flessibbiltà u mid-dispożizzjonijiet 
rilevanti taħt ir-Regolament QFP 2014-
2020 ;

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

Or. en

Emenda 209
Jerzy Buzek

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 

(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. Fil-każ ta’ Orizzont 2020, dan 
jinkludi t-tifrix tal-eċċellenza fix-xjenza, l-
iżvilupp ta’ Żona Ewropea tar-Riċeka 
omoġenja, l-ottimizzazzjoni ta’ 
karatteristiċi sodi individwali ta’ kull Stat 
Membru fil-qasam tar-riċerka u l-
innovazzjoni u t-tnaqqis tad-differenzi 
bejn l-Istati Membri. 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 
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reindirizzat għall-benefiċċju tal-FEIS. 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 detriment għal dawk il-finijiet 
tal-programmi li ma jiġux replikati mill-
FEIS.

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

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

Or. en

Emenda 210
Philippe De Backer

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-Kunsill, u tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, previsti 

(29) Il-kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
lill-Fond ta’ Garanzija tal-baġit tal-UE se 
ssir fuq bażi progressiva bl-użu ta’ 
possibilitajiet varji fi ħdan il-baġit tal-UE.
Skont il-prijorità, il-kontribuzzjoni se tiġi 
ffinanzjata mill-eċċess annwali, mill-fondi 
mhux użati, mill-Istrument ta’ 
Flessibbiltà u mill-marġnijiet tal-baġit tal-
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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 
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.

UE.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

titħassar ir-referenza għal H2020 u l-baġit tas-CEF
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Emenda 211
Francesc Gambús

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.

(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, bil-
kundizzjonament tal-proporzjon tal-FEIS 
korrispondenti għal proġetti li jrawmu 
negozji ġodda, kif ukoll oħrajn relatati 
ma’ R + D + sabiex jiġi pprovdut valur 
miżjud fil-każijiet kollha ta’ trasferiment 
ta’ għarfien lejn l-ekonomija reali, b’mod 
speċjali dawk b’bażi teknoloġika u 
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industrijali.

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

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

Or. en

Emenda 212
Hans-Olaf Henkel

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 

(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. Dan it-tnaqqis ma 
għandu japplika għall-ebda fond li 
jikkonċerna proġetti ta’ riċerka 
fundamentali, organizzazzjonijiet ta’ 
riċerka u universitajiet iffinanzjati mill-
Istat. Dawk il-programmi jaqdu għanijiet li 
mhumiex replikati mill-FEIS. Madankollu, 
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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.

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

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

Or. en

Emenda 213
Milan Zver

Proposta għal regolament
Premessa 29
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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.

(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, jekk 
il-finijiet oriġinali ta’ Orizzont 2020 u l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jkunu 
jistgħu jibbenefikaw ukoll fuq perjodu 
twil mill-kisbiet tal-FEIS.

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

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

Or. en

Emenda 214
Anne Sander

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-

(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-
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finanzjament li huwa previst bħalissa għal 
dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS.

finanzjament li huwa previst bħalissa għal 
dawk il-programmi jiġi reindirizzat għall-
benefiċċju tal-FEIS. Bilanċi pożittivi li 
jaqbżu l-livell xieraq ta' riżorsi fil-fond ta’ 
garanzija jerġgħu jitħallsu lura fl-
intestaturi baġitarji tal-programmi 
Ewropej li ffinanzjaw il-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).

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 215
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Huwa essenzjali, sabiex jiġu 
appoġġati l-politika ta’ investiment tal-UE 
u l-operazzjonijiet tal-FEIS, li jiġu 
implimentati bis-sħiħ programmi oħrajn 
xprunati mill-investiment bħal 
Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, skont il-baġit previst fir-
Regolament dwar il-QFP u r-Regolamenti 
(UE) Nru 1291/2013 u Nru 1316/2013. 
Huwa ta’ importanza speċjali li tkompli 
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tinbena l-bażi xjentifika, ta’ riċerka u 
teknoloġika li fuqha tista’ timxi ’l 
quddiem l-innovazzjoni fil-futur. Dan 
ifisser li l-programmi previsti li 
jiffinanzjaw ir-riċerka bażika u applikata 
bħall-Programm Marie Curie, il-Kunsill 
Ewropew tar-Riċerka, il-Programm dwar 
it-Teknoloġija Futura u Emerġenti, il-
Programm ta’ Infrastruttura tar-Riċerka, 
kif ukoll l-universitajiet tal-UE li 
jibbenefikaw minn riċerka kollaborattiva 
u l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka taħt l-
objettivi tat-Tmexxija Industrijali u l-
Isfidi Soċjali ta’ Orizzont 2020 għandhom 
jiġu implimentati sal-2020.

Or. en

Emenda 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Peress li l-FEIS għandu 
jikkontribwixxi biex jgħin lil negozji billi 
jegħleb nuqqasijiet fil-kapital, mhuwiex 
probabbli li riċerka xjentifika bażika jew 
fi stadju bikri ma tibbenefikax minn dan 
ir-Regolament. Għaldaqstant il-
Kummissjoni għandha tiżgura li 
kwalunkwe fond riallokat mill-baġit tal-
UE ma jiġix irtirat minn programmi li 
jiffinanzjaw dawn l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-FEIS għandu jgħin biex 
jingħelbu d-diffikultajiet kurrenti fl-
Ewropa rigward l-investiment u b’hekk 
jagħti kontribut għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-
Unjoni. Għaldaqstant il-kontribuzzjoni 
mill-baġit tal-Unjoni lill-Fond ta’ 
Garanzija tal-UE għandha tiġi riallokata 
minn fondi oħra għajr dawk diġà allokati 
għall-politika ta’ koeżjoni.

Or. en

Emenda 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Minħabba l-impenji pluriennali li 
jikkaratterizzaw xi programmi kurrenti
tal-UE, jeħtieġ li l-użu, fejn xieraq, tal-
mekkaniżmi kollha disponibbli ta’ 
flessibbiltà u d-dispożizzjonijiet rilevanti 
taħt ir-Regolament 2014-2020 tal-QFP 
għall-finanzjament tal-kontribuzzjoni 
mill-baġit tal-Unjoni lill-Fond ta’ 
Garanzija tal-baġit tal-UE, jiżgura 
linearità massima tal-finanzjament ta’ 
dawn il-programmi tal-UE biex jiġu 
żgurati l-funzjonament u l-vijabbiltà 
tagħhom.

Or. en

</>

Emenda 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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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) Il-Kummissjoni u l-BEI, bl-appoġġ 
mill-Istati Membri u l-Parlament 
Ewropew, għandhom jippromwovu l-
ħolqien ta’ sett ta’ proġetti ta’ investiment 
trasparenti kurrenti u futuri fl-Unjoni li 
huma adattati għall-investiment.

Or. en

</>

Emenda 220
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Għandu jkun possibbli għall-Istati 
Membri li jieħdu sehem fil-ħolqien tad-
direttorju tal-investiment Ewropew inkluż 
permezz tal-għoti ta’ informazzjoni dwar 
il-proġetti ta’ investiment fit-territorju 
tagħhom lill-Kummissjoni u l-BEI. Qabel 
ma jniedu d-direttorju, il-Kummissjoni u 
l-BEI għandhom iwettqu 
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konsultazzjonijiet xierqa mal-Istati 
Membri, ma’ esperti u ma’ partijiet 
interessati, rigward il-prinċipji u l-linji 
gwida għal proġetti li għandhom jiġu 
elenkati fid-direttorju, u dwar il-mudell 
għall-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni 
dwar proġetti individwali.

Or. en

</>

Emenda 221
Christian Ehler

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa estiża dwar l-obbligi ta’ rappurtar ġiet miżjuda hawn fuq.

Emenda 222
Kaja Kallas

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 u l-komplementarjetà 
tiegħu ma’ strumenti u programmi 
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oħrajn.

Or. en

Emenda 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 jiggarantixxi proċess ta’ 

konsultazzjoni u parteċipazzjoni pubblika 
ugwali għal dak fis-seħħ għall-għoti tal-
fondi strutturali u ta’ investiment, 
minbarra li b’mod regolari jirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress tal-FEIS.

Or. it

Emenda 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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. Għal dan il-għan, 
għandu jiġi ppreżentat Rapport 
semestrali, li jindika tal-anqas:

Liema proġetti ġew iffinanzjati, l-
istrumenti finanzjarji użati u l-istat ta’ 
implimentazzjoni tal-proġetti ffinanzjati li 
għandu jiġi prodott. Fil-każ ta’ proġetti 
falluti, ir-Rapport ikun jinkludi analiżi 



AM\1053517MT.doc 129/174 PE551.907v01-00

MT

bir-reqqa tas-sitwazzjoni, li tenfasizza 
riperkussjonijiet possibbli fuq il-Fond ta’ 
Garanzija.

Or. en

Emenda 225
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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, 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. en

Emenda 226
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 36
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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 kumpaniji li 
għandhom sa 3000 impjegat, jistgħu -
f’għadd limitat ta’ każijiet ta’ falliment 
tas-suq - ma jintlaħaqux b’mod suffiċjenti 
mill-Istati Membri waħedhom, 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. en

Ġustifikazzjoni

Fil-fatt, hemm ħafna x’jinkiseb fil-livell ta’ Stati Membri u fil-livell reġjonali - u l-FEIS 
m’għandu jagħmel crowd-out tal-ebda mekkaniżmu ta’ appoġġ li jiffunzjona fil-livell 
nazzjonali u reġjonali.

Emenda 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

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-

(36) Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament 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 
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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,

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

Emenda 228
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Il-Kummissjoni u l-BEI għandhom 
jikkonkludu Ftehim li jispeċifika l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-
Regolament għall-ġestjoni tal-FEIS min-
naħa tagħhom. Dan il-Ftehim ma 
għandux jaffettwa l-kompetenzi tal-
leġiżlatur tal-Unjoni, tal-awtorità 
baġitarja, u tal-BEI, kif stabbilit fit-
Trattati u għandu, għaldaqstant, ikun 
limitat għal elementi li huma 
prinċipalment ta’ natura teknika u 
amministrattiva u li, filwaqt li mhumiex 
essenzjali, huma meħtieġa għall-
implimentazzjoni effettiva tal-FEIS, Dan 
il-Ftehim, flimkien mal-Linji Gwida tal-
Investimenti, għandu jiġi adottat mill-
Kummissjoni bħala att iddelegat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
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tal-inizjattiva għandhom jitħallew għal-leġiżlatur. Il-ftehim għandu jimplimenta dawn id-
deċiżjonijiet. Il-ftehim dwar il-FEIS għandu jiġi adottat permezz ta’ att iddelegat biex 
jippermetti skrutinju adegwat tal-leġiżlatur.

Emenda 229
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
dwar l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew 
għal Investimenti Strateġiċi ("FEIS").

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

tmexxa hawn taħt

Emenda 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 
l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew għal 
Investimenti Strateġiċi ("FEIS").

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 
l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew għal 
Investimenti Strateġiċi ("FEIS") għall-
perjodu 2015-2020.

Or. en

Emenda 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
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Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim mal-
Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) dwar 
l-istabbiliment ta' Fond Ewropew għal 
Investimenti Strateġiċi ("FEIS").

Il-Kummissjoni tinnegozja abbozz ta’
ftehim mal-Bank Ewropew tal-Investiment 
(BEI) dwar l-istabbiliment ta’ Fond 
Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 
("FEIS") f’konformità mar-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 232
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Fond 
Ewropew għal Investimenti Strateġiċi 
(FEIS), garanzija tal-UE u fond ta’ 
garanzija tal-UE.

Or. en

Emenda 233
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, dan ir-Regolament 
jipprovdi regoli biex il-Kummissjoni 
tikkonkludi Ftehim mal-BEI għall-
ġestjoni tal-FEIS.
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Or. en

Emenda 234
Ivan Jakovčić

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 ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni u li jiżgura 
finanzjament akbar u aktar aċċessibbli 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").

Or. hr

Emenda 235
Carlos Zorrinho

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 ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni permezz tal-
forniment ta’ kapaċità tal-ġarr tar-riskju 
lill-BEI billi:

- jiġu pprovduti investimenti fit-tul, 
produttivi u strateġiċi fl-Unjoni,

- jiġi żgurat aktar aċċess għall-
finanzjament għal intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju u għal kumpaniji żgħar 
b’kapitalizzazzjoni medja, b’mod 
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partikolari SMEs u kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni medja innovattivi, u 
billi

- jiġi żgurat aktar aċċess għall-
finanzjament għal netwerks tal-intrapriżi, 
konsorzji u sħubijiet, bil-promozzjoni tal-
effiċjenza kollettiva f’livell Reġjonali, 
Nazzjonali u Ewropew.

Or. en

Emenda 236
Aldo Patriciello

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 ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni, inklużi proġetti 
bejn Stat Membru u pajjiż terz, u li jiżgura 
aktar aċċess għall-finanzjament lil 
kumpaniji li għandhom sa 000 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").

Or. en

Emenda 237
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 

L-għan tal-FEIS ikun li:



PE551.907v01-00 136/174 AM\1053517MT.doc

MT

partikolari fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju, permezz tal-forniment ta' kapaċità 
tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim tal-
FEIS").

- jappoġġa investimenti trasformattivi 
strateġiċi fl-Unjoni li jippromwovu attività 
ekonomika sostenibbli bi qligħ soċjali u 
ambjentali għoli, u li jilħaq il-miri tal-UE 
2020 u l-objettivi tal-Artikolu 194(1) 
TFUE.

- jiżgura aktar aċċess għall-finanzjament 
għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u 
għal kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja, inklużi dawk innovattivi,

Or. en

Emenda 238
Sorin Moisă

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 ikun li jappoġġa 
investimenti madwar l-Unjoni permezz 
tal-forniment ta’ kapaċità tal-ġarr ta' 
riskju lill-BEI billi:

- jipprovdi investimenti fit-tul, produttivi u 
strateġiċi fl-Unjoni, u billi

- jiżgura aktar aċċess għall-finanzjament lil
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u għal 
kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja, b’mod partikolari SMEs u 
kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja 
innovattivi.

Or. ro
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Emenda 239
Kaja Kallas

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 ikun 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 u 
kumpaniji innovattivi, permezz tal-
forniment ta’ kapaċità tal-ġarr ta’ riskju 
lill-BEI ("Ftehim tal-FEIS").

Or. en

Emenda 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 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"), filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
ħtiġijiet finanzjarji konsiderevoli tan-
negozji ġodda, tal-kumpaniji innovattivi 
bbażati fuq it-teknoloġija u tan-negozji 
kreattivi.

Or. en
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Emenda 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 
aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji 
bbażati fl-UE li għandhom sa 000 
impjegat, b’attenzjoni partikolari fuq
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
innovattivi, permezz tal-forniment ta’ 
kapaċità tal-ġarr ta' riskju lill-BEI ("Ftehim 
tal-FEIS").

Or. en

Emenda 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 ikun li jappoġġa 
investimenti pubbliċi u strateġiċi fl-Unjoni 
u li jiżgura aktar aċċess għall-finanzjament 
lill-MSMEs u l-kooperattivi, permezz tal-
forniment ta’ kapaċità tal-ġarr ta’ riskju 
lill-BEI ("Ftehim tal-FEIS").

Or. en

Emenda 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2



AM\1053517MT.doc 139/174 PE551.907v01-00

MT

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 ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni u li jiżgura aktar 
aċċess għall-finanzjament lil kumpaniji 
żgħar u medji, b’attenzjoni partikolari fuq 
negozji innovattivi li għadhom kemm 
jiftħu, permezz tal-forniment ta’ kapaċità 
tal-ġarr ta’ riskju lill-BEI (“Ftehim tal-
FEIS”).

Or. it

Emenda 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 ikun li jappoġġa 
investimenti fl-Unjoni li jwasslu għal 
tkabbir kompetittiv u sostenibbli bil-għan 
li jingħeleb id-distakk fl-investiment bejn 
l-Istati Membri tal-Unjoni, u li jiżgura 
aktar aċċess għall-finanzjament lil 
kumpaniji li għandhom sa 000 impjegat, 
b’attenzjoni partikolari fuq intrapriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, kif ukoll fuq intrapriżi, 
negozji ġodda u raggruppamenti ta’ 
intraprizi innovattivi, permezz tal-
forniment ta’ kapaċità tal-ġarr ta’ riskju 
lill-BEI ("Ftehim tal-FEIS").

Or. en

Emenda 245
Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, il-FEIS jiffaċilita l-aċċess 
finanzjarju għall-imprendituri, b’mod 
speċjali għaż-żgħażagħ u l-ewwel negozji 
li jibdew l-attività tagħhom f’pajjiżi aktar 
affettwati minn livelli għoljin ta’ qgħad.

Or. en

Emenda 246
Ivan Jakovčić

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 
terzi, inklużi l-banek promozzjonali 
nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 
jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 
tas-settur privat.

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 
terzi, inklużi l-banek promozzjonali 
nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 
jew kontroll tal-Istati Membri jew l-
awtoritajiet reġjonali jew lokali, u l-
entitajiet tas-settur privat.

Or. hr

Emenda 247
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
adeżjoni tal-Istati Membri. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 

kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
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ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 

partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 

partijiet terzi, inklużi l-aġenziji pubbliċi bi 
sjieda jew kontroll tal-Istati Membri, u l-
entitajiet tas-settur privat.

Or. it

Emenda 248
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 249
Nadine Morano

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 
terzi, inklużi l-banek promozzjonali 
nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 
terzi, inklużi l-banek promozzjonali 
nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 
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jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 
tas-settur privat.

jew kontroll tal-Istati Membri, l-
awtoritajiet lokali tagħhom, u l-entitajiet 
tas-settur privat.

Or. fr

Emenda 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta' partijiet 
terzi, inklużi l-banek promozzjonali 
nazzjonali jew l-aġenziji pubbliċi bi sjieda 
jew kontroll tal-Istati Membri, u l-entitajiet 
tas-settur privat.

2. Il-Ftehim tal-FEIS irid jiġi approvat 
mill-Parlament Ewropew qabel id-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u huwa 
miftuħ għall-adeżjoni tal-Istati Membri 
Bil-kundizzjoni li jkun hemm l-
approvazzjoni ta' kontributuri eżistenti, il-
Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ ukoll għall-
adeżjoni ta' partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

Or. it

Emenda 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
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pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, b’mod speċjali l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, pjattaformi ddedikati ta’ 
investiment u l-entitajiet tas-settur privat.

Or. en

Emenda 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta' 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni, skont it-termini 
stabbiliti fil-Ftehim tal-FEIS. Bil-
kundizzjoni li jkun hemm l-approvazzjoni 
ta’ kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-
FEIS ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
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Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

Or. en

Emenda 254
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat.

2. Il-Ftehim tal-FEIS ikun miftuħ għall-
Istati Membri tal-adeżjoni. Bil-kundizzjoni 
li jkun hemm l-approvazzjoni ta’ 
kontributuri eżistenti, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun miftuħ ukoll għall-adeżjoni ta’ 
partijiet terzi, inklużi l-banek 
promozzjonali nazzjonali jew l-aġenziji 
pubbliċi bi sjieda jew kontroll tal-Istati 
Membri, u l-entitajiet tas-settur privat. Il-
kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-FEIS 
għandhom isegwu l-istess regoli bħal 
dawk tal-infiq u l-investiment pubbliku, 
għandhom ikunu prijorità għall-politika 
baġitarja u m’għandhomx jimminaw ir-
regoli tal-patt ta’ stabbiltà.

Or. en

Emenda 255
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-operazzjonijiet taħt il-FEIS jiġu 
mifthiema u ffirmati kuntrattwalment fi 
żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Il-ħlasijiet u l-impenji 
ta’ garanzija jistgħu jsiru wara dak il-
perjodu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta’ ħtieġa għal spinta immedjata għall-klima ta’ investiment tal-Ewropa, il-firma ta’ 
kuntratti taħt il-FEIS m’għandux jiddewwem. Bla dubju, il-proġetti verament eliġibbli 
għandhom jintgħażlu għal għajnuna.

Emenda 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jikkontribwixxi għall-baġit tal-FEIS, 
jeħtieġ li jingħata garanzija li tali fondi 
jinħarġu għal proġetti li jirrigwardaw it-
territorju nazzjonali tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. it

Emenda 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni tkun awtorizzata li 
tidħol fil-Ftehim tal-FEIS f'isem l-Unjoni 
permezz ta’ att delegat bi qbil mal-
Artikolu 17, dment li l-Ftehim tal-FEIS 
ikun jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 258
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament biss, 
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “banek jew istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali” tfisser entitajiet 
ġuridiċi li jwettqu attivitajiet finanzjarji 
fuq bażi professjonali li jingħataw mandat 
minn Stat Membru, fuq livell ċentrali, 
reġjonali jew lokali, biex iwettqu 
attivitajiet pubbliċi promozzjonali jew ta’ 
żvilupp, prinċipalment bil-għan li 
jindirizzaw falliment tas-suq jew 
sitwazzjoni ta’ investiment subottimali;

(b) “pjattaformi ta’ investiment”tfisser 
entitajiet b’għanijiet speċjali, kontijiet 
ġestiti, arranġamenti ta’ kofinanzjament 
jew ta’ kondiviżjoni tar-riskji bbażati fuq 
kuntratti jew arranġamenti stabbiliti bi 
kwalunkwe mezz ieħor li permezz 
tagħhom l-entitajiet jibagħtu 
kontribuzzjoni finanzjarja biex 
jiffinanzjaw għadd ta’ proġetti ta’ 
investiment;

(c) “intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju” 
jew “SMEs” tfisser intrapriżi mikro, 
żgħar u ta’ daqs medju kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.

(d) “intrapriżi żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja” tfisser entitajiet ġuridiċi li 
għandhom sa 499 impjegat kif definit fil-
Linji Gwida tal-
Kummissjoni C(2014) 34/2;1a

(e) “Fond għall-Effiċjenza Enerġetika 
Ddedikat” tfisser sħubija pubblika-privata 
jew sħubija pubblika-privata innovattiva 
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ddedikata għall-promozzjoni u l-
finanzjament ta’ miżuri dwar l-effiċjenza 
fl-enerġija fl-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea, inkluż fil-livell tal-ibliet u l-
gvernijiet lokali;

(f) “Fond tal-SMEs Iddedikat” tfisser 
faċilità ta’ finanzjament li tipprovdi 
mikrofinanzi, dejn u strumenti tà ekwità 
għall-kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja u SMEs, inklużi negozji ġodda u 
spin offs.

(g) “addizzjonalità” tfisser l-appoġġ mill-
FEIS ta’ operazzjonijiet li jindirizzaw 
sitwazzjonijiet subottimali ta’ investiment, 
u li ma setgħux jitwettqu f’dak il-perijodu 
taħt strumenti normali tal-BEI mingħajr 
l-appoġġ tal-FEIS jew bl-istess mod matul 
dak il-perijodu taħt strumenti tal-FEI u 
tal-UE. Il-proġetti appoġġati mill-FEIS, 
filwaqt li jħabirku biex jiksbu l-impjiegi u 
t-tkabbir, għandu tipikament ikollhom 
profil tar-riskju ogħla minn proġetti 
appoġġati minn operazzjonijiet normali 
tal-BEI u l-portafoll tal-FEIS għandu 
ġeneralment ikollu profil ta’ riskju ogħla 
mill-portafoll attwali tal-investimenti 
appoġġati mill-BEI skont il-politiki ta’ 
investiment normali tiegħu.

__________________
1 a Linji Gwida dwar l-għajnuna mill-Istat 
għall-promozzjoni ta’ investimenti ta’ 
finanzjament ta’ riskju

Or. en

Emenda 259
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
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Definizzjonijiet

1. Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, 
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju” 
jew “SMEs” tfisser intrapriżi mikro, 
żgħar u ta’ daqs medju kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.

(b) “kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni 
medja” tfisser entitajiet ġuridiċi b’mhux 
iktar minn 499 impjegat, li mhumiex 
SMEs.

(c) “kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja” 
tfisser entitajiet ġuridiċi b’mhux iktar 
minn 3 000 impjegat, li mhumiex SMEs.

(d) “addizzjonalità” tfisser l-appoġġ mill-
FEIS ta’ operazzjonijiet li jindirizzaw:

- Fallimenti tas-suq, jew

- sitwazzjonijiet ta’ investiment 
subottimali,

u li ma setgħux jitwettqu:

- f’dak il-perjodu, jew

- taħt kundizzjonijiet raġonevoli, jew

- sal-istess punt

taħt strumenti offruti minn:

- banek promozzjonali reġjonali

- banek promozzjonali nazzjonali

- banek kummerċjali, u 

- mill-BEI taħt il-politiki ta’ investiment 
normali tagħhom

Konsegwentement, il-garanzija tal-UE 
tista’ tiġi kkombinata ma’, jew tista’ 
tintuża biex tikkumplimenta, tħaffef jew 
issaħħaħ strumenti ta’ finanzjament 
eżistenti tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet huma meħtieġa bil-għan li jiġu implimentati strumenti finanzjarji mfassla 
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għal tipi differenti ta’ kumpaniji u sabiex tiġi pprovduta definizzjoni sigura mil-lat ġuridiku 
ta’ addizzjonalità.

Emenda 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “banek jew istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali” tfisser entitajiet 
ġuridiċi li jwettqu attività finanzjarja fuq 
bażi professjonali u li jkunu mogħtija 
mandat pubbliku minn Stat Membru, 
kemm jekk f'livell ċentrali, reġjonali jew 
lokali, biex iwettqu attivitajiet ta’ żvilupp 
pubbliku jew promozzjonali, bil-għan li 
jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq;

(b) “Pjattaforma ta’ Investiment” tfisser 
arranġament ta’ kofinanzjament stabbilit 
għall-finanzjament ta’ proġetti permezz 
ta’ veikolu bi skop speċjali, kont 
immaniġjat jew kuntratt. Pjattaforma ta’ 
investiment tista’ tkun ibbażata fuq ħafna 
pajjiżi, reġjonali, makroreġjonali 
(raggruppament ta’ bosta Stati Membri 
interessati fi proġetti kbar f’żona 
ġeografika partikolari), nazzjonali 
(raggruppament ta’ ċerti proġetti ta’ 
investiment fit-territorju ta’ Stat Membru 
partikolari) jew settorjali (ġbir flimkien 
madwar bosta Stati Membri f’settur 
wieħed);

(c) “addizzjonalità” tfisser l-appoġġ mill-
FEIS ta’ operazzjonijiet li jindirizzaw 
fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta’ 
lakuni fl-investiment, u li ma setgħux 
jitwettqu f’dak il-perijodu taħt strumenti 
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normali tal-BEI mingħajr l-appoġġ tal-
FEIS jew bl-istess mod matul dak il-
perijodu taħt strumenti tal-FEI u tal-UE. 
Il-proġetti appoġġati mill-FEIS, filwaqt li 
jħabirku biex joħolqu impjiegi u tkabbir, 
għandu jkollhom, b’mod tipiku, profil tar-
riskju ogħla minn dak tal-proġetti 
appoġġati minn operazzjonijiet normali 
tal-BEI

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tispeċifika l-kunċett ta’ addizzjonalità u tiżgura li tirrifletti wkoll 
l-ispinta makroekonomika oriġinali tal-inizjattiva u taqbad kull tip ta’ falliment tas-suq. 
Għaldaqstant, l-allokazzjoni tas-self għandha tikkunsidra wkoll kundizzjonijiet ċikliċi u lakuni 
fl-investiment, kull darba li jitfaċċaw fl-Ewropa

Emenda 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament biss, 
japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “banek jew istituzzjonijiet 
promozzjonali nazzjonali” tfisser entitajiet 
ġuridiċi li jwettqu attivitajiet finanzjarji 
fuq bażi professjonali li jingħataw mandat 
minn Stat Membru, fuq livell ċentrali, 
reġjonali jew lokali, biex iwettqu 
attivitajiet pubbliċi promozzjonali jew ta’ 
żvilupp;

(b) “pjattaformi ta’ investiment” tfisser 
veikoli b’għanijiet speċjali, kontijiet 
ġestiti, arranġamenti ta’ kofinanzjament 
jew ta’ kondiviżjoni tar-riskji bbażati fuq 
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kuntratti jew arranġamenti stabbiliti bi 
kwalunkwe mezz ieħor li permezz 
tagħhom l-entitajiet jibagħtu 
kontribuzzjoni finanzjarja biex 
jiffinanzjaw għadd ta’ proġetti ta’ 
investiment;

(c) “intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju” 
jew “SMEs” tfisser intrapriżi mikro, 
żgħar u ta’ daqs medju kif definiti fir-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.

(d) “kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja” 
tfisser entitajiet ġuridiċi b’mhux iktar 
minn 3 000 impjegat, li mhumiex SMEs.

(e) “Ftehim tal-FEIS” tfisser l-istrument 
ġuridiku li bih il-Kummissjoni u l-BEI 
jispeċifikaw il-kondizzjonijiet stabbiliti 
f’dan ir-Regolament għall-ġestjoni tal-
FEIS.

(f) “Ftehim tal-EIAH” tfisser l-istrument 
ġuridiku li bih il-Kummissjoni u l-BEI 
jispeċifikaw il-kondizzjonijiet stabbiliti 
f’dan ir-Regolament għall-
implimentazzjoni tal-EIAH.

(g) “addizzjonalità” tfisser l-appoġġ mill-
FEIS ta’ operazzjonijiet li jindirizzaw 
fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet 
subottimali ta’ investiment, u li ma 
setgħux jitwettqu f’dak il-perijodu taħt 
strumenti normali tal-BEI mingħajr l-
appoġġ tal-FEIS jew bl-istess mod matul 
dak il-perijodu taħt strumenti tal-FEI u 
tal-UE. Il-proġetti appoġġati mill-FEIS, 
filwaqt li jħabirku biex jiksbu l-impjiegi u 
t-tkabbir, għandu tipikament ikollhom 
profil tar-riskju ogħla minn proġetti 
appoġġati minn operazzjonijiet normali 
tal-BEI u l-portafoll tal-FEIS għandu 
ġeneralment ikollu profil ta’ riskju ogħla 
mill-portafoll attwali tal-investimenti 
appoġġati mill-BEI skont il-politiki ta’ 
investiment normali tiegħu.

Or. en
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Emenda 262
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni tikkonkludi ftehim 
mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 
dwar l-istabbiliment ta’ Fond Ewropew 
għal Investimenti Strateġiċi (“FEIS”) 
f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 263
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni tkun awtorizzata li 
tidħol fil-Ftehim tal-FEIS f'isem l-Unjoni 
permezz ta’ att delegat bi qbil mal-
Artikolu 17, dment li l-Ftehim tal-FEIS 
ikun jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Il-ftehim għandu jimplimenta dawn id-deċiżjonijiet. Il-
ftehim dwar il-FEIS għandu jiġi adottat permezz ta’ att iddelegat biex jippermetti skrutinju 
adegwat tal-leġiżlatur. Dan japplika wkoll għat-tibdil.

Emenda 264
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Il-Kummissjoni tkun awtorizzata li 
taċċetta emendi li jsiru aktar ’il quddiem 
għall-Ftehim tal-FEIS permezz ta’ atti 
ddelegati bi qbil mal-Artikolu 17, dment li 
l-emendi għall-Ftehim tal-FEIS ikunu 
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Il-ftehim għandu jimplimenta dawn id-deċiżjonijiet. Il-
ftehim dwar il-FEIS għandu jiġi adottat permezz ta’ att iddelegat biex jippermetti skrutinju 
adegwat tal-leġiżlatur.

Emenda 265
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dispożizzjonijiet li jirregolaw it-twaqqif
ta’ FEIS bħala faċilità ta’ garanzija 
distinta, identifikabbli b’mod ċar u 
trasparenti u kont separat ġestit mill-BEI;

(a) arranġamenti rigward l-istabbiliment 
tal-FEIS kif ukoll l-ammont u t-termini 
tal-kontribuzzjoni finanzjarja li għandha 
tiġi pprovduta mill-BEI, inklużi

(i) dispożizzjonijiet li jirregolaw l-
istabbiliment tal-FEIS bħala faċilità ta’ 
garanzija distinta, li tista’ tiġi identifikata 
b’mod ċar u trasparenti u kont separat 
ġestit mill-BEI, li l-operazzjonijiet tiegħu 
jistgħu jintgħarfu b’mod ċar minn 
operazzjonijiet oħra tal-BEI

(ii) l-ammont u t-termini tal-
kontribuzzjoni finanzjarja li għandha tiġi 
pprovduta mill-BEI permezz tal-FEIS, li 



PE551.907v01-00 154/174 AM\1053517MT.doc

MT

m’għandhiex tkun inferjuri għal 
EUR 5 000 000 000 f’garanziji jew flus 
kontanti;

(iii) it-termini tal-finanzjament jew 
garanziji li għandhom jiġu pprovduti mill-
BEI permezz tal-FEIS lill-Fond Ewropew 
tal-Investiment (“FEI”) li m’għandhomx 
ikunu inferjuri għal EUR 5 000 000 000;

(iv) dispożizzjonijiet li l-ipprezzar tal 
operazzjonijiet taħt il-garanzija tal-UE 
għandu jkun f’konformità mal-politika 
tal-ippezzar ġenerali tal-BEI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 
ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet dettaljati.

Emenda 266
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ammont u t-termini tal-
kontribuzzjoni finanzjarja li jiġu 
pprovduti mill-BEI permezz tal-FEIS;

(b) l-arranġamenti ta’ governanza 
rigward il-FEIS, b'konformità mal-
Artikolu 3 mingħajr ħsara għall-Istatut 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment, inkluż

(i) il-kompożizzjonijiet u l-għadd ta’ 
membri tal-Bord ta’ Tmexxija, skont l-
Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament;

(ii) il-proċedura għall-ħatra tad-Direttur 
Amministrattiv u tal-Viċi Direttur 
Amministrattiv, ir-remunerazzjoni u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, li 
jsegwu d-dispożizzjonijiet dwar il-persunal 
tal-BEI, ir-regoli u l-proċeduri dwar is-
sostitut tiegħu/tagħha fil-funzjoni 
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tiegħu/tagħha u dwar l-obbligu tal-għoti 
ta’ rendikont;

(iii) il-proċedura għall-ħatra u t-tkeċċija 
tal-membri tal-Kumitat tal-Investiment, 
ir-remunerazzjoni u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol tagħhom, il-modalitajiet tal-vot fi 
ħdan il-Kumitat tal-Investiment, bl-
ispeċifikazzjoni tal-quorum u l-
allokazzjoni ta’ voti lil kull membru u r-
regoli għall-prevenzjoni ta’ kunflitti ta’ 
interess li jaffettwaw lill-membri tal-
Kumitat tal-Investiment;

(iv) ir-rekwiżit li l-Bord ta’ Tmexxija u l-
Kumitat tal-Investiment jadottaw ir-regoli 
ta’ proċedura rispettivi tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 
ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet dettaljati.

Emenda 267
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-termini tal-finanzjament li jiġu 
pprovduti mill-BEI permezz tal-FEIS lill-
Fond Ewropew tal-Investiment ("FEI");

(c) L-arranġamenti dwar il-garanzija tal-
UE, li tkun garanzija mingħajr 
kundizzjonijiet, irrevokabbli, u tal-ewwel 
talba favur il-BEI, inklużi:

i) regoli dettaljati dwar l-għoti ta’ 
garanzija tal-UE, f’konformità mal-
Artikolu 7, fosthom il-modalitajiet tal-
kopertura tagħha, il-kopertura definita 
tagħha ta’ portafolli ta’ tipi speċifiċi ta’ 
strumenti;
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ii) rekwiżiti li r-remunerazzjoni għat-teħid 
tar-riskji tiġi allokata fost il-kontributuri 
proporzjonalment għas-sehem tar-riskju 
rispettiv tagħhom fit-teħid tar-riskji;

iii) rekwiżiti li r-remunerazzjoni għall-
Unjoni u l-pagamenti fuq il-garanzija tal-
UE jsiru f’waqthom u jitwettqu biss darba 
fis-sena wara li r-remunerazzjoni u t-telf 
mill-operazzjonijiet ikunu nġiebu għall-
valur nett;

iv) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-
garanzija tal-UE f’konformità mal-
Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament, fosthom 
il-kundizzjonijiet għall-pagament, bħal 
perijodi ta’ żmien speċifiċi, l-imgħaxijiet 
fuq l-ammonti dovuti u l-arranġamenti 
meħtieġa dwar il-likwidità;

v) dispożizzjonijiet u proċeduri relatati 
mal-irkupru tal-pretensjonijiet, li 
għandhom jiġu fdati f’idejn il-BEI, 
f’konformità mal-Artikolu 7(4);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 
ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet dettaljati.

Emenda 268
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-termini tal-finanzjament li jiġu 
pprovduti mill-BEI permezz tal-FEIS lill-
Fond Ewropew tal-Investiment ("FEI");

(c) l-ammont u t-termini tal-finanzjament 
li jiġu pprovduti mill-BEI permezz tal-
FEIS lill-Fond Ewropew tal-Investiment 
("FEI"), u li ma jkunux anqas minn 
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EUR 5 biljun;

Or. en

Emenda 269
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti ta’ governanza 
rigward il-FEIS, b’konformità mal-
Artikolu 3 mingħajr ħsara għall-Istatut 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment;

(d) Il-modalitajiet għall-approvazzjoni 
mill-Kumitat tal-Investiment tal-użu tal-
garanzija tal-UE għal proġetti individwali 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament u 
b’mod partikolari l-Artikolu 2a;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 
ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet dettaljati.

Emenda 270
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) regoli dettaljati dwar id-dispożizzjoni 
ta’ garanzija tal-UE, skont l-Artikolu 7, 
inkluż il-kopertura limitata tal-portafolji 
ta’ ċerti tipi ta’ strumenti, talbiet għall-
garanzija tal-UE, li – bl-eċċezzjoni ta’ telf 
possibbli fuq l-ekwità - isiru biss darba 
fis-sena wara li l-profitti u t-telf mill-
operazzjonijiet ikunu nġiebu għall-valur 

(e) Il-proċeduri għas-sottomissjoni ta’ 
proposti ta’ investiment u l-approvazzjoni 
ta’ proposti għall-użu tal-garanzija tal-
UE, inklużi:



PE551.907v01-00 158/174 AM\1053517MT.doc

MT

nett, u r-remunerazzjoni tagħha u r-
rekwiżit li r-remunerazzjoni għat-teħid ta’ 
riskju tkun allokata fost il-kontributuri fi 
proporzjon mas-sehem ta’ riskju rispettiv 
tagħhom;

i) il-proċedura għat-trażmissjoni ta’ 
proġetti lill-Kumitat tal-Investiment;

ii) ir-rekwiżit li l-proċedura għall-
preżentazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE 
hija mingħajr ħsara għar-regoli dwar it-
teħid ta’ deċiżjonijiet tal-BEI stabbiliti 
taħt l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-
Investiment;

iii) regoli li jagħtu aktar dettalji dwar id-
dispożizzjonijiet tranżizzjonali skont l-
Artikolu 20, u b’mod partikolari l-mod kif 
l-operazzjonijiet iffirmati mill-BEI matul 
il-perijodu msemmi fl-Artikolu 20 ser jiġu 
inklużi taħt il-kopertura tal-garanzija tal-
UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 
ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet dettaljati.

Emenda 271
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) dispożizzjonijiet u proċeduri relatati 
mal-irkupru tal-pretensjonijiet;

(f) Il-proċeduri għas-sottomissjoni ta’ 
proposti ta’ investiment u l-approvazzjoni 
ta’ proposti għall-użu tal-garanzija tal-
UE, inklużi:
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(i) il-proċedura għat-trażmissjoni ta’ 
proġetti lill-Kumitat tal-Investiment;

(ii) ir-rekwiżit li l-proċedura għall-
preżentazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
proposti għall-użu tal-garanzija tal-UE 
hija mingħajr ħsara għar-regoli dwar it-
teħid ta’ deċiżjonijiet tal-BEI stabbiliti 
taħt l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-
Investiment;

(iii) regoli li jagħtu aktar dettalji dwar id-
dispożizzjonijiet transizzjonali skont l-
Artikolu 20, u b’mod partikolari l-mod kif 
l-operazzjonijiet iffirmati mill-BEI matul 
il-perijodu msemmi fl-Artikolu 20 ser jiġu 
inklużi taħt il-kopertura tal-garanzija tal-
UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet dwar il-FEIS għandhom ikunu ta’ natura amministrattiva biss, u elementi kruċjali 
tal-inizjattiva jitħallew għal-leġiżlatur. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom 
ikunu parti mir-Regolament aktar milli mill-ftehim tal-FEIS. Għaldaqstant ġew stabbiliti 
dispożizzjonijiet dettaljati.

Emenda 272
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-
garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 
speċifiċi u indikaturi ta’ prestazzjoni 
ewlenin;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet dettaljati li jkopru dan l-aspett iddaħħlu hawn fuq.
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Emenda 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-
garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 
speċifiċi u indikaturi ta’ prestazzjoni 
ewlenin;

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-
garanzija tal-UE, bħall-konformità mal-
objettivi u l-kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti 
fl-Artikolu 5.2 u 5.2a, kif ukoll skadenzi
speċifiċi u indikaturi ta’ prestazzjoni 
ewlenin, inkluż il-ħolqien dirett ta’ 
impjiegi u l-parteċipazzjoni tal-SMEs;

Or. en

Emenda 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-
garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 
speċifiċi u indikaturi ta’ prestazzjoni 
ewlenin;

(g) rekwiżiti li jirregolaw l-użu tal-
garanzija tal-UE, inkluż bi skadenzi 
speċifiċi, proġetti ewlenin u oqsma ta’ 
finanzjament stabbiliti fl-Artikolu 5.2 u 
indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin;

Or. en

Emenda 275
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament 
meħtieġ għall-EIAH skont it-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 2;

(h) dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament 
meħtieġ għall-istabbiliment u l-
funzjonament tal-EIAH skont il-
paragrafi 2, 2a, 2b, 2c;

Or. en

Emenda 276
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) il-modalitajiet tal-kopertura tal-
garanzija tal-UE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet dettaljati li jkopru dan l-aspett iddaħħlu hawn fuq.

Emenda 277
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) kwalunkwe kundizzjoni oħra ta’ 
karattru amministrattiv jew organizzattiv 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-FEIS.

Or. en
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Emenda 278
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi 
distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 
jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 
operazzjonijiet oħrajn tal-BEI.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet dettaljati li jkopru dan l-aspett iddaħħlu hawn fuq.

Emenda 279
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi 
distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 
jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 
operazzjonijiet oħrajn tal-BEI.

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi 
distinzjoni ċara bejn l-operazzjonijiet li 
jitwettqu bl-appoġġ tal-FEIS u 
operazzjonijiet oħrajn tal-BEI. 
Madankollu, japplikaw il-linji gwida u l-
kriterji tal-investiment adottati mill-BEI 
fit-23 ta’ Lulju 2013.

Or. en

Emenda 280
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-
attivitajiet tal-FEIS imwettqa mill-FEI 
ikunu rregolati mill-korpi li jirregolaw il-
FEI.

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi wkoll li:

a) l-attivitajiet tal-FEIS imwettqa mill-FEI 
jkunu rregolati mill-korpi li jirregolaw il-
FEI;

b) ir-remunerazzjoni attribwibbli lill-
Unjoni minn operazzjonijiet li għandhom 
l-appoġġ tal-FEIS tiddaħħal fil-baġit 
ġenerali tal-Unoni wara li jitnaqqsu l-
pagamenti dovuti għat-talbiet tal-
garanzija tal-UE u tikkostitwixxi dħul 
assenjat intern li għandu jkun assenjat 
mill-ġdid b’mod proprozjonali lil dawk il-
programmi li l-pakketti tagħhom tnaqqsu 
bil-għan li jiġi stabbilit il-fond ta’ 
garanzija tal-FEIS.

Or. en

Emenda 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-
attivitajiet tal-FEIS imwettqa mill-FEI
ikunu rregolati mill-korpi li jirregolaw il-
FEI.

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li l-
attivitajiet tal-FEIS imwettqa mill-FEI 
jkunu rregolati mill-korpi li jirregolaw il-
FEI, skont id-dispożizzjoni tar-
Regolament preżenti, b’mod partikolari fl-
Artikolu 5.

Or. en

Emenda 282
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi li r-
remunerazzjoni attribwibbli lill-Unjoni 
minn operazzjonijiet li għandhom l-
appoġġ tal-FEIS tkun ipprovduta wara li 
jitnaqqsu l-pagamenti dovuti għat-talbiet 
tal-garanzija tal-UE u, sussegwentement, 
il-kosti skont it-tielet subparagrafu tal-
paragrafu 2 u skont l-Artikolu 5(3).

imħassar 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rimborżi u dħul żejda li jaqbżu l-ammont fil-mira tal-garanzija tal-UE għandhom jiddaħħlu 
mill-ġdid fil-baġit ġenerali tal-Unjoni u jiġu assenjati mill-ġdid lil-linji baġitarji li fil-bidu 
kkontribwixxew għall-fond ta’ garanzija.

Emenda 283
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI.
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ investiment 
u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 
teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-
Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-
użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 
tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") biex 
jipprovdi l-appoġġ kollu meħtieġ għall-
iżvilupp ta’ proġetti ta’ investiment kif 
definit fl-Artikolu 5 fi ħdan il-BEI. L-
EIAH jibni fuq is-servizzi ta' konsulenza 
eżistenti tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex 
jipprovdi appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta’ 
proġetti ta’ investiment, u jaġixxi bħala 
ċentru uniku ta’ konsulenza teknika għall-
finanzjament ta’ proġetti fl-Unjoni. Fl-
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privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 
kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-
UE.

għoti ta’ appoġ, l-EIAH jagħti attenzjoni 
partikolari lill-ħtiġijiet tal-proġetti ż-żgħar 
u l-proġetti promossi minn ibliet u 
gvernijiet lokali. Dan ikun jinkludi appoġġ 
dwar l-użu tal-assistenza teknika għall-
istrutturar tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji 
pubbliċi-privati u konsulenza, kif xieraq, 
dwar kwistjonijiet rilevanti ta’ 
leġiżlazzjoni tal-UE.

Or. en

Emenda 284
Kaja Kallas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ investiment 
u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 
teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-
Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-
użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 
tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-
privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 
kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-
UE.

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta’ 
proġetti ta’ investiment u jaġixxi bħala 
ċentru uniku ta’ konsulenza teknika għall-
finanzjament ta’ proġetti fl-Unjoni. Dan 
ikun jinkludi appoġġ dwar l-użu tal-
assistenza teknika għall-istrutturar tal-
proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-privati u 
konsulenza, kif xieraq, dwar kwistjonijiet 
rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-UE. Tingħata 
attenzjoni partikolari lill-informazzjoni u 
l-appoġġ lill-imprendituri innovattivi.

Or. en

Emenda 285
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni ta' proġetti ta’ investiment 
u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 
teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-
Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-
użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 
tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-
privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 
kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-
UE.

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH għandu jkollu bħala l-objettiv 
tiegħu li jibni fuq u jikkumplimenta s-
servizzi ta’ konsulenza eżistenti tal-BEI u 
tal-Kummissjoni, fejn possibbli b’mod 
deċentralizzat, sabiex jipprovdi appoġġ ta’ 
konsulenza għall-identifikazzjoni, it-
tħejjija u l-iżvilupp ta’ proġetti ta’ 
investiment u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ 
konsulenza teknika għall-finanzjament ta’ 
proġetti fil-qafas tal-FEIS. Dan ikun 
jinkludi appoġġ dwar l-użu tal-assistenza 
teknika għall-istrutturar tal-proġetti, l-użu 
ta' sħubiji pubbliċi-privati u konsulenza, kif 
xieraq u mingħajr ħsara għall-
kompetenza tal-Kummissjoni li tissorvelja 
l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, dwar 
kwistjonijiet rilevanti ta' leġiżlazzjoni tal-
UE.

Or. en

Emenda 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni ta' proġetti ta’ investiment 
u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta' 
proġetti ta’ investiment u jaġixxi bħala 
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teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-
Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-
użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 
tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-
privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 
kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-
UE.

ċentru uniku ta’ konsulenza teknika għall-
finanzjament ta’ proġetti fl-Unjoni. Dan 
ikun jinkludi appoġġ dwar l-użu tal-
assistenza teknika għall-istrutturar tal-
proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-privati u
konsulenza, kif xieraq, dwar kwistjonijiet 
rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-UE billi jiġu 
kkunsidrati d-differenzi tal-Istati Membri, 
b’mod speċjali għal dawk bi swieq kapitali 
inqas żviluppati.

Or. en

Emenda 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni ta' proġetti ta’ investiment 
u jaġixxi bħala ċentru uniku ta’ konsulenza 
teknika għall-finanzjament ta’ proġetti fl-
Unjoni. Dan ikun jinkludi appoġġ dwar l-
użu tal-assistenza teknika għall-istrutturar 
tal-proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-
privati u konsulenza, kif xieraq, dwar 
kwistjonijiet rilevanti ta’ leġiżlazzjoni tal-
UE.

Il-Ftehim tal-FEIS ikun jipprevedi l-
ħolqien ta’ Ċentru Ewropew għall-
Konsulenza Finanzjarja ("EIAH") fil-BEI. 
L-EIAH ikollu bħala l-objettiv tiegħu li 
jibni fuq is-servizzi ta’ konsulenza eżistenti 
tal-BEI u tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi 
appoġġ ta’ konsulenza għall-
identifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta' 
proġetti ta’ investiment u jaġixxi bħala 
ċentru uniku ta’ konsulenza teknika għall-
finanzjament ta’ proġetti fl-Unjoni. Dan 
ikun jinkludi appoġġ dwar l-użu tal-
assistenza teknika għall-istrutturar tal-
proġetti, l-użu ta’ sħubiji pubbliċi-privati u 
konsulenza, kif xieraq, dwar oqsma ta’ 
leġiżlazzjoni tal-UE u politiki b’rilevanza 
partikolari għall-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 5 paragrafu 2.

L-EIAH jipprovdi appoġġ immirat f’dawk 
l-oqsma fil-qies tal-ħtiġijiet ta’ assistenza 
teknika u l-lakuni fil-bini tal-kapaċitajiet 
kull fejn jitfaċċaw fl-Ewropa, 
irrispetivament mill-pożizzjoni ġeografika 
tagħhom. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Servizzi ta’ konsulenza mill-EIAH għandhom jibqgħu kompletament mhux allokati: Iċ-Ċentru 
huwa mistieden jindirizza lakuni fil-kapaċitajiet istituzzjonali u rekwiżiti ta’ assistenza teknika 
għall-iżvilupp u t-tħejjija ta’ proġetti kull darba li dawn il-ħtiġijiet jitfaċċaw fl-Ewropa .

Emenda 288
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH 
jagħmel użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-
Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali 
tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imressaq għall-paragrafu 2a.

Emenda 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 
użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-
Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-
Fondi Strutturali u ta’ Investiment 

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 
użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-
Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-
Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
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Ewropej. u jinvolvi lill-imsieħba skont l-Artikolu 5 
tar-Regolament tal-UE Nru 303/2013. L-
EIAH jibni b’mod speċjali fuq il-prattiki 
tajbin fil-programmi bħal ELENA 
(Assistenza Ewropea għall-Enerġija 
Lokali), l-InnovFin (Finanzjament għall-
Innovaturi tal-UE) u l-EEIF (Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika);

Or. en

Emenda 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 
użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-
Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali tal-
Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej.

Biex jikseb dak l-objettiv, l-EIAH jagħmel 
użu mill-kompetenzi tal-BEI, tal-
Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
nazzjonali, tal-imsieħba soċjali u tal-
awtoritajiet maniġerjali tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

Or. en

Emenda 291
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-servizzi pprovduti mill-EIAH ikunu
jinkludu:

(a) l-provvista ta’ punt uniku ta’ dħul 
għal assistenza teknika għall-awtoritajiet 
l-promoturi tal-proġetti;
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(b) għajnuna lill-promoturi tal-proġetti, 
fejn xieraq, fil-maturazzjoni tal-proġetti 
tagħhom biex jintlaħqu l-kriterji ta’ 
eliġibbiltà għal proġetti skont dan ir-
Regolament;

(c) stimulazzjoni tal-għarfien lokali biex 
jiġi faċilitat l-appoġġ tal-FEIS fl-Unjoni 
kollha;

(d) provvediment ta’ pjattaforma għal 
skambju bejn il-pari u kondiviżjoni ta’ 
għarfien espert rigward l-iżvilupp tal-
proġett;

(e) provvediment ta’ pjattaforma 
deċentralizzata ta’ assistenza teknika 
għall-aggregazzjoni tal-proġetti ż-żgħar, 
xprunati b’mod speċjali mill-ibliet u l-
SMEs fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija 
fi proġetti bankabbli ikbar;

(f) assistenza tal-istabbiliment ta’ fondi 
makroreġjonali, nazzjonali jew lokali 
għall-effiċjenza fl-enerġija;

(g) provvediment ta’ pjattaformi 
deentralizzati ta’ assistenza teknika għall-
appoġġ tal-iżvilupp ta’ proġetti min-naħa 
tal-SMEs, inklużi negozji ġodda u spin-
offs, u l-kollaborazzjoni tagħhom mal-
universitajiet u l-organizzazjonijiet ta’ 
riċerka;

Or. en

Emenda 292
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Biex jintlaħqu l-objettivi msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2a, l-EIAH jagħmel użu 
mill-kompetenzi tal-BEI, tal-
Kummissjoni, tal-banek promozzjonali 
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nazzjonali u tal-awtoritajiet maniġerjali 
tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej. L-EIAH għandu, meta rilevanti, 
jindirizza mill-ġdid lill-promoturi tal-
proġetti lejn dawn l-entitajiet u jindirizzaw 
il-provvista ta’ assistenza teknika permezz 
ta’ dawn l-entitajiet.

Or. en

Emenda 293
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Għal kull garanzija offruta mill-FEIS 
lil pjattaforma ta’ investiment, il-FEIS 
jiżgura li jinġabru riżorsi biex tiġi offruta 
assistenza teknika li tammonta għal 3 % 
tal-garanzija; 

Or. en

Emenda 294
Pavel Telička

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 ikunu jistgħu jipprovdu l-
kontribuzzjoni tagħhom fil-forma ta’ flus 
jew ta’ garanzija aċċettabbli għall-BEI. 
Partijiet terzi oħra jkunu jistgħu jipprovdu 
l-kontribuzzjoni tagħhom fi flus biss. L-
għadd ta’ Membri tal-Bord ta’ Tmexxija 
jiġi allokat bejn il-Kummissjoni u l-BEI 
abbażi tal-prinċipju tal-parità.
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Or. en

Emenda 295
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 2– paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-
FEIS isegwu l-istess regoli bħal dawk tal-
infiq u l-investiment pubbliku, għandhom 
ikunu prijorità tal-politika baġitarja u 
m’għandhomx jimminaw ir-regoli tal-patt 
ta’ stabbiltà.

Or. en

Emenda 296
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a

Kriterji ta’ eliġibbiltà għall-użu tal-
garanzija tal-UE

Il-Ftehim FEIS ikun jipprevedi li l-FEIS 
jappoġġa proġetti li:

(a) ikunu konsistenti mal-politiki tal-
Unjoni u huma ta’ importanza ewlenija 
għat-trasformazzjoni tal-ekonomija tal-
UE lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv,

(b) ikunu ekonomikament u teknikament 
vijabbli,

(c) jipprovdu addizzjonalità, u

(d) jimmassimizzaw il-mobilizzazzjoni ta’ 
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kapital mis-settur privat.

2. Barra minn hekk, il-Ftehim tal-FEIS 
ikun jipprevedi li l-FEIS jappoġġa 
proġetti li jfittxu li jilħqu kwalunkwe 
wieħed mill-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a) riċerka u żvilupp u innovazzjoni, fost 
oħrajn permezz tal-appoġġ finanzjarju 
tal-infrastruttura tar-riċerka, tal-
faċilitajiet pilota u ta’ dimostrazzjoni, ta’ 
kollaborazzjonijiet bejn is-settur 
akkademiku u tal-industrija, tal-
isfruttament u t-teħid tas-suq tar-riżultati 
tar-riċerka, tat-trasferiment tal-privattivi 
u t-teknoloġija;

(b) l-iżvilupp ta’ infrastruttura, inkluż fl-
oqsma tat-trasport, b’mod partikolari fiċ-
ċentri industrijali; proġetti ta’ 
infrastruttura fl-oqsma tal-ambjent, tar-
riżorsi naturali, tal-iżvilupp urban u dawk 
soċjali.

(c) teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, inkluża infrastruttura 
diġitali, b’mod partikolari l-infrastruttura 
tal-broadband u diġitali għall-industriji 
kulturali u kreattivi;

(d) l-iżvilupp tas-settur tal-enerġija, 
inkluża l-infrastruttura tal-enerġija, 
b’mod partikolari l-interkonnessjonijiet 
tal-enerġija, l-espansjoni tal-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija u fir-
riżorsi;

(e) l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju għal 
kumpaniji kif ukoll entitajiet oħrajn li 
għandhom sa 3 000 impjegat, b’enfasi 
partikolari fuq l-SMEs.

(f) investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ u 
s-saħħa, l-innovazzjoni, il-kreattività u l-
kultura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan ir-Regolament għandhom jiġu stabbiliti kriterji tal-eliġibbiltà ċari. Il-kontribut għal 
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objettivi speċifiċi għandu jkun parti mill-proċess għall-istabbiliment tal-eliġibbiltà tal-
proposti tal-proġetti. L-objettivi tal-FEIS, għaldaqstant, tressqu wkoll f’dan l-artikolu. 

Emenda 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a

Kriterji ta’ eliġibbiltà għall-użu tal-
garanzija tal-UE

Il-Ftehim FEIS ikun jipprevedi li l-FEIS 
jappoġġa proġetti li:

(a) ikunu konsistenti mal-politiki tal-
Unjoni,

(b) ikunu ekonomikament u teknikament 
vijabbli,

(c) jipprovdu addizzjonalità, u

(d) jimmassimizzaw, fejn possibbli, il-
mobilizzazzjoni ta’ kapital mis-settur 
privat.

Or. en


