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_____________________________________________________________
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2
Test propost mill-Kummissjoni
(2) Il-Fond ta’ garanzija għandu
pagament annwali mill-baġit ġenerali talUnjoni, imgħax fuq riżorsi tal-Fond talGaranzija investiti, u ammonti rkuprati
minn debituri f'kontumaċja.

Emenda
(2) Il-Fond ta’ garanzija għandu
pagament annwali mill-baġit ġenerali talUnjoni, imgħax fuq riżorsi tal-Fond talGaranzija investiti, u ammonti rkuprati
minn debituri f'kontumaċja. Jenħtieġ li lpagament annwali ma jkunx għaddetriment ta' attivitajiet eżistenti taħt lintestatura 4.

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 4
Test propost mill-Kummissjoni
(4) L-ammont tal-Fond ta’ Garanzija
f’eċċess ta’ aktar minn 10 % tat-total talkapital passiv pendenti totali tal-Unjoni
għandu jintradd lura lill-baġit ġenerali talUnjoni sabiex jiġi protett aħjar il-baġit

Emenda
(4) Jenħtieġ li l-ammont tal-Fond ta’
Garanzija f’eċċess ta’ aktar minn 10 % tattotal tal-kapital passiv pendenti totali talUnjoni jintradd lura lill-baġit ġenerali talUnjoni sabiex jiġi protett aħjar il-baġit
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kontra r-riskju potenzjali addizzjonali ta’
inadempjenza tal-operazzjonijiet ta’
finanzjament tal-BEI li jindirizzaw il-kawżi
fundamentali tal-migrazzjoni.

kontra r-riskju potenzjali addizzjonali ta’
inadempjenza tal-operazzjonijiet ta’
finanzjament tal-BEI li jindirizzaw ilpressjoni migratorja li tirriżulta millfaqar, l-inugwaljanza, it-tkabbir
demografiku, in-nuqqas ta' impjiegi u ta'
opportunitajiet ekonomiċi, it-tibdil filklima u l-konsegwenzi fit-tul talispostamenti furzat.

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 5
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Il-ġestjoni finanzjarja tal-Fond ta’
Garanzija jeħtieġ li tkun ittrasferita millBEI lill-Kummissjoni, li għandha prattika
stabbilita ta’ ġestjoni ta’ investimenti
simili. Billi tieħu r-responsabbiltà talġestjoni tal-assi tal-Fond ta’ Garanzija, ilKummissjoni għandha tkun tista’
tissimplifika u tikkonsolida l-attivitajiet ta’
ġestjoni tal-assi, billi tibni fuq strutturi
eżistenti u esperjenza tajba.

(5) Il-ġestjoni finanzjarja tal-Fond ta’
Garanzija jeħtieġ li tkun ittrasferita millBEI lill-Kummissjoni, li għandha prattika
stabbilita ta’ ġestjoni ta’ investimenti simili
u jenħtieġ li ssir skont l-ogħla standards
tat-trasparenza u tar-responsabilità
demokratika. Billi tieħu r-responsabbiltà
tal-ġestjoni tal-assi tal-Fond ta’ Garanzija,
il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’
tissimplifika u tikkonsolida ulterjorment lattivitajiet ta’ ġestjoni tal-assi tagħha, billi
tibni fuq strutturi eżistenti u tkompli
ssaħħaħ l-esperjenza tajba tagħha.
Jenħtieġ li t-trasferiment tal-ġestjoni
jwassal għal iffrankar fl-ispejjeż għallbaġit ġenerali tal-Unjoni u jenħtieġ li
jgħin lill-Kummissjoni tagħti lillParlament Ewropew informazzjoni aħjar
u iktar preċiża dwar il-ġestjoni u ssitwazzjoni tal-Fond ta' Garanzija.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009
Artikolu 7
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Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-ġestjoni
finanzjarja tal-Fond. Il-Kummissjoni
għandha tiġġestixxi u tinvesti r-riżorsi talFond ta’ Garanzija f’konformità malprinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, u
għandha issegwi regoli prudenzjali
xierqa.”;

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-ġestjoni
finanzjarja tal-Fond skont dan irRegolament u skont ir-regoli u lproċeduri interni tal-Fond. Barra minn
hekk, il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi
u tinvesti r-riżorsi tal-Fond ta’ Garanzija
f’konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni
finanzjarja tajba, u għandha issegwi regoli
prudenzjali xierqa, filwaqt li tikkunsidra lprinċipji li jiggwidaw l-azzjoni esterna talUnjoni. Il-Kummissjoni għandha tispjega
lill-Parlament Ewropew kif il-ġestjoni talFond hija integrata fl-istrateġija ta’
żvilupp usa' tagħha.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009
Artikolu 8 – paragrafu 1
Test propost mill-Kummissjoni
Sal-31 ta' Marzu ta' kull sena, ilKummissjoni għandha tippreżenta lillParlament Ewropew, lill-Kunsill u lillQorti tal-Awdituri, fil-kuntest taddikjarazzjonijiet finanzjarji talKummissjoni, l-informazzjoni mitluba
dwar is-sitwazzjoni tal-Fond ta' Garanzija.

Emenda
Sal-31 ta' Marzu ta' kull sena, ilKummissjoni għandha tippreżenta lillParlament Ewropew, lill-Kunsill u lillQorti tal-Awdituri, fil-kuntest taddikjarazzjonijiet finanzjarji talKummissjoni, l-informazzjoni kollha
mitluba dwar is-sitwazzjoni tal-Fond ta'
Garanzija.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009
Artikolu 8 – paragrafu 2
Test propost mill-Kummissjoni
Barra minn hekk, sa mhux aktar tard mill31 ta' Mejju ta' kull sena, hija għandha
tibgħat lill-Parlament Ewropew, lill-

Emenda
Barra minn hekk, sa mhux aktar tard mill31 ta' Mejju ta' kull sena, hija għandha
tibgħat lill-Parlament Ewropew, lillPE614.373/ 3
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Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri rapport
annwali dwar il-ġestjoni tal-Fond ta'
Garanzija matul is-sena ta' kalendarju
preċedenti. Ir-rapport annwali għandu jkun
fih preżentazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja
tal-Fond ta' Garanzija fi tmiem is-sena ta'
kalendarju preċedenti, il-flussi finanzjarji
matul is-sena ta' kalendarju preċedenti kif
ukoll it-tranżazzjonijiet sinifikanti u
kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar ilkontijiet finanzjarji. Ir-rapport għandu
jinkludi wkoll informazzjoni dwar ilġestjoni finanzjarja u l-prestazzjoni u rriskju tal-Fond ta' Garanzija fi tmiem issena ta' kalendarju preċedenti.

Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri rapport
annwali dwar il-ġestjoni tal-Fond ta'
Garanzija matul is-sena ta' kalendarju
preċedenti u valutazzjoni tal-adegwatezza
tal-ammont immirat ta' 9 % u tal-livell
minimu ta' 10 % msemmi fl-Artikolu 3, u
tal-ġestjoni tal-assi tal-Fond ta' Garanzija
mill-Kummissjoni. Dak ir-rapport annwali
għandu jkun fih preżentazzjoni talpożizzjoni finanzjarja u l-funzjonament
tal-Fond ta' Garanzija fi tmiem is-sena ta'
kalendarju preċedenti, il-flussi finanzjarji
matul is-sena ta' kalendarju preċedenti kif
ukoll it-tranżazzjonijiet sinifikanti u
kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar ilkontijiet finanzjarji, bħal informazzjoni
dettaljata dwar il-kapital pendenti ta' self
garantit jew l-assi tal-Fond ta' Garanzija
f'ambjenti diffiċli tas-suq, kif ukoll ilkonklużjonijiet u t-tagħlimiet meħuda. Irrapport għandu jinkludi wkoll
informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja u
l-prestazzjoni u r-riskju tal-Fond ta'
Garanzija fi tmiem is-sena ta' kalendarju
preċedenti.
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