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Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Jilmenta dwar il-fatt li l-FEIS ma 

setax jindirizza d-diskrepanza fl-

investiment fl-Ewropa; jenfasizza li l-

problemi marbuta mal-investiment 

jirriżultaw minn kriżi stabbilita sew fid-

domanda aggregata u mill-effetti tal-

politiki ta' awsterità; jemmen li huwa 

neċessarju li jiġi implimentat pjan ta' 

investiment pubbliku produttiv li jista' 

jintuża, b'mod partikolari, biex jiffinanzja 

proġetti fl-oqsma tar-riċerka u l-iżvilupp, 

l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-

enerġija rinnovabbli u s-servizzi pubbliċi;  

Or. en 
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Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4a. Jinnota li l-appoġġ konsiderevoli 

tal-FEIS li qed jiġi pprovdut għall-

proġetti tal-enerġija, l-effiċjenza 

enerġetika u l-enerġija rinnovabbli sar 

possibbli biss billi tnaqqas l-investiment 

ordinarju tal-BEI f'dawk is-setturi 

b'ammont ugwali, biex b'hekk 

jissuġġerixxi li l-maġġoranza tas-self tal-

FEIS ma kienx konformi mal-prinċipju 

ta' addizzjonalità; huwa tal-fehma li s-self 

iffinanzjat mill-FEIS jenħtieġ li jkun 

addizzjonali għall-investiment ordinarju 

tal-BEI; jirrakkomanda li l-parametru 

tal-addizzjonalità jiġi inkorporat fil-

kriterji tal-approvazzjoni tal-proġetti 

sabiex jiġi żgurat il-valur miżjud ġenwin 

tal-operazzjonijiet iffinanzjati u l-użu 

effiċjenti tar-riżorsi; jirrakkomanda wkoll 

li l-monitoraġġ u l-komunikazzjoni 

kontinwi interni u esterni jitwettqu mill-

addizzjonalità fil-portafoll tal-proġetti 

sabiex tiżdied it-trasparenza; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  17a. Jinnota li 60 % tal-proġetti tal-

FEIS huma kkonċentrati prinċipalment 

fis-setturi tat-trasport u tal-enerġija għad-

detriment ta' setturi ewlenin oħra relatati 

mar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, 

il-kapital uman u l-ambjent u l-effiċjenza 

enerġetika; jiddeplora l-fatt li l-FEIS 

jipprovdi appoġġ sinifikanti lil proġetti 

ġodda ta' infrastruttura bbażati fuq il-

karburanti fossili; jilmenta dwar il-fatt li 

sal-2016, EUR 1,8 biljun f'finanzjament 

tal-FEIS kien ingħata għall-faċilitajiet 

għar-riklassifikazzjoni u l-ħżin tal-gass, li 

jirrappreżenta 26 % tas-self globali 

mogħti lis-settur tal-enerġija; jiddenunzja 

l-fatt li żewġ terzi tal-appoġġ finanzjarju 

mogħti mill-BEI lis-settur tat-trasport 

skont il-FEIS kien ikkonċentrat fi proġetti 

tal-infrastruttura b'emissjonijiet għolja 

tas-CO2, b'mod partikolari awtostradi u 

ajruporti;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  22a. Jiddeplora n-nuqqas ta' aċċess 

mogħti mill-BEI għall-informazzjoni 

dwar il-FEIS; jilmenta dwar il-fatt li l-

FEIS huwa bbażat fuq struttura ta' 

governanza ambigwa nieqsa mit-

trasparenza u r-responsabbiltà; jiddeplora 

n-nuqqas kważi totali ta' informazzjoni u 

data statistika diżaggregata dwar il-

proġetti ffinanzjati sa issa, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-impatt, il-

benefiċċji u l-addizzjonalità mistennija 

minn kull proġett individwali; jistieden 

lill-BEI jippubblika l-informazzjoni 

kollha disponibbli dwar valutazzjonijiet 

tal-impatt għal operazzjonijiet imwettqa 

fil-qafas tal-FEIS u s-sejbiet tagħhom; 

jistieden lill-BEI jipprovdi spjegazzjoni 

dettaljata tal-valur miżjud u tal-

addizzjonalità ta' kull proġett iffinanzjat u 

ta' kif kull wieħed jikkontribwixxi għall-

ksib tal-objettivi tal-FEIS u għall-

istrateġiji u l-objettivi fundamentali fit-tul 

tal-UE; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  48a. Jemmen li huwa meħtieġ li 

titwettaq valutazzjoni tal-impatt 

indipendenti profonda fuq ir-riżultati 

miksuba mill-FEIS biex jiġi vverifikat l-

impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali 

reali u l-addizzjonalità tal-proġetti 

ffinanzjati, kif ukoll il-kapaċità attwali 

tal-Fond li jikseb l-objettivi ddikjarati;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  57a. Jirrikonoxxi li l-FEIS mhuwiex l-

istrument xieraq biex tiġi indirizzata l-

kriżi tad-domanda aggregata u li 

għalhekk dan ma jkunx jista' jeqred id-

diskrepanza fl-investiment fl-Ewropa; 

jenfasizza t-tħassib espress mill-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri fl-Opinjoni 

Nru 2/2016 fir-rigward tal-impatt limitat 

tal-FEIS; jitlob għalhekk li jkun hemm 

bidla radikali fil-mod kif l-investimenti 

jiġu ttrattati fl-Ewropa u biex il-kawżi 

reali tal-kriżi jiġu indirizzati billi jitressqu 

proposti dwar ir-reviżjonijiet tal-qafas ta' 

governanza ekonomika li huma meħtieġa 

biex tingħata spinta permanenti lill-

investimenti produttivi li huma kapaċi 

jiġġeneraw valur miżjud għall-ekonomija 

reali u għas-soċjetà fil-pajjiżi kollha tal-

UE; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa 

urġenti li jitneħħew ir-restrizzjonijiet 

eżistenti relatati mal-baġit li qed 

jipparalizzaw l-investimenti pubbliċi u 

biex l-Istati Membri f'diffikultà jkunu 

jistgħu jagħmlu użu awtonomu mill-

istrumenti ta' politika ekonomika kollha 

meħtieġa biex jikkontrobattu r-reċessjoni 

u d-diżintegrazzjoni soċjali, sabiex l-

Ewropa terġa' taqbad sew it-triq għall-

irkupru ekonomiku u l-benesseri għaċ-

ċittadini kollha; 
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