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Emenda 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja, 
l-Unjoni għamlet sforzi biex tippromwovi 
t-tkabbir, b'mod partikolari permezz ta' 
inizjattivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 
2020, li stabbilew approċċ għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 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 
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l-likwidità disponibbli fis-suq tintuża 
b'mod effiċjenti u tiġi indirizzata lejn il-
finanzjament ta' proġetti ta' investiment 
vijabbli.

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 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jinnota li l-effikaċja ta' investiment 
addizzjonali tiddependi fuq il-
kompetittività u l-effiċjenza tal-ekonomija 
ta' pajjiż u fuq il-fiduċja tal-investituri fis-
sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi ta' pajjiż, 
u għalhekk jemmen li pajjiż għandu jkun 
eliġibbli li jirċievi fondi fil-qafas tal-Fond 
Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 
jekk il-Kummissjoni, fil-valutazzjoni 
tagħha tal-Abbozzi ta' Pjanijiet Baġitarji 
tal-Istati Membri, tqis li:

i. il-pajjiż huwa konformi mal-Patt ta' 
Stabbiltà u Tkabbir jew mar-
rakkomandazzjonjiet tal-Proċedura ta' 
Defiċit Eċċessiv; u

ii. il-pajjiż ikun għamel progress 
suffiċjenti fl-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiż.

Or. en

Emenda 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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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. B'mod partikolari, il-
FEIS għandu jimmira lejn proġetti li 
jippromwovu mil-lat strutturali 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 530
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tal-proġetti ta' investiment. Il-Kumitat tal-
Investiment iwettaq ir-responsabbiltajiet 
tiegħu b'mod kompletament indipendenti 
u bi qbil mal-kriterji stabbiliti f'dan ir-
Regolament, peress li dan hu 
fundamentali biex jiġu żgurati l-fiduċja u 
l-parteċipazzjoni tas-settur privat fil-Pjan 
ta' Investiment. Il-Kumitat tal-Investiment 
ma jiħux istruzzjonijiet minn entitajiet 
terzi rigward l-għażla ta' proġetti 
individwali li se jiġu ffinanzjati mill-
FEIS, iżda jkun responsabbli lejn Bord ta' 
Tmexxija tal-FEIS li jissorvelja t-twettiq 
tal-objettivi tal-FEIS. Sabiex jibbenefika 
b'mod effikaċi mill-esperjenza tal-FEI, il-
FEIS jappoġġa l-finanzjament lill-FEI biex 
il-FEI ikun jista' jidħol għal proġetti 
individwali fl-oqsma tal-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju u ta' kumpaniji 
b'kapitalizzazzjoni medja. 

Or. en

Emenda 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Sabiex jiġi garantit l-iżvilupp 
b'suċċess u f'waqtu tal-proġetti 
ffinanzjati, u biex għaldaqstant tkun 
massimizzata l-effikaċja tagħhom fil-
ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir, il-
Kummissjoni tfassal Regolament dwar il-
Kriżi u l-Irkupru fl-Ewropa, li għandu 
jeżenta temporanjament lill-proġetti 
infrastrutturali ffinanzjati mill-FEIS mil-
leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE li tikkawża 
dewmien minħabba proċeduri 
amministrattivi, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri ta' appell u r-rappurtar dwar il-
konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti. 
Dan ir-Regolament dwar il-Kriżi u l-
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Irkupru fl-Ewropa għandu jqassar il-
proċeduri amministrattivi b'mod li 
jirrifletti l-urġenza attwali ppreżentata 
mis-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa. Il-
Kummissjoni tressaq proposta għal 
Regolament dwar il-Kriżi u l-Irkupru fl-
Ewropa quddiem il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew mhux aktar tard minn tliet xhur 
wara l-adozzjoni ta' dan ir-regolament.

Or. en

Emenda 532
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(29) Biex tiġi ffinanzjata parzjalment il-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, 
għandu jkun hemm tnaqqis fil-pakketti 
tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej differenti previsti mir-
Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu 
u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006.
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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.

__________________ __________________
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. en

Ġustifikazzjoni

Peress li t-tnaqqis propost fir-riżorsi finanzjarji tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej huwa mifrux fuq total ta' disa' fondi, dan it-tnaqqis jagħmel inqas ħsara lill-objettivi 
tal-fondi rispettivi milli kieku t-tnaqqis isir minn żewġ fondi biss. Dan tal-aħħar hu dak li l-
Kummissjoni tipproponi għall-finanzjament tal-kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE, billi 
jitnaqqsu l-pakketti ta' Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa huma ta' importanza primarja għall-
kompetittività fit-tul tal-Unjoni, minħabba l-implikazzjonijiet kbar tagħhom għall-
innovazzjoni u r-riċerka strutturali (fil-każ ta' Orizzont 2020), u għall-proġetti infrastrutturali 
li huma diġà eliġibbli għall-finanzjament wara li għaddew minn proċess twil ta' 
prijoritizzazzjoni (fil-każ tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa).

Emenda 533
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Biex tiġi ffinanzjata parzjalment il-
kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni, 
għandu jkun hemm tnaqqis fil-pakketti 
tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej differenti previsti mir-



AM\1054684MT.doc 9/11 PE551.995v01-00

MT

Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu 
u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li t-tnaqqis propost fir-riżorsi finanzjarji tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej huwa mifrux fuq total ta' disa' fondi, dan it-tnaqqis jagħmel inqas ħsara lill-objettivi 
tal-fondi rispettivi milli kieku t-tnaqqis isir minn żewġ fondi biss. Dan tal-aħħar hu dak li l-
Kummissjoni tipproponi għall-finanzjament tal-kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE, billi 
jitnaqqsu l-pakketti ta' Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa huma ta' importanza primarja għall-
kompetittività fit-tul tal-Unjoni, minħabba l-implikazzjonijiet kbar tagħhom għall-
innovazzjoni u r-riċerka strutturali (fil-każ ta' Orizzont 2020), u għall-proġetti infrastrutturali 
li huma diġà eliġibbli għall-finanzjament wara li għaddew minn proċess twil ta' 
prijoritizzazzjoni (fil-każ tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa).

Emenda 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċmbru 2018, u kull sena wara, 
il-Kummissjoni tagħmel analiżi tal-
adegwatezza tal-livell tal-fond ta' garanzija 
billi tikkunsidra kwalunkwe tnaqqis tar-
riżorsi li jirriżulta mill-attivazzjoni tal-

Sal-31 ta' Diċembru 2018, u kull sena 
wara, il-Kummissjoni tagħmel analiżi tal-
adegwatezza tal-livell tal-fond ta' garanzija 
billi tikkunsidra kwalunkwe tnaqqis tar-
riżorsi li jirriżulta mill-attivazzjoni tal-
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garanzija u mill-valutazzjoni tal-BEI 
ppreżentata skont l-Artikolu 10(3).

garanzija u mill-valutazzjoni tal-BEI 
ppreżentata skont l-Artikolu 10(3).

Il-baġits ta' Orizzont 2020 u tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa ma għandhom taħt 
l-ebda ċirkustanza jintlaqtu ulterjorment 
mill-eżitu ta' din l-analiżi.

Or. en

Emenda 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Mill-1 ta' Jannar 2019, jekk bħala 
riżultat tat-talbiet għall-garanzija, il-livell 
tal-fond ta' garanzija jaqa' taħt il-50 % tal-
ammont fil-mira, il-Kummissjoni 
tippreżenta rapport dwar x'miżuri 
eċċezzjonali jistgħu jkunu meħtieġa biex 
jiġi rikostitwit.

8. Mill-1 ta' Jannar 2019, jekk bħala 
riżultat tat-talbiet għall-garanzija, il-livell 
tal-fond ta' garanzija jaqa' taħt il-50 % tal-
ammont fil-mira, il-Kummissjoni 
tippreżenta rapport dwar x'miżuri 
eċċezzjonali jistgħu jkunu meħtieġa biex 
jiġi rikostitwit.

Jekk jitħejja tali rapport, il-baġits ta' 
Orizzont 2020 u tal-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa ma għandhom taħt l-ebda 
ċirkustanza jintlaqtu ulterjorment mill-
kontenut tiegħu.

Or. en

Emenda 536
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp tal-infrastruttura, inkluż fl-
oqsma tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-
ċentri industrijali; l-enerġija, b'mod 

(a) l-iżvilupp tas-suq uniku u tal-
infrastrutturi tiegħu, b'mod speċjali fir-
rigward tal-komponenti diġitali u 
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partikolari l-interkonnessjonijiet tal-
enerġija; u l-infrastruttura diġitali;

informatiċi kollha tiegħu, inkluż fl-oqsma 
tat-trasport, b'mod partikolari fiċ-ċentri 
industrijali; l-enerġija, b'mod partikolari l-
interkonnessjonijiet tal-enerġija u l-
infrastrutturi tal-ilma; u l-infrastruttura 
diġitali bl-iskop li jitnaqqas kemm jista' 
jkun id-distakk bejn iż-żoni urbani u ż-
żoni rurali;

Or. en


