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DEĊIŻJONI NRU …/2013/UE

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

ta'...

li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-

Artikolu 209 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja1,

                                               
1 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2012 u pożizzjoni tal-Kunsill fl-

ewwel qari ta' ... (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) Pożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew ta' ... (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) Il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u r-Repubblika Kirgiża hija bbażata fuq il-Ftehim ta' 

Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-

naħa waħda, u r-Repubblika Kirgiża, min-naħa l-oħra1 (FSK) li daħal fis-seħħ fl-1999. L-

Unjoni tagħti trattament tas-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati lir-Repubblika Kirgiża.

(2) L-ekonomija Kirgiża kienet affettwata fl-2009 mill-kriżi finanzjarja internazzjonali u minn 

f'Ġunju 2010 minn vjolenza etnika. Dawn l-avvenimenti ħarbtu l-attivitajiet ekonomiċi, 

ħolqu ħtiġijiet ta’ infiq pubbliku sostanzjali għar-rikostruzzjoni u l-għajnuna soċjali, u 

wasslu għal differenzi finanzjarji baġitarji u esterni importanti. 

(3) Waqt Laqgħa tad-Donaturi ta’ Livell Għoli li saret f’Bishkek fis-27 ta' Lulju 2010, il-

komunità internazzjonali wegħdet li tagħti USD 1,1 biljun bħala appoġġ ta’ emerġenza 

sabiex tgħin fl-irkupru tar-Repubblika Kirgiża. F'dik il-laqgħa, l-Unjoni ħabbret li ser 

tipprovdi sa EUR 117,9 miljun f' assistenza finanzjarja.

                                               
1 ĠU L 196, 28.7.1999, p. 48.
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(4) Fil-konklużjonijiet tiegħu tas-26 ta’ Lulju 2010 dwar ir-Repubblika Kirgiża, il-Kunsill, 

imlaqqgħa fil-formazzjoni tiegħu tal-affarijiet barranin, laqa’ l-isforzi tal-gvern il-ġdid 

Kirgiż sabiex jistabbilixxi qafas istituzzjonali demokratiku u stieden lill-Kummissjoni 

tkompli tipprovdi assistenza, inklużi fil-forma ta' programmi ġodda ta’ assistenza, lill-

awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża fl-implimentazzjoni tal-programm ta’ riforma tagħhom 

u biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli tal-pajjiż.

(5) L-appoġġ politiku u ekonomiku tal-Unjoni għad-demokrazija parlamentari tar-Repubblika 

Kirgiża li għadha fil-bidu tagħha jipprovdi sinjal politiku ta’ appoġġ qawwi min-naħa tal-

Unjoni għar-riformi demokratiċi fl-Asja Ċentrali, b’mod konsistenti mal-politika tal-

Unjoni għal dan ir-reġjun, kif stabbilit fl-Istrateġija tal-Unjoni għall-Asja Ċentrali (2007-

2013) u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Asja Ċentrali tal-25 ta' Ġunju 2012.

(6) F'konformità mad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill adottata 

flimkien mad-deċiżjoni li tingħata aktar assistenza makrofinanzjarja lill-Ġeorġja1, l-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun strument finanzjarju eċċezzjonali 

mhux marbut u mhux speċifikat ta' għajnuna għall-bilanċi ta’ pagament li għandu l-għan li 

jirripristina s-sitwazzjoni finanzjarja esterna sostenibbli ta' benefiċjarju u għandu jappoġġa 

l-implimentazzjoni ta' programm ta' politika li jkun fih miżuri ta' aġġustament u ta' riforma 

strutturali b'saħħithom intiżi biex itejbu s-sitwazzjoni tal-bilanċ tal-pagamenti, 

partikolarment matul il-perijodu ta' applikazzjoni tal-programm, u jsaħħu l-

implimentazzjoni tal-ftehimiet u tal-programmi rilevanti mal-Unjoni. 

                                               
1 ĠU …
 ĠU: Jekk jogħġbok daħħal ir-referenza tad-Dikjarazzjoni Konġunta , li għandha tiġi 

ppublikata flimkien mad-Deċiżjoni fid-dokument PE-CONS 38/13.
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(7) Il-proċess ta’ riforma u aġġustament ekonomiku tar-Repubblika Kirgiża huwa appoġġat 

minn għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI). 

F’Ġunju tal-2011, l-awtoritajiet Kirgiżi u l-FMI qablu dwar Faċilità mhux prekawzjonarja 

ta’ tliet snin ta’ Kreditu Estiż tal-FMI ("programm tal-FMI") li tammonta għal SDR 

66,6 miljun Drittijiet Speċjali ta’ Prelevament (SDR) bħala appoġġ għall-pajjiż. Il-FMI 

approva ir-raba' rieżami ta' dak il-programm f'Ġunju 2013. L-objettivi tal-programm tal-

FMI huma konsistenti mal-fini tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni, partikolarment 

biex jittaffew diffikultajiet fil-bilanċ tal-pagamenti fuq perijodu qasir ta' żmien, u l-

implimentazzjoni ta' miżuri ta' aġġustament b'saħħithom konsistenti mal-għan tal-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni. 

(8) L-Unjoni tipprovdi appoġġ baġitarju settorjali lir-Repubblika Kirgiża fil-kuntest tal-

istrument ta’ finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp li jammonta għal għadd totali 

ta’ EUR 33 miljun matul il-perjodu mill-2011 sal-2013, sabiex jiġu appoġġati r-riformi fil-

ħarsien soċjali, fl-edukazzjoni u fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi.

(9) Fl-2010, fid-dawl tas-sitwazzjoni ekonomika u prospetti li kienu dejjem sejrin għall-għar 

ir-Repubblika Kirgiża talbet lill-Unjoni għall-assistenza makrofinanzjarja. 

(10) Minħabba l-importanza strateġika tar-Repubblika Kirgiża għall-Unjoni, kif ukoll ir-rwol 

determinanti li din għandha fl-istabbiltà reġjonali, ir-Repubblika Kirgiża għandha, b'mod 

eċċezzjonali, titqies li tkun eliġibbli biex tirċievi l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni.
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(11) Minħabba li għad hemm differenza residwa sinifikanti fil-finanzjament estern fil-bilanċ tal-

pagamenti tar-Repubblika Kirgiża lil hinn mir-riżorsi pprovduti mill-FMI u istituzzjonijiet 

multilaterali oħrajn, u minkejja l-implimentazzjoni ta' programmi ta' stabilizzazzjoni 

ekonomika u ta' riforma b'saħħithom mir-Repubblika Kirgiża, l-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni li għandha tingħata lir-Repubblika Kirgiża ("l-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni"), fiċ-ċirkostanzi eċċezzjonali attwali qed titqies li tkun 

tweġiba xierqa għat-talba tar-Repubblika Kirgiża biex tiġi appoġġata l-istabilizzazzjoni 

ekonomika flimkien mal-programm tal-FMI. 

(12) L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha jkollha l-għan li tappoġġa r-ripristinar 

tas-sostenibilità tas-sitwazzjoni finanzjarja esterna għar-Repubblika Kirgiża u b'hekk 

tappoġġa l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħha.

(13) Id-determinazzjoni tal-ammont tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun 

ibbażata fuq valutazzjoni kwantitattiva kompleta tal-ħtiġijiet ta' finanzjament estern 

residwu tar-Repubblika Kirgiża u għandha tqis il-kapaċità tagħha ta' awtofinanzjament bir-

riżorsi proprji, partikolarment ir-riservi internazzjonali għad-dispożizzjoni tagħha. L-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tikkomplimenta l-programmi u r-riżorsi 

pprovduti mill-FMI u l-Bank Dinji. Id-determinazzjoni tal-ammont tal-assistenza tieħu 

wkoll kont ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji mistennija mingħand donaturi multilaterali u l-

ħtieġa li tiġi żgurata l-kondiviżjoni ġusta tal-piż bejn l-Unjoni u donaturi oħrajn, kif ukoll 

l-implimentazzjoni diġà eżistenti tal-istrumenti ta' finanzjament esterni l-oħrajn tal-Unjoni 

fir-Repubblika Kirgiża u l-valur miżjud tal-involviment ġenerali tal-Unjoni. 
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(14) B'kont meħud tal-ħtiġijiet ta' finanzjament estern residwu tar-Repubblika Kirgiża, il-livell 

tal-iżvilupp ekonomiku tagħha, kif imkejjel skont id-dħul per capita u l-indiċijiet tal-faqar, 

il-kapaċità tagħha ta' awtofinanzjament bir-riżorsi proprji, partikolarment ir-riservi 

internazzjonali għad-dispożizzjoni tagħha, u l-valutazzjoni tal-kapaċità tagħha li tħallas 

lura bbażata fuq analiżi tas-sostenibbiltà tad-dejn, parti mill-assistenza għandha tingħata 

fil-forma ta' għotjiet.

(15) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni tkun legalment 

u sostanzjalment konformi mal-prinċipji, objettivi u miżuri ewlenin meħuda fl-oqsma 

differenti tal-azzjoni esterna u linji ta' politika oħra rilevanti tal-Unjoni.

(16) L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tappoġġa l-politika esterna tal-Unjoni 

għar-Repubblika Kirgiża. Is-servizzi tal-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna għandhom jaħdmu mill-qrib matul l-operazzjoni ta' assistenza makrofinanzjarja 

kollha bil-għan li jikkoordinaw il-politika esterna tal-Unjoni u li jiggarantixxu l-

konsistenza tagħha.

(17) L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tappoġġa l-impenn tar-Repubblika 

Kirgiża fir-rigward tal-valuri kondiviżi mal-Unjoni, fosthom id-demokrazija, l-istat tad-

dritt, il-governanza tajba, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp sostenibbli u t-

tnaqqis tal-faqar, kif ukoll l-impenn tagħha u l-prinċipji ta' kummerċ miftuħ, ibbażat fuq 

regoli u ġust. 
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(18) Prekundizzjoni għall-għoti ta’ assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun li r-

Repubblika Kirgiża tirrispetta l-mekkaniżmi demokratiċi effettivi, inklużi s-sistema 

parlamentari b’diversi partijiet, l-istat tad-dritt u tiggarantixxi r-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem. Barra minn hekk, l-objettivi speċifiċi tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandhom isaħħu l-effiċjenza, it-trasparenza u r-responsabbiltà tas-sistemi ta' ġestjoni tal-

finanzi pubbliċi fir-Repubblika Kirgiża. Kemm it-twettiq tal-prekundizzjoni, kif ukoll il-

ksib ta' dawk l-objettivi għandhom jiġu regolarment sorveljati mill-Kummissjoni. 

(19) Biex ikun żgurat li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni konnessi mal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni jiġu mħarsa b'mod effiċjenti, ir-Repubblika Kirgiża għandha 

tieħu miżuri xierqa fir-rigward tal-prevenzjoni ta', u l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u 

kull irregolarità oħra marbuta mal-assistenza. Barra minn hekk, għandu jsir provvediment 

biex il-Kummissjoni twettaq kontrolli u biex il-Qorti tal-Awdituri twettaq il-verifiki.

(20) Ir-rilaxx tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni huwa mingħajr preġudizzju għas-

setgħat tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(21) L-ammonti ta' assistenza makrofinanzjarja mogħtija fil-forma ta' għotjiet u l-ammonti tal-

allokazzjonijiet meħtieġa għal assistenza makrofinanzjarja fil-forma ta' self għandhom 

ikunu konsistenti mal-approprazzjonijiet baġitarji previsti fil-qafas finanzjarju pluriennali.
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(22) L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi ġestita mill-Kummissjoni. Sabiex 

ikun żgurat li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jkunu jistgħu jsegwu l-implimentazzjoni 

ta’ din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tinfurmahom regolarment bl-iżviluppi 

marbutin mal-għajnuna u tipprovdilhom id-dokumenti rilevanti.

(23) Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, il-

Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom 

jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill1. 

(24) L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għal kondizzjonijiet ta' 

politika ekonomika, li għandhom jiġu stabbiliti f’Memorandum ta’ Ftehim. Sabiex jiġu 

żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni u għal raġunijiet ta’ effiċjenza, il-

Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tinnegozja dawn il-kondizzjonijiet mal-

awtoritajiet Kirgiżi taħt is-superviżjoni tal-kumitat tar-rappreżentanti tal-Istati Membri 

previst mir-Regolament (UE) Nru 182/2011. Skont dak ir-Regolament,, il-proċedura 

konsultattiva għandha, bħala regola ġenerali, tapplika fil-każijiet kollha ħlief kif previst 

f'dak ir-Regolament. Meta jiġi kkunsidrat l-impatt potenzjalment importanti tal-assistenza 

ta' aktar minn EUR 90 miljun, huwa adatt li l-proċedura ta' eżami tintuża għal 

operazzjonijiet li jeċċedu dak il-limitu. B'kont meħud tal-ammont ta' assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni lir-Repubblika Kirgiża, il-proċedura konsultattiva għandha 

tapplika għall-adozzjoni tal-Memorandum ta' Qbil, jew għal kwalunkwe tnaqqis, 

suspensjoni jew tħassir tal-assistenza.

                                               
1 Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 

jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri 
tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 
p. 13).
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(25) Skont il-FMI, ir-Repubblika Kirgiża taqa’ taħt il-kategorija tal-ekonomiji emerġenti u li 

qegħdin jiżviluppaw; skont il-Bank Dinji, ir-Repubblika Kirgiża hija parti mill-grupp ta’ 

ekonomiji bi dħul baxx u tal-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Iżvilupp (IDA); 

skont il-UN-OHRLLS1, ir-Repubblika Kirgiża taqa’ taħt il-kategorija tal-“pajjiżi 

maqtugħin mill-baħar li qegħdin jiżviluppaw"; skont il-Kumitat ta’ Għajnuna għall-

Iżvilupp tal-OECD, din qiegħda fil-lista tal-pajjiżi l-oħra bi dħul baxx. Għalhekk, ir-

Repubblika Kirgiża għandha titqies bħala pajjiż li qiegħed jiżviluppa fis-sens tal-

Artikolu 208 tat-TFUE, li jiġġustifika l-għażla tal-Artikolu 209 tat-TFUE bħala l-bażi 

legali għal din id-Deċiżjoni,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

                                               
1 L-Uffiċċju tar-Rappreżentanza Għolja tan-Nazzjonijiet Uniti għall-pajjiżi l-inqas żviluppati, 

il-pajjiżi maqtugħin mill-baħar li qegħdin jiżviluppaw u l-istati gżejjer żgħar li qegħdin 
jiżviluppaw.
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Artikolu 1

1. L-Unjoni għandha tqiegħed assistenza makrofinanzjarja għad-dispożizzjoni tar-Repubblika 

Kirgiża ("l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni") li tammonta għal ammont massimu ta’ 

EUR 30 miljun, bil-għan li tappoġġa l-istabbilizzazzjoni ekonomika tar-Repubblika 

Kirgiża u tkopri l-ħtiġijiet tiegħu marbuta mal-bilanċ tal-pagamenti kif identifikati fil-

programm attwali tal-FMI. Minn dak l-ammont massimu, sa EUR 15-il miljun għandhom 

jingħataw bħala self u sa EUR 15-il miljun għandhom jingħataw bħala għotjiet. Ir-rilaxx 

tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni jiddependi fuq l-approvazzjoni tal-Baġit tal-

Unjoni għas-sena rilevanti mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

2. Sabiex jiġi ffinanzjat il-komponent tas-self tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni, il-

Kummissjoni, f'isem l-Unjoni, għandu jkollha s-setgħa li tissellef il-fondi neċessarji fuq is-

swieq tal-kapital jew minn istituzzjonijiet finanzjarji, biex imbagħad tislef min-naħa tagħha 

l-fondi mislufa lir-Repubblika Kirgiża. Is-self għandu jkollu maturità massima ta’ 15-il 

sena. 

3. Ir-rilaxx tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandu jkun amministrat mill-

Kummissjoni b’mod konsistenti mal-ftehimiet jew l-arranġamenti milħuqa bejn il-FMI u r-

Repubblika Kirgiża u mal-prinċipji u l-objettivi ewlenin tar-riformi ekonomiċi stabbiliti fil-

FSK u fl-Istrateġija tal-Unjoni għall-Asja Ċentrali (2007-2013). Il-Kummissjoni għandha 

tinforma regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżviluppi fir-rigward 

tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni, inkluż l-iżborż tagħha, u għandha tipprovdi lil 

dawk l-istituzzjonijiet id-dokumenti rilevanti fi żmien debitu. 



11703/1/13 REV 1 GP/ea 11
DGG 1 MT

4. L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha issir disponibbli għal perijodu ta' sentejn 

li jibdew mill-ewwel jum wara d-dħul fis-seħħ tal-Memorandum ta' Qbil imsemmi fl-

Artikolu 3(1). 

5. Fejn il-ħtiġijiet ta' finanzjament tar-Repubblika Kirgiża jonqsu b'mod fundamentali matul 

il-perijodu taliżborż tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni meta mqabbel mal-

previżjonijiet inizjali, il-Kummissjoni, waqt li taġixxi f'konformità mal-proċedura 

konsultattiva msemmija fl-Artikolu 7(2), għandha tnaqqas l-ammont tal-assistenza jew 

tissospendiha jew tħassarha .

Artikolu 2

1. Prekundizzjoni għall-għoti ta’ assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun li r-

Repubblika Kirgiża tirrispetta l-mekkaniżmi demokratiċi effettivi, inklużi s-sistema 

parlamentari b’diversi partiti, l-istat tad-dritt u tiggarantixxi r-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja t-twettiq ta' din il-prekundizzjoni matul iċ-

ċiklu tal-ħajja sħiħ tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni. Dan l-Artikolu għandu jiġi 

applikat f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE1. 

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u 

l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (ĠU L 201, 3.8.2010, p. 30).
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Artikolu 3

1. Il-Kummissjoni, f'konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 7(2), 

għandha tilħaq ftehim mal-awtoritajiet Kirgiżi dwar politika ekonomika u kondizzjonijiet 

finanzjarji definiti b'mod ċar, ikkonċentrati fuq riformi strutturali u finanzi pubbliċi sodi, li 

l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun soġġetta għalihom, li għandhom 

jitniżżlu f’Memorandum ta’ Qbil (il-“Memorandum ta’ Qbil”) li għandu jinkludi perijodu 

taż-żmien għat-twettiq ta' dawk il-kondizzjonijiet. Il-politika ekonomika u l-kondizzjonijiet 

finanzjarji stabbiliti fil-Memorandum ta’ Qbil għandhom ikunu konsistenti mal-ftehimiet 

jew l-arranġamenti msemmija fl-Artikolu 1(3) inklużi l-programmi ta' aġġustament 

makroekonomiku u ta' riforma strutturali implimentati mir-Repubblika Kirgiża, bl-appoġġ 

tal-FMI. 

2. Dawk il-kondizzjonijiet għandhom jimmiraw, b'mod partikolari, għat-tisħiħ tal-effiċjenza, 

it-trasparenza u r-responsabbiltà tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni, inklużi s-

sistemi ta' ġestjoni tal-finanzi pubbliċi fir-Repubblika Kirgiża. Il-progress rigward il-ftuħ 

reċiproku tas-suq, l-iżvilupp ta’ kummerċ ġust u bbażat fuq ir-regoli u prijoritajiet oħrajn 

fil-kuntest tal-politika esterna tal-Unjoni għandhom ukoll jitqiesu b'mod debitu fit-tfassil 

tal-miżuri ta’ politika. Il-progress fl-ilħuq ta' dawk l-objettivi għandu jiġi sorveljat 

regolarment mill-Kummissjoni.

It-termini finanzjarji ddettaljati tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandhom jiġu 

stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja u fil-Ftehim tas-Self li għandhom jiġu miftehma bejn il-

Kummissjoni u l-awtoritajiet Kirgiżi. 
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3. Matul l-implimentazzjoni tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni, il-Kummissjoni 

għandha tissorvelja l-validità tal-arranġamenti finanzjarji tar-Repubblika Kirgiża, il-

proċeduri amministrattivi u l-mekkaniżmi ta’ kontroll intern u estern li huma rilevanti għal 

din l-assistenza, kif ukoll l-aderenza tar-Repubblika Kirgiża mal-perijodu ta' żmien 

miftiehem.

4. Il-Kummissjoni għandha tivverifika f'intervalli regolari li l-kondizzjonijiet tal-Artikolu 

4(3) jibqgħu jiġu sodisfatti, inkluż li l-politiki ekonomiċi tar-Repubblika Kirgiża jkunu 

f'konformità mal-objettivi tal-assistenza makro-finanzjarja tal-Unjoni. Hija u tagħmel dan, 

il-Kummissjoni għandha tikkoordina mill-qrib mal-FMI u mal-Bank Dinji u, fejn ikun 

meħtieġ, mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Artikolu 4

1. Soġġett għall-kondizzjonijiet tal-paragrafu 3, l-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha ssir disponibbli mill-Kummissjoni f'żewġ pagamenti parzjali, u kull wieħed 

minnhom għandu jkun jikkonsisti f'element ta' għoti u element ta' self. Id-daqs ta’ kull 

pagament parzjali għandu jiġi stabbilit fil-Memorandum ta’ Ftehim. 

2. L-ammonti tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni mogħtija f'forma ta' self għandhom 

jiġu pprovduti, fejn meħtieġ, f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 

480/20091. 

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 480/2009 tal-25 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi 

Fond ta’ Garanzija ghall-azzjonijiet esterni (ĠU L 145, 10.6.2009, p. 10).
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3. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar ir-rilaxx tal-pagamenti parzjali soġġett għat-

twettiq tal-kondizzjonijiet kollha li ġejjin: 

(a) il-prerekwiżit stabbilit fl-Artikolu 2;

(b) rekord sodisfaċenti kontinwu fl-implimentazzjoni ta' programm ta' politika li fih 

miżuri ta' aġġustament u ta' riforma strutturali b'saħħithom appoġġat minn 

arranġament ta' kreditu mill-FMI mhux prekawzjonarju; u 

(c) L-implimentazzjoni, fi perijodu ta' żmien speċifiku, tal-kondizzjonijiet tal-politika 

ekonomika miftehma fil-Memorandum ta’ Qbil. 

L-iżborż tat-tieni pagament parzjali għandu jseħħ mill-inqas tliet xhur wara li jsir l-ewwel 

pagament parzjali. 

4. Meta l-kondizzjonijiet tal-paragrafu 3 ma jiġux sodisfatti, il-Kummissjoni għandha 

temporanjament tissospendi jew tikkanċella l-iżborż tal-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni. F'tali każijiet, għandha tikkomunika r-raġunijiet għal dik issospensjoni jewit-

tħassir lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

5. L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha titħallas lill-Bank Nazzjonali tar-

Repubblika Kirgiża. Suġġett għad-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu miftehma fil-

Memorandum ta’ Ftehim, inkluża konferma tal-ħtiġijiet finanzjarji baġitarji li baqa’, il-

fondi tal-Unjoni jistgħu jiġu ttrasferiti lit-Teżor tar-Repubblika Kirgiża bħala l-benefiċjarju 

finali. 
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Artikolu 5

1. L-operazzjonijiet tal-għoti jew tat-teħid ta’ self marbutin mal-komponent ta’ self tal-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandhom isiru fil-munita euro bl-użu tal-istess 

data tal-valur u m’għandhomx jinvolvu lill-Unjoni fit-trasformazzjoni tal-maturitajiet, jew 

jesponuha għal kwalunkwe riskju marbut mar-rata tal-kambju jew mar-rata tal-imgħax, jew 

għal kwalunkwe riskju kummerċjali ieħor. 

2. Fejn iċ-ċirkostanzi jippermettu, u jekk ir-Repubblika Kirgiża titlob dan, il-Kummissjoni 

tista' tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li tiddaħħal klawżola dwar il-ħlas lura kmieni fit-

termini u l-kondizzjonijiet tas-self u li din tkun appoġġata minn klawżola korrispondenti 

fit-termini u l-kondizzjonijiet tal-operazzjonijiet tat-teħid ta’ self. 

3. Fejn iċ-ċirkostanzi jippermettu titjib fir-rata tal-imgħax tas-self, u jekk ir-Repubblika 

Kirgiża titlob dan, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tiffinanzja mill-ġdid is-self inizjali 

kollu jew parti minnu jew tirristruttura l-kondizzjonijiet finanzjarji korrispondenti. L-

operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-ġdid jew ta’ ristrutturar għandhom jitwettqu skont il-

paragrafi 1 u 4 u m’għandux ikollhom l-effett li jestendu l-maturità tas-self ikkonċernat 

jew li jżidu l-ammont ta’ kapital pendenti fid-data tal-finanzjament mill-ġdid jew tar-

ristrutturar. 

4. L-ispejjeż kollha mġarrba mill-Unjoni li huma marbutin mal-operazzjonijiet tal-għoti jew 

tat-teħid ta’ self skont din id-Deċiżjoni għandhom jitħallsu mir-Repubblika Kirgiża. 
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5. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-iżviluppi fl-

operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 u 3.

Artikolu 6

1. L-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tiġi implimentata f'konformità mar-

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u 

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/20122. 

2. L-implimentazzjoni tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun taħt ġestjoni 

deċentralizzata diretta. 

3. Il-Memorandum ta’ Qbil, il-Ftehim tas-Self u l-Ftehim tal-Għotja li għandhom jiġu 

miftehma mal-awtoritajiet Kirgiżi għandu jkun fihom dispożizzjonijiet:

(a) li jiżguraw li r-Repubblika Kirgiża tivverifika regolarment li l-finanzjament 

ipprovdut mill-baġit tal-Unjoni ntuża kif suppost, tieħu miżuri xierqa biex tipprevjeni 

l-irregolaritajiet u l-frodi u, jekk ikun meħtieġ, tieħu azzjoni legali biex tirkupra 

kwalunkwe fondi pprovduti skont din id-Deċiżjoni li jkunu ġew approprjati ħażin;

                                               
1 Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 

Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 
1).

2 Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru 2012 dwar 
ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1).
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(b) li jiżguraw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, b'mod partikolari billi 

jipprevedu miżuri speċifiċi fir-rigward tal-prevenzjoni ta', u l-ġlieda kontra, l-frodi, l-

korruzzjoni u kwalunkwe irregolarità oħra li taffettwa l-assistenza makrofinanzjarja 

tal-Unjoni, f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/951, 

ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2185/962 u r-Regolament KE Nru 

1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill3; 

(c) li jawtorizzaw espressament lill-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-

Frodi, jew lir-rappreżentanti tagħha biex iwettqu verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post; 

(d) li jawtorizzaw espressament lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri biex iwettqu 

verifiki matul u wara l-perijodu ta' disponibbiltà tal-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni, inklużi verifiki ta' dokumenti u verifiki fuq il-post bħal pereżempju 

valutazzjonijiet operazzjonali; 

(e) li jiżguraw li l-Unjoni jkollha d-dritt għar-ripagament totali tal-għotja u/jew għar-

ripagament bikri tas-self, jekk jiġi stabbilit li, fir-rigward tal-ġestjoni tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni, ir-Repubblika Kirgiża tkun involuta fi kwalunkwe att ta' 

frodi jew ta' korruzzjoni jew fi kwalunkwe attività illegali oħra li tagħmel ħsara lill-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-

protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
2 Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-

verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi 
finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

3 Regolament KE Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 
dwar l-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU 
L 136, 31.5.1999, p. 1).
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4. Matul l-implimentazzjoni tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni, il-Kummissjoni 

għandha tissorvelja, permezz ta' valutazzjonijiet operazzjonali, il-validità tal-arranġamenti 

finanzjarji tar-Repubblika Kirgiża, il-proċeduri amministrattivi u l-mekkaniżmi ta' kontroll 

interni u esterni li huma rilevanti għal tali assistenza. 

Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun kumitat fis-

sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament 

(UE) Nru 182/2011.

Artikolu 8

1. Sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni fis-sena ta’ qabel, inkluża 

evalwazzjoni ta’ dik l-implimentazzjoni. Ir-rapport għandu:

(a) jeżamina l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni; 

(b) jivvaluta s-sitwazzjoni ekonomika u l-prospetti tar-Repubblika Kirgiża, kif ukoll il-

progress li sar fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta' politika msemmija fl-Artikolu 3(1); 
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(c) jindika r-rabta bejn il-kondizzjonijiet ta’ politika ekonomika kif stabbiliti fil-

Memorandum ta’ Ftehim, il-prestazzjoni ekonomika u fiskali li tkun għaddejja tar-

Repubblika Kirgiża u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li tirrilaxxa l-pagamenti 

parzjali tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni. 

2. Sa mhux aktar tard minn sentejn wara li jiskadi l-perijodu ta’ disponibbiltà msemmi fl-

Artikolu 1(4), il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport ta’ evalwazzjoni ex post lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jivvaluta r-riżultati u l-effiċjenza tal-assistenza 

makrofinanzjarja kompleta tal-Unjoni u sa liema punt din ikkontribwiet għall-objettivi tal-

assistenza. 

Artikolu 9

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi …

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. DAĦLA

1. Fil-21 ta' Diċembru 2011, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha lill-Kunsill għal 

deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja 

għar-Repubblika Kirgiża (dok. 5075/12).

2. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fis-sessjoni plenarja 

tiegħu fil-11 ta' Diċembru 2012 (dok. 17476/12). Il-Parlament Ewropew adotta emenda 

waħda.

3. Fit-23 ta' Settembru 2013, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari 

f'konformità mal-Artikolu 294(5).

4. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari hija l-frott tal-kuntatti informali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill kif previst mid-Dikjarazzjoni konġunta dwar 

arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni1.

                                               
1 ĠU C 145, 30.6.2007, p. 5.
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II. OBJETTIV

5. L-ekonomija Kirgiża kienet affettwata fl-2009 mill-kriżi finanzjarja internazzjonali u 

minn vjolenza etnika f’Ġunju 2010, li ħarbtu l-attivitajiet ekonomiċi, ħolqu ħtiġijiet ta’ 

infiq pubbliku sostanzjali għar-rikostruzzjoni u l-għajnuna soċjali, u wasslu għal 

differenzi finanzjarji baġitarji u esterni importanti.

6. Bi tweġiba għal dawk l-avvenimenti politiċi u l-implikazzjonijiet ekonomiċi tagħhom, 

fis-27 ta’ Lulju 2010 il-komunità internazzjonali organizzat Laqgħa tad-Donaturi ta’ 

Livell Għoli għar-Repubblika Kirgiża f’Bishkek. F’din il-konferenza, id-donaturi 

impenjaw ruħhom li jipprovdu USD 1.1 biljun f’appoġġ ta’ emerġenza sa tmiem l-2011. 

L-UE kienet fost id-donaturi ewlenin, u wegħdet li tagħti EUR 117.9 miljun bħala 

appoġġ għal għadd ta’ oqsma kritiċi.

7. Il-FMI estenda l-għajnuna lir-Repubblika Kirgiża fl-2010 permezz ta’ Faċilità ta’ tliet 

xhur ta’ Kreditu Rapidu. F’Ġunju tal-2011, il-FMI laħaq ftehim mal-awtoritajiet tar-

Repubblika Kirgiża dwar arranġament ta’ segwitu li kien ilaħħaq l-ammont ta’ USD 106 

miljun bħala appoġġ għal programm komprensiv ta’ aġġustamenti u riformi ekonomiċi 

għall-perijodu minn nofs l-2011 sa nofs l-2014. Fl-2010, il-President u l-Ministru tal-

Finanzi tar-Repubblika Kirgiża talbu b'mod formali l-assistenza makrofinanzjarja 

(AMF) lill-UE sabiex tikkomplementa l-appoġġ mill-FMI. 

8. Minħabba li għad hemm differenza residwa sinifikanti fil-finanzjament estern fil-bilanċ 

tal-pagamenti tar-Repubblika Kirgiża lil hinn mir-riżorsi pprovduti mill-FMI u 

istituzzjonijiet multilaterali oħrajn, u minkejja l-implimentazzjoni ta' programmi ta' 

stabilizzazzjoni ekonomika u ta' riforma b'saħħithom mir-Repubblika Kirgiża, l-

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni li għandha tingħata lir-Repubblika Kirgiża fiċ-

ċirkostanzi eċċezzjonali attwali hija meqjusa tweġiba xierqa għat-talba tar-Repubblika 

Kirgiża biex tiġi appoġġata l-istabilizzazzjoni ekonomika flimkien mal-programm tal-

FMI.
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III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Ġenerali

9. Fid-9 ta' Lulju 2013, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw id-Deċiżjoni Nru 

778/2013/UE 2 li tipprovdi aktar assistenza makrofinanzjarja lill-Ġeorġja.

10. F'Dikjarazzjoni konġunta adottata flimkien mad-Deċiżjoni t'hawn fuq, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill:

 qablu fuq il-fatt li l-adozzjoni tad-deċiżjoni li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja 

ulterjuri lill-Ġeorġja għandha titqies fil-kuntest usa' tal-bżonn ta' qafas li jiggarantixxi 

deċiżjonijiet korretti u effikaċi dwar l-għoti ta' assistenza makrofinanzjarja lill-pajjiżi 

terzi;

 qablu fuq il-fatt li l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet dwar l-operazzjonijiet futuri ta' 

assistenza makrofinanzjarja għandha tissejjes fuq il-kunsiderazzjonijiet u l-prinċipji 

stabbiliti fid-Dikjarazzjoni konġunta għall-konċessjoni tal-assistenza makrofinanzjarja 

tal-Unjoni lill-pajjiżi terzi u lit-territorji eleġibbli, mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' 

inizjattiva leġislattiva u l-forma ġuridika li jista' eventwalment jieħu strument ta' 

formalizzazzjoni ġdid ta' tali kunsiderazzjonijiet u prinċipji;

 intrabtu li jirriflettu totalment tali kunsiderazzjonijiet u prinċipji fid-deċiżjonijiet 

individwali futuri dwar il-konċessjoni tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni.

11. F'dak il-kuntest, fil-proposta għal deċiżjoni li tipprovdiassistenza makrofinanzjarja għar-

Repubblika Kirgiża iddaħħlu emendi biex jiġu riflessi totalment il-kunsiderazzjonijiet u 

l-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni konġunta.

                                               
2 ĠU L 218, 14.8.2013, p. 15.
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Kwistjonijiet ewlenin

Ambitu ġeografiku

12. Ir-Repubblika Kirgiża mhix pajjiż kandidat jew potenzjalment kandidat, u lanqas mhi 

pajjiż jew territorju kopert mill-Politika Ewropea tal-Viċinat. Madankollu, Premessa 

(10) tissottolinja li minħabba l-importanza strateġika tagħha għall-Unjoni, kif ukoll ir-

rwol determinati li din għandha fl-istabbiltà reġjonali, ir-Repubblika Kirgiża għandha, 

b'mod eċċezzjonali, titqies li tkun eliġibbli biex tirċievi l-assistenza makrofinanzjarja 

tal-Unjoni.

Ammont u forma tal-assistenza

13. Premessa (13), premessa (14) u Artikolu 1 tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari 

jittrattaw id-determinazzjoni tal-ammont tal-assistenza li għandha tingħata u l-għamla 

tagħha (self u għoti). Filwaqt li ma hemm l-ebda bidla għall-ammonti proposti mill-

Kummissjoni (sa EUR 15-il miljun f'għamla ta' self u sa EUR 15-il miljun f'għamla ta' 

għotjiet), il-Pożizzjoni tal-Kunsill tispeċifika l-kriterji għad-determinazzjoni tal-ammont 

tal-assistenza u l-għamla tagħha f'self u għoti. L-Artikolu 1 jintroduċi wkoll klawżola li 

biha l-Kummissjoni, waqt li taġixxi f'konformità mal-proċedura konsultattiva, għandha 

tnaqqas l-ammont tal-assistenza jew tissospendiha jew tħassarha, meta l-ħtiġijiet 

finanzjarji tar-Repubblika Kirgiża jonqsu b'mod fundamentali matul il-perijodu tal-

iżborżament tal-assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni meta mqabblin mal-

previżjonijiet inizjali.
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Kondizzjonalità

14. Premessa (18) u Artikolu 2 jispeċifikaw il-prekondizzjoni għall-assistenza, jiġifieri li r-

Repubblika Kirgiża tirrispetta l-mekkaniżmi demokratiċi effettivi, inklużi s-sistema 

parlamentari b’diversi partiti u l-istat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem. L-Artikolu 2 jintroduċi r-rekwiżit għall-Kummissjoni li tissorvelja t-twettiq ta' 

din il-prekondizzjoni matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-assistenza.

15. L-Artikolu 3 jittratta l-kondizzjonijiet li l-assistenza għandha tkun soġġetta għalihom, li 

huma stabbiliti f'Memorandum ta' Qbil.

16. Artikolu 4 jintroduċi obbligu għall-Kummissjoni biex tissospendi jew tħassar 

temporanjament l-isborżament tal-assistenza meta l-kondizzjonijiet relevanti ma jiġux 

sodisfatti.

Kumitat

17. Għall-adozzjoni tal-Memorandum ta' Qbil imsemmi fl-Artikolu 3 u għad-deċiżjoni li 

titnaqqas, tiġi sospiża jew titħassar l-assistenza msemmija fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 

għandha tiġi assistita minn Kumitat (premessa (23) u (24), l-Artikolu 7). Il-

Kummissjoni għandha taġixxi f'konformità mal-proċedura konsultattiva. L-għażla tal-

proċedura hija spjegata fil-premessa (24).

Rappurtar

18. L-Artikolu 8 jispeċifika r-rekwiżiti tar-rappurtar għall-Kummissjoni lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill.
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IV. KONKLUŻJONI

19. Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess milħuq f'negozjati bejn 

il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, iffaċilitati mill-Kummissjoni.

Dan il-kompromess ġie approvat permezz tal-adozzjoni ta' ftehim politiku mill-Coreper 

fit-18 ta' Lulju 2013 u mill-Kunsill fis-27 ta' Lulju 2013. Il-President tal-Kumitat għall-

Kummerċ Internazzjonali bagħat ittra lill-President tal-Coreper u indika li, jekk il-

Kunsill jibgħat il-pożizzjoni tiegħu kif mehmuża mal-ittra tal-Kumitat, huwa 

jirrakkomanda lill-plenarja li l-Parlament, fit-tieni qari tiegħu, jaċċetta l-pożizzjoni tal-

Kunsill mingħajr ebda emenda, soġġetta għal verifika mill-ġuristi-lingwisti taż-żewġ 

istituzzjonijiet (12285/13).
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IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 7.10.2013 
COM(2013) 699 final

2011/0458 (COD)

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

dwar

il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jipprovdi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika 

Kirgiża
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2011/0458 (COD)

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW

skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

dwar

il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jipprovdi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika 

Kirgiża

1. SFOND

Data ta’ trażmissjoni tal-proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill
(dokument COM(2011) 925 finali – 2011/0458(COD):

l-20 ta’ Diċembru 2011

Data tal-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: mhux applikabbli

Data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: il-11 ta’ 
Diċembru 2012

Data tat-trażmissjoni tal-proposta emendata: mhux applikabbli

Data tal-pożizzjoni tal-Kunsill, l-ewwel qari: it-23 ta’ 
Settembru 2013

2. GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Il-proposta segwiet il-Laqgħa tad-Donaturi ta’ Livell Għoli tas-27 ta’ Lulju 2010, fejn il-
komunità internazzjonali wegħdet appoġġ għat-tranżizzjoni demokratika fir-Repubblika 
Kirgiża fil-perjodu ta’ wara li seħħet vjolenza interetnika traġika iktar kmieni fl-2010. L-
għanijiet tal-Assistenza Makrofinanzjarja (AFM) proposta huma biex din: 

 Tikkontribwixxi biex tkopri d-distakk finanzjarju estern residwu sostanzjali attwali tar-
Repubblika Kirgiża;

 Tappoġġa l-aġenda tar-riforma makroekonomika u strutturali lill-Gvern Kirgiż kif 
miftiehem mal-komunità internazzjonali tad-donaturi;

 Tikkontribwixxi għaż-żamma tal-istabbiltà ekonomika fil-pajjiż matul dan il-perjodu 
kritiku biex tgħin l-awtoritajiet favur id-demokrazija biex jevitaw li jerġa’ jkun hemm 
vjolenza interetnika. 

B'mod aktar konkret, l-assistenza se tippromwovi wkoll miżuri ta’ politika maħsuba biex 
isaħħu l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi (abbażi tal-miżuri appoġġati mill-operazzjoni tal-UE li 
għaddejja bħalissa ta’ appoġġ baġitarju settorjali), riformi tat-taxxa li jsaħħu s-sostenibbiltà 
fiskali, kif ukoll miżuri li jsaħħu s-sistema bankarja. 
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3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

3.1. Il-kuntest ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni fl-ewwel qari
Il-Kummissjoni Ewropea wegħdet EUR 117.9 miljun ta' assistenza lir-Repubblika Kirgiża 
waqt il-Laqgħa tad-Donaturi ta’ Livell Għoli ta’ Lulju 2010, inklużi l-istrumenti ta’ kriżi (eż. 
l-Istrument għall-Istabbiltà, l-Għajnuna Umanitarja) u linji baġitarji tematiċi. Il-proposta ta’ 
EUR 30 miljun mill-AMF , kienet maħsuba biex tappoġġa l-effettività ta’ interventi tal-UE 
msemmija hawn fuq billi tnaqqas il-vulnerabbiltà finanzjarja fuq perjodu ta' żmien qasir ta’ 
dan il-pajjiż.
Madankollu, il-proposta tal-Kummissjoni ta’ tmiem l-2011 ma setgħetx tiġi adottata għal 
aktar minn sena u nofs minħabba tilwim bejn il-koleġiżlaturi relatati mal-għażla tal-proċedura 
tal-komitoloġija għall-adozzjoni tal-Memorandum ta’ Ftehim, li jinkludi miżuri ta’ politika 
ekonomika u finanzjarja li għandhom jiġu implimentati mill-benefiċjarju. Il-Kunsill insista 
fuq il-proċedura ta’ eżami (vinkolanti), billi l-Parlament insista dwar il-proċedura 
konsultattiva (mhux vinkolanti). Il-fehma tal-Parlament ġiet espressa fil-pożizzjoni tiegħu fl-
ewwel qari tal-11 ta’ Diċembru 2012.

Din it-tilwima fl-aħħar ġiet risolta fil-kuntest tal-proċedura ta’ konċiljazzjoni dwar id-
deċiżjoni proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi aktar AMF lill-Ġeorġja. 
Din id-Deċiżjoni ġiet adottata fit-12 ta' Awwissu 2013.
Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar id-Deċiżjoni proposta għall-AMF lir-Repubblika Kirgiża ġiet 
adottata fit-23 ta’ Settembru 2013 (l-ewwel qari). L-emendi tal-Kunsill huma skont l-eżitu tat-
Trilogu tas-26 ta’ Ġunju 2013, li kien approvat mill-Parlament permezz ta’ ittra ddatata l-11 
ta’ Lulju 2013. F’din l-ittra, il-President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali tal-
Parlament indika li kien se jirrakkomanda lill-plenarja li l-Parlament, fit-tieni qari, jaċċetta l-
pożizzjoni tal-Kunsill mingħajr emendi.

3.2. Kummenti tal-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tappoġġja l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u taqbel mal-emendi tiegħu. 
Il-Kummissjoni tilqa’ l-fatt li l-koleġiżlaturi finalment sabu l-ftehim meħtieġ dwar il-proġett 
ta’ operazzjoni tal-AMF għar-Repubblika Kirgiża wara ħafna dewmien ta’ aktar minn sena u 
nofs. Matul iż-żjara tal-President Kirgiż fi Brussell fis-17 ta’ Settembru 2013, ir-rilevanza u l-
urġenza tal-operazzjoni tal-AMF kienet misħuqa. 

4. KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni tappoġġja l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u taqbel mal-emendi tiegħu 
għall-proposta. Il-Kummissjoni se tikkoopera bis-sħiħ mal-koleġiżlaturi sabiex tiġi assigurata 
l-adozzjoni tal-proposta mill-Parlament fit-tieni qari bikri. 






