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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jinnota li s-sensibilizzazzjoni tat-

trikkib u l-kompetizzjoni bejn l-FEIS u 

strumenti finanzjarji tal-baġit tal-UE min-

naħa tal-Kummissjoni u l-BEI wasslet 

għall-adozzjoni ta' linji gwida li 

jirrakkomandaw il-kombinazzjoni tal-

finanzjament tal-FEIS u tal-Fond SIE; 

jenfasizza li kwalunkwe taħlita ta' 

finanzjament permezz ta' Fondi FEIS u SIE 

m'għandha bl-ebda mod tkun ta' detriment 

għal-livell u l-orjentazzjoni ta' għoti tal-

finanzjament permezz tal-Fond ESI; 

jindika, madankollu, id-differenzi 

persistenti fil-kriterji ta' eliġibbiltà, ir-

regolamenti, il-perjodu ta' żmien għar-

rapportar u l-applikazzjoni tar-regoli dwar 

l-għajnuna mill-Istat, li jfixlu l-użu 

kombinat; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni 

bdiet tindirizza dawn il-kwistjonijiet fil-

proposta tagħha għal reviżjoni tar-

Regolament Finanzjarju u jittama li din ir-

reviżjoni titwettaq f'waqtha sabiex tiġi 

ssimplifikata l-kombinazzjoni tal-

finanzjament u jiġu evitati l-kompetizzjoni 

u t-trikkib; jemmen li jinħtieġu aktar sforzi 

u li t-tieni u t-tielet pilastri tal-pjan ta' 

investiment huma kruċjali għal dan il-għan; 

50. Jinnota li s-sensibilizzazzjoni tat-

trikkib u l-kompetizzjoni bejn l-FEIS u 

strumenti finanzjarji tal-baġit tal-UE min-

naħa tal-Kummissjoni u l-BEI wasslet 

għall-adozzjoni ta' linji gwida li 

jirrakkomandaw il-kombinazzjoni tal-

finanzjament tal-FEIS u tal-Fond SIE; 

jenfasizza li kwalunkwe taħlita ta' 

finanzjament permezz ta' Fondi FEIS u SIE 

m'għandha bl-ebda mod tkun ta' detriment 

għal-livell u l-orjentazzjoni ta' għoti tal-

finanzjament permezz tal-Fond ESI; 

jindika, madankollu, id-differenzi 

persistenti fil-kriterji ta' eliġibbiltà, ir-

regolamenti, il-perjodu ta' żmien għar-

rapportar u l-applikazzjoni tar-regoli dwar 

l-għajnuna mill-Istat, li jfixlu l-użu 

kombinat; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni 

bdiet tindirizza dawn il-kwistjonijiet fil-

proposta tagħha għal reviżjoni tar-

Regolament Finanzjarju u jittama li din ir-

reviżjoni titwettaq f'waqtha sabiex tiġi 

ssimplifikata l-kombinazzjoni tal-

finanzjament u jiġu evitati l-kompetizzjoni 

u t-trikkib; jemmen li jinħtieġu aktar sforzi 

u li t-tieni u t-tielet pilastri tal-pjan ta' 

investiment huma kruċjali għal dan il-għan; 

jinsab imħasseb dwar il-proposta tal-

Kummissjoni li titlob li l-parti tal-

investiment bl-ogħla riskju tkun koperta 

mill-Fondi SIE minflok mill-FEIS meta l-

istrumenti jiġu kkombinati; jemmen li dan 
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iwassal għal inċertezza tad-dritt fl-użu tal-

Fondi SIE, u jmur kontra l-loġika inizjali 

tal-FEIS li tipprevedi kapaċità ġdida ta' 

teħid ta' riskju għall-investiment tal-UE; 

Or. en 

 

 


