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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tespandi l-Mandat ta' Self Estern tal-Bank 

Ewropew tal-Investiment (BEI) kemm b'mod kwantittativ u kwalitattiv, partikolarment bil-

għan li ssaħħaħ l-attivitajiet tal-Viċinat tan-Nofsinhar u l-Balkani tal-Punent u tikkontribwixxi 

għall-Pjan ta' Investiment Estern il-ġdid.  

Ir-rapporteur jilqa' din il-proposta, iżda jqis li din għandha tiġi akkumpanjata b'żieda 

adegwata tal-limitu massimu għal operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI skont il-fond ta' 

garanzija tal-UE sabiex jiġi evitat il-bżonn li jkollhom jintemmu l-operazzjonijiet prijoritarji 

eżistenti. Fuq kollox dan hu l-każ tal-attivitajiet tal-BEI fl-Ukrajna fejn hu stmat li s-self fil-

livelli attwali jeżawrixxi l-pakkett propost saħansitra qabel nofs l-2018. 

Ir-rapporteur jappoġġja fokus strateġiku akbar dwar il-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni kif 

ukoll dwar proġetti ta' appoġġ għall-komunitajiet ospitanti f'reġjuni prijoritarji. Hemm bżonn 

madankollu ta' aktar ċarezza fil-proposta, dwar id-distinzjoni bejn dawn l-objettivi differenti u 

dwar l-ammonti allokati lilhom. 

Ir-rapporteur jappoġġja wkoll l-idea li l-BEI jingħata l-possibilità li jiffinanzja proġetti skont 

mandat ġdid ta' self għas-settur privat, u dan qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni (l-hekk 

imsejjaħ "warehousing" (ħżin)). 

Ir-rapporteur hu tal-fehma wkoll li għandha tissaħħaħ aktar ir-rabta essenzjali bejn l-

operazzjonijiet tal-BEI u l-politika esterna tal-UE. Partikolarment, it-tqassim skont il-pajjiż fi 

ħdan il-limiti massimi reġjonali, għandu jirrifletti bis-sħiħ il-prijoritajiet u l-limiti tal-politika 

esterna u għandu jiġi definit wara konsultazzjoni mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna. 

Barra minn hekk, għandu jkun hemm titjib fit-trasparenza fir-rigward tal-proġetti tal-BEI li 

jiġu ffinanzjati permezz ta' intermedjarji finanzjarji. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-komunità internazzjonali qed 

tiffaċċja kriżi bla preċedent ta’ refuġjati, li 

teħtieġ solidarjetà, mobilizzazzjoni 

effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji u l-ħtieġa li 

jiġu ffaċċati u li jintegħlbu l-isfidi eżistenti 

b’mod ikkoordinat. L-atturi kollha jridu 

(1) Il-komunità internazzjonali qed 

tiffaċċja kriżi bla preċedent ta’ migrazzjoni 

u ta' rifuġjati, li teħtieġ solidarjetà, 

mobilizzazzjoni effiċjenti tar-riżorsi 

finanzjarji u l-ħtieġa li jiġu ffaċċati u li 

jintegħlbu l-isfidi eżistenti b’mod 
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jaħdmu flimkien biex japplikaw politiki 

sostnuti, fuq terminu medju u fit-tul kif 

ukoll użu effiċjenti ta’ proċessi u 

programmi eżistenti bl-għan li jappoġġaw 

inizjattivi li jikkontribwixxu għall-

indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni. 

ikkoordinat. L-atturi kollha jridu jaħdmu 

flimkien biex japplikaw politiki sostnuti, 

fuq terminu medju u fit-tul kif ukoll użu 

effiċjenti ta’ proċessi u programmi eżistenti 

bl-għan li jappoġġaw inizjattivi li 

jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni u għall-bini 

tar-reżiljenza tal-kommunitajiet ta' 

tranżitu u dawk ospitanti. 

 

Emenda   2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Sabiex l-ELM ikun jista' jwieġeb 

għall-isfidi futuri potenzjali u għall-

prijoritajiet tal-Unjoni, kif ukoll biex 

jipprovdi rispons strateġiku li jindirizza l-

kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, il-

limitu massimu għall-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI taħt il-garanzija tal-

UE jeħtieġ li jiżdied għal EUR 32 300 000 

000 billi jiġi rilaxxat l-ammont 

addizzjonali fakultattiv ta’ EUR 3 000 000 

000. Skont il-mandat ġenerali, l-ammont 

ta’ EUR 1 400 000 000 għandu jkun 

allokat għal proġetti fis-settur pubbliku 

diretti lejn ir-refuġjati u l-komunitajiet 

ospitanti f’żoni milquta mill-kriżijiet. 

(9) Sabiex l-ELM ikun jista' jżomm il-

livelli ta' appoġġ attwali għall-prijoritajiet 

tal-Unjoni, kif deskritti fl-Istrateġija 

Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà 

tal-Unjoni Ewropea ("Strateġija Globali 

tal-UE") u biex ikun jista' jwieġeb għall-

isfidi futuri potenzjali kif ukoll biex 

jipprovdi rispons strateġiku li jindirizza l-

kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, il-

limitu massimu għall-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI taħt il-garanzija tal-

UE jeħtieġ li jiżdied għal 

EUR 36 300 000 000, inter alia, billi jiġi 

rilaxxat l-ammont addizzjonali fakultattiv 

ta’ EUR 3 000 000 000. Skont il-mandat 

ġenerali, l-ammont ta’ EUR 1 400 000 000 

għandu jkun allokat għal proġetti fis-settur 

pubbliku immirati lejn it-tisħiħ tar-

reżiljenza tal-migranti, ir-rifuġjati u tal-

komunitajiet ta' tranżitu u dawk ospitanti. 

 

Emenda   3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 9a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Filwaqt li hu essenzjali li jiġu 

indirizzati l-kawżi fundamentali tal-
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migrazzjoni u tal-kriżi tar-rifuġjati, dan 

ma għandux jitwettaq bi ħsara għall-

politiki f'oqsma oħra ta' prijorità 

strateġika ewlenija kif deskritt fl-

Istrateġija Globali tal-UE. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) B'kunsiderazzjoni tal-bżonn ta' 

implimentazzjoni rapida tal-Inizjattiva ta' 

Reżiljenza tal-BEI, il-BEI għandu jkun 

jista' jaħżen proġetti skont il-mandat ta’ 

self għas-settur privat, soġġett għall-

kundizzjonijiet li jrid jintlaħaq ftehim 

dwarhom bejn il-Kummissjoni u l-BEI. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Jenħtieġ li t-trattament tal-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni jiġi miżjud 

bħala objettiv ġdid tal-mandat.  

(11) Jenħtieġ li t-trattament tal-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni u l-bini ta' 

reżiljenza ta' komunitajiet ta' tranżitu u 

dawk ospitanti għandhom jiġu miżjuda 
bħala objettiv ġdid tal-mandat u 

għandhom jiġu segwiti b'konformità 

sħiħa mal-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea (TUE). Il-BEI għandu 

jwettaq eżerċizzju ta' diliġenza dovuta 

approfondita kif ukoll il-monitoraġġ tal-

proġett sabiex jiżgura il-konformità u 

għandu jżomm mekkaniżmu ta' lment li 

jkun aċċessibbli għall-partijiet interessati 

kollha. Il-konformità mal-Artikolu 21 

TUE, inkluż dwar ir-rispett tad-drittijiet 

tal-bniedem, il-qerda tal-faqar u l-

immaniġġjar tar-riskji ambjentali, 

għandha tiġi evalwata mill-Kummissjoni 
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fir-rappurtar annwali tagħha. 

 

Emenda   6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Wara l-Ftehim ta’ Pariġi adottat 

taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-klima4, jenħtieġ li l-

għan tal-BEI jkun li jinżamm il-livell għoli 

attwali ta' nfiq rilevanti għall-klima taħt l-

ELM, filwaqt li jikkontribwixxi għaż-żieda 

tal-investiment tiegħu relatat mal-klima fil-

pajjiżi li qed jiżviluppaw minn 25 % għal 

35 % sal-2020. 

(13) Wara l-Ftehim ta’ Pariġi adottat 

taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar it-Tibdil fil-klima4, jenħtieġ li l-

għan tal-BEI jkun li jiżdied il-livell għoli 

attwali ta' nfiq rilevanti għall-klima taħt l-

ELM, filwaqt li jikkontribwixxi għaż-żieda 

tal-investiment tiegħu relatat mal-klima fil-

pajjiżi li qed jiżviluppaw minn 25 % għal 

35 % sal-2020, bi qbil mal-impenn meħud 

bħala parti mill-istrateġija għall-klima 

tiegħu. 

_________________ _________________ 

4 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/590 

tal-11 ta' April 2016 dwar l-iffirmar, f'isem 

l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi 

adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

(ĠU L 103, 19.4.2016, p. 1). 

4 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/590 

tal-11 ta' April 2016 dwar l-iffirmar, f'isem 

l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi 

adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

(ĠU L 103, 19.4.2016, p. 1). 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jenħtieġ li l-BEI jiżviluppa u 

jimplimenta sett ta’ indikaturi fil-qafas 

għall-Kejl tar-Riżultati tiegħu għall-

proġetti fis-settur pubbliku u fis-settur 

privat diretti lejn ir-refuġjati u l-

komunitajiet ospitanti. Għalhekk, jenħtieġ 

li fir-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI, 

tiġi inkluża valutazzjoni tal-kontribuzzjoni 

tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI 

(15) Jenħtieġ li l-BEI jiżviluppa u 

jimplimenta sett ta’ indikaturi fil-qafas 

għall-Kejl tar-Riżultati tiegħu għall-

proġetti fis-settur pubbliku u fis-settur 

privat li jindirizzaw il-kawżi fundamentali 

tal-migrazzjoni u li jsaħħu r-reżiljenza tal-

migranti, ir-rifuġjati u l-komunitajiet ta' 

tranżitu u dawk ospitanti. Għalhekk, 

jenħtieġ li fir-rapport annwali tal-

Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta’ 
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li jindirizzaw il-kawżi fundamentali tal-

migrazzjoni. 

finanzjament tal-BEI, tiġi inkluża 

valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-

operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI 

diretta lejn dawk l-objettivi. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Għandha tiġi żgurata l-viżibilità u 

t-trasparenza akbar tal-operazzjonijiet tal-

BEI skont l-ELM, partikolarment fir-

rigward ta' subproġetti ffinanzjati 

permezz ta' intermedjarji finanzjarji, billi 

jitjieb l-aċċess għall-informazzjoni għall-

istituzzjonijiet tal-Unjoni u għall-pubbliku 

in ġenerali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Jenħtieġ li l-limitu massimu għal 

allokazzjoni mill-ġdid bejn ir-reġjuni mill-

BEI matul il-mandat jiżdied minn 10 % 

għal 20 % biss fejn dan jikkonċerna l-

bżonn li jiġu indirizzati emerġenzi u 

sitwazzjonijiet ta’ kriżi li jistgħu jinqalgħu 

fil-perjodu tal-mandat u li huma 

rikonoxxuti bħala prijoritajiet tal-politika 

esterna tal-Unjoni. Il-mandat tas-settur 

privat ta’ EUR 2 300 000 000 u l-ammont 

ta’ EUR 1 400 000 000 iddedikat għal 

proġetti fis-settur pubbliku ma jistgħux 

jiġu allokati mill-ġdid billi l-għan 

tagħhom hu li jindirizzaw il-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni. 

(16) Jenħtieġ li l-limitu massimu għal 

allokazzjoni mill-ġdid bejn ir-reġjuni mill-

BEI matul il-mandat jiżdied minn 10 % 

għal 20 % biss fejn dan jikkonċerna l-

bżonn li jiġu indirizzati emerġenzi u 

sitwazzjonijiet ta’ kriżi li jistgħu jinqalgħu 

fil-perjodu tal-mandat u li huma 

rikonoxxuti bħala prijoritajiet tal-politika 

esterna tal-Unjoni. Il-mandat tas-settur 

privat ta’ EUR 2 300 000 000 u l-ammont 

ta’ EUR 1 400 000 000 iddedikat għal 

proġetti fis-settur pubbliku skont l-

Inizjattiva ta' Reżiljenza tal-BEI 

għandhom jiġu assorbiti kompletament 

għall-għanijiet tiegħu u ma għandhomx 

jiġu riallokati. 
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Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Il-lista ta’ reġjuni u pajjiżi eliġibbli 

u reġjuni u pajjiżi potenzjalment eliġibbli 

jenħtieġ li tiġi modifikata sabiex teskludi 

pajjiżi b'introjtu għoli u bi klassifikazzjoni 

ta’ kreditu għolja (il-Brunei, l-Iżlanda, l-

Iżrael, Singapore, iċ-Ċilì u l-Korea t’Isfel). 

Barra minn hekk, l-Iran qed jiżdied mal-

lista ta’ reġjuni u pajjiżi potenzjalment 

eliġibbli. 

(17) Il-lista ta’ reġjuni u pajjiżi eliġibbli 

u reġjuni u pajjiżi potenzjalment eliġibbli 

jenħtieġ li tiġi modifikata sabiex teskludi 

pajjiżi b'introjtu għoli u bi klassifikazzjoni 

ta’ kreditu għolja (il-Brunei, l-Iżlanda, l-

Iżrael, Singapore, iċ-Ċilì u l-Korea t’Isfel). 

Barra minn hekk, ir-Russja għandha 

titneħħa mil-lista ta' reġjuni u pajjiżi 

eliġibbli u l-Iran għandu jiġu miżjud mal-

lista ta’ reġjuni u pajjiżi potenzjalment 

eliġibbli. 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-limitu massimu tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament tal-BEI koperti mill-garanzija 

tal-UE, matul il-perjodu 2014-20 ma 

għandux jaqbeż it-EUR 32 300 000 000. L-

ammonti inizjalment allokati għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament iżda 

kkanċellati sussegwentement ma jgħoddux 

mal-limitu. 

Il-limitu massimu tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament tal-BEI koperti mill-garanzija 

tal-UE, matul il-perjodu 2014-20 ma 

għandux jaqbeż l-EUR 36 300 000 000. L-

ammonti inizjalment allokati għal 

operazzjonijiet ta' finanzjament iżda 

kkanċellati sussegwentement ma jgħoddux 

mal-limitu. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ammont massimu ta’ EUR 30 000 (a) ammont massimu ta’ 
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000 000 taħt mandat ġenerali, li minnhom 

ammont ta’ EUR 1 400 000 000 huwa 

allokat għal proġetti fis-settur pubbliku 

diretti lejn ir-refuġjati u l-komunitajiet 

ospitanti; 

EUR 34 000 000 000 taħt mandat ġenerali, 

li minnhom ammont ta’ 

EUR 1 400 000 000 huwa allokat għal 

proġetti fis-settur pubbliku diretti lejn it-

tisħiħ tar-reżiljenza tal-migranti, ir-

rifuġjati u l-komunitajiet ta' tranżitu u 

dawk ospitanti; 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ammont massimu ta’ EUR 2 300 

000 000 taħt mandat ta’ self tas-settur 

privat għal proġetti li jindirizzaw il-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni. 

(b) ammont massimu ta’ 

EUR 2 300 000 000 taħt mandat ta’ self 

tas-settur privat għal proġetti li jindirizzaw 

il-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, 

implimentati taħt l-Inizjattiva ta' 

Reżiljenza tal-BEI. 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 2 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ammonti massimi taħt il-mandat 

ġenerali u l-mandat ta' self tas-settur privat 

imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinqasam 

f’limiti u sottolimiti massimi reġjonali kif 

stipulat fl-Anness I. Fil-limiti massimi 

reġjonali, il-BEI għandu jiżgura 

progressivament li jkun hemm 

distribuzzjoni bilanċjata tal-pajjiżi fir-

reġjuni koperti mill-garanzija tal-UE."; 

2. L-ammonti massimi taħt il-mandat 

ġenerali u l-mandat ta' self tas-settur privat 

imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jinqasam 

f’limiti u sottolimiti massimi reġjonali kif 

stipulat fl-Anness I. Fil-limiti massimi 

reġjonali, il-BEI għandu jiżgura li jkun 

hemm distribuzzjoni adegwata tal-pajjiżi 

fir-reġjuni koperti mill-garanzija tal-UE, bi 

qbil mal-prijoritajiet ta' politika esterna 

tal-Unjoni, li għandhom jiġu riflessi fil-

linji gwida tekniċi operattivi  reġjonali, 

imsemmija fl-Artikolu 5."; 
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Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

‘(d) risposta strateġika għall-indirizzar 

tal-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni.”; 

‘(d) risposta strateġika għall-indirizzar 

tal-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni u l-

bini ta' reżiljenza tal-komunitajiet ta' 

tranżitu u dawk ospitanti.'; 

 

Emenda   16 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jiġi żgurat li l-investimenti tas-settur 

privat ikollhom l-ikbar impatt fuq l-

iżvilupp, il-BEI għandu jagħmel ħiltu biex 

isaħħaħ is-settur privat lokali fil-pajjiżi 

benefiċjarji permezz ta' appoġġ għall-

investiment lokali kif previst fil-punt (a) 

tal-paragrafu 1. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI li jappoġġaw l-

objettivi ġenerali stabbiliti fil-paragrafu 1 

għandhom ifittxu wkoll li jtejbu l-appoġġ 

tagħhom għall-proġetti ta' investiment 

mmexxija mill-SMEs tal-Unjoni. Sabiex l-

użu tal-fondi jiġi mmonitorjat b’mod 

effettiv għall-benefiċċju tal-SMEs 

ikkonċernati, il-BEI għandu jistabbilixxi u 

jżomm dispożizzjonijiet kuntrattwali xierqa 

li jimponu obbligi ta' rapportar standard 

kemm fuq l-intermedjarji finanzjarji kif 

ukoll fuq il-benefiċjarji; 

Biex jiġi żgurat li l-investimenti tas-settur 

privat ikollhom l-ikbar impatt fuq l-

iżvilupp, il-BEI għandu jagħmel ħiltu biex 

isaħħaħ is-settur privat lokali fil-pajjiżi 

benefiċjarji permezz ta' appoġġ għall-

investiment lokali kif previst fil-punt (a) 

tal-paragrafu 1. L-operazzjonijiet ta' 

finanzjament mill-BEI li jappoġġaw l-

objettivi ġenerali stabbiliti fil-paragrafu 1 

għandhom ifittxu wkoll li jtejbu l-appoġġ 

tagħhom għall-proġetti ta' investiment 

mmexxija mill-SMEs tal-Unjoni. Il-BEI se 

jippermetti aktar teħid ta' riskju, 

flessibilità u approċċ għall-iżvilupp kif 

ukoll se jippermetti kejl preċiż tal-impatt. 
Sabiex l-użu tal-fondi jiġi mmonitorjat 

b’mod effettiv għall-benefiċċju tal-SMEs 

ikkonċernati, il-BEI għandu jistabbilixxi u 

jżomm dispożizzjonijiet kuntrattwali xierqa 

li jimponu obbligi ta' rapportar standard 

kemm fuq l-intermedjarji finanzjarji kif 

ukoll fuq il-benefiċjarji'; 
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Emenda   17 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

li jappoġġaw l-objettivi ġenerali stabbiliti 

fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandhom 

jappoġġaw il-proġetti ta' investiment fil-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-

adattament għalih li jikkontribwixxu għall-

objettivi globali tal-Konvenzjoni Qafas 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-

Klima, b'mod partikolari billi jiġu evitati 

jew jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett ta' serra fl-oqsma tal-enerġija 

rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u t-

trasport sostenibbli, jew billi tiżdied ir-

reżiljenza għall-impatti negattivi tat-tibdil 

fil-klima fuq il-pajjiżi, is-setturi u l-

komunitajiet vulnerabbli. 

L-operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 

li jappoġġaw l-objettivi ġenerali stabbiliti 

fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandhom 

jappoġġaw il-proġetti ta' investiment fil-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-

adattament għalih li jikkontribwixxu għall-

objettivi globali tal-Konvenzjoni Qafas 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-

Klima, b'mod partikolari billi jiġu evitati 

jew jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett ta' serra u t-tnaqqis tal-marka tal-

karbonju fl-oqsma tal-enerġija 

rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u t-

trasport sostenibbli, jew billi tiżdied ir-

reżiljenza għall-impatti negattivi tat-tibdil 

fil-klima fuq il-pajjiżi, is-setturi u l-

komunitajiet vulnerabbli. 

 

Emenda   18 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (3a) L-Artikolu 9(3) huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

Il-monitoraġġ tal-BEI għandu jistinka 

wkoll biex ikopri l-implimentazzjoni ta' 

operazzjonijiet intermedjarji u l-

prestazzjoni tal-intermedjarji finanzjarji 

b'appoġġ għall-SMEs. 

"3. Il-monitoraġġ tal-BEI għandu jkopri 

wkoll, l-implimentazzjoni ta' 

operazzjonijiet intermedjarji u l-

prestazzjoni tal-intermedjarji finanzjarji 

b'appoġġ għall-SMEs." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=MT) 

 



 

PE595.732v02-00 12/18 AD\1119011MT.docx 

MT 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

‘(b) Għandhom jiġu żviluppati mill-BEI 

indikaturi għal proġetti li jipprovdu rispons 

strateġiku li jindirizza l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni;”; 

‘(b) Għandhom jiġu żviluppati mill-BEI 

indikaturi għal proġetti li jipprovdu rispons 

strateġiku li jindirizza l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni u l-bini ta' 

reżiljenza tal-komunitajiet ta' tranżitu u 

dawk ospitanti, u dan b'konsultazzjoni 

mill-qrib mal-komunitajiet, l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-

NGOs milquta;”; 

 

Emenda   20 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt e 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (aa) il-punt (e) huwa sostitwit b'dan li 

ġej: 

(e) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI, 

b'mod partikolari, il-punt sa fejn il-BEI 

kkunsidra s-sostenibbiltà ambjentali u 

soċjali fid-diliġenza dovuta u l-monitoraġġ 

ta' proġetti ta' investiment iffinanzjati; 

"(e) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI, 

b'mod partikolari, il-punt sa fejn il-BEI 

kkunsidra s-sostenibbiltà ambjentali u 

soċjali fid-diliġenza dovuta u l-monitoraġġ 

ta' proġetti ta' investiment iffinanzjati kif 

ukoll miżuri li jimmassimizzaw is-sjieda 

lokali bil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni 

tal-komunitajiet, l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili u l-NGOs milquta;" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=MT) 
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Emenda  21 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt j 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"(j) Valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-

operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI 

għal rispons strateġiku li jindirizza l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni.'; 

"(j) Valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-

operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI 

għal rispons strateġiku li jindirizza l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni u l-bini ta’ 

reżiljenza tal-komunitajiet ta' tranżitu u 

dawk ospitanti."; 

 

Emenda  22 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 (5a) L-Artikolu 12(1)(a), huwa sostitwit 

b'dan li ġej: 

(a) l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tal-BEI kollha li jsiru skont din id-

Deċiżjoni, wara l-istadju tal-approvazzjoni 

tal-proġett, b'mod partikolari, li tindika 

jekk proġett ta' investiment huwiex kopert 

mill-garanzija tal-UE u kif jikkontribwixxi 

għall-miri tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, 

filwaqt li tittieħed nota b'mod partikolari l-

impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali 

tiegħu; 

‘(a) l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

tal-BEI kollha li jsiru skont din id-

Deċiżjoni, wara l-istadju tal-approvazzjoni 

tal-proġett, inkluż l-informazzjoni dwar il-

proġetti u s-subproġetti ffinanzjati 

permezz ta' intermedjarji finanzjarji, 

b'mod partikolari, li tindika jekk proġett ta' 

investiment huwiex kopert mill-garanzija 

tal-UE u kif jikkontribwixxi għall-miri tal-

azzjoni esterna tal-Unjoni, filwaqt li 

tittieħed nota b'mod partikolari l-impatt 

ekonomiku, soċjali u ambjentali tiegħu;' 

 

Emenda   23 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid) 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 13 – subparagrafu 2 
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Test fis-seħħ Emenda 

 (5b) fl-Artikolu 13, it-tieni 

subparagrafu hu mibdul b'dan li ġej: 

Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament tiegħu, 

il-BEI għandu japplika l-prinċipji u l-

istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar 

il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema 

finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu, inkluż ir-

rekwiżit li jittieħdu miżuri raġonevoli biex 

jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji, fejn 

applikabbli. 

Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament tiegħu, 

il-BEI għandu japplika l-prinċipji u l-

istandards stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni dwar 

il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema 

finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu, inkluż 

permezz tal-introduzzjoni ta' rapportar 

skont il-pajjiż, reġistri pubbliċi tas-sjieda 

tal-benefiċjarji u lista sewda ta' 

ġurisdizzjonijiet fiskali li ma 

jikkonformawx. Il-BEI għandu 

jirrapporta regolarment lill-Parlament 

Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-

politika tiegħu dwar ġurisdizzjoni mhux 

konformi." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=MT) 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Deċiżjoni Nru 466/2014/UE 

Artikolu 20 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 “Sat-30 ta' Ġunju 2018, il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa 

l-applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni li 

għandu jikkontribwixxi għall-possibilita 

ta' deċiżjoni ġdida dwar l-ELM koperta 

mill-garanzija tal-UE. 

 

Emenda  25 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 1a 

 Dispożizzjoni tranżitorja 

 Il-BEI jista’ jiffinanzja proġetti skont il-

mandat ta’ self għas-settur privat qabel 

id-dħul fis-seħħ ta' din id-deċiżjoni u l-

konklużjoni tal-ftehim ta' garanzija bejn 

il-Kummissjoni u l-BEI. Proġetti simili 

jistgħu jiġu inklużi fi ħdan il-kopertura 

ta' garanzija tal-UE, soġġett għal 

konferma mill-Kummissjoni fir-rigward 

tar-rispett tat-termini li jrid jintlaħaq qbil 

dwarhom fil-ftehim ta’ garanzija. 

 

Emenda  26 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – punt B – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

B. Pajjiżi tal-Viċinat u tas-Sħubija: 

EUR 18 374 000 000, imqassma fis-

sottolimiti massimi indikattivi li ġejjin: 

B. Pajjiżi tal-Viċinat u tas-Sħubija: 

EUR 21 904 000 000, imqassma fis-

sottolimiti massimi indikattivi li ġejjin: 

 

Emenda  27 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – punt B – punt ii 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) L-Ewropa tal-Lvant, il-Kawkasu 

tan-Nofsinhar u r-Russja: EUR 6 008 000 

000; 

(ii) L-Ewropa tal-Lvant, il-Kawkasu 

tan-Nofsinhar u r-Russja: 

EUR 9 538 000 000; 

 

Emenda   28 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – punt C – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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C. L-Asja u l-Amerika Latina: EUR 3 

785 000 000, imqassma fis-sottolimiti 

massimi li ġejjin: 

C. L-Asja u l-Amerika Latina: 

EUR 4 255 000 000, imqassma fis-

sottolimiti massimi li ġejjin: 

 

Emenda   29 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – punt C – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) L-Asja: EUR 1 040 000 000; (ii) L-Asja: EUR 1 510 000 000; 

 

Emenda  30 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness III – punt B – punt 2 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-Russja imħassar 
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