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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, lill-

Kumitat għall-Iżvilupp u lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-Pjan ta' Investiment Estern (EIP) 

ambizzjuż tal-Unjoni huwa meħtieġ sabiex 

jappoġġja l-investimenti li jibdew fl-Afrika 

u fil-Viċinat tal-Unjoni bħala mezz biex 

jippromwovi l-għanijiet ta' żvilupp 

sostenibbli tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli ("l-Aġenda 2030") tan-

Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll l-impenji skont 

il-Politika Ewropea tal-Viċinat, li ġiet 

riveduta riċentament, sabiex b'hekk jiġu 

indirizzati l-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni. 

Huwa għandu jikkontribwixxi wkoll għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar 

it-Tibdil fil-Klima (COP 21). 

(1) Il-Pjan ta' Investiment Estern (EIP) 

ambizzjuż tal-Unjoni huwa meħtieġ sabiex 

jappoġġja l-investimenti li jibdew fl-Afrika 

u fil-Viċinat tal-Unjoni bħala mezz biex 

jippromwovi l-għanijiet ta' żvilupp 

sostenibbli tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 

Sostenibbli ("l-Aġenda 2030") tan-

Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll l-impenji skont 

il-Politika Ewropea tal-Viċinat, li ġiet 

riveduta riċentament, sabiex b'hekk tiġi 

indirizzata waħda mill-kawżi ewlenin tal-

migrazzjoni. Huwa jenħtieġ 

jikkontribwixxi wkoll għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi dwar 

it-Tibdil fil-Klima (COP 21). 

 

Emenda   2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-EIP għandu jinkorpora l-impenn 

tal-Unjoni skont l-Aġenda ta' Azzjoni ta' 

Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-

Iżvilupp. Huwa għandu jippermetti wkoll 

lill-investituri Ewropej u lill-kumpaniji 

privati, inklużi intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju, jipparteċipaw b'mod aktar effettiv 

għall-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi 

msieħba. 

(2) L-EIP jenħtieġ jinkorpora l-impenn 

tal-Unjoni skont l-Aġenda ta' Azzjoni ta' 

Addis Ababa dwar il-Finanzjament għall-

Iżvilupp. Huwa jenħtieġ jippermetti wkoll 

lill-investituri u lill-kumpaniji privati, 

b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta' 

daqs medju, jikkontribwixxu b'mod aktar 

effettiv għall-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi 

sħab, b'enfasi qawwija ħafna fuq 

"sostenibbli". 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-EIP għandu jipprovdi pakkett 

finanzjarju integrat li jiffinanzja l-

investimenti li jibdew fir-reġjuni tal-Afrika 

għal pajjiżi li huma firmatarji għall-Ftehim 

ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' 

Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku 

fuq naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u 

l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra, 

li ġie ffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 

2000 u l-pajjiżi tal-Viċinat, sabiex b'hekk 

jinħolqu opportunitajiet ta' tkabbir u 

impjiegi, tiġi massimizzata l-

addizzjonalità, jiġu pprovduti prodotti 

innovattivi u jinġabru fondi mis-settur 

privat. 

(4) L-EIP jenħtieġ jipprovdi pakkett 

finanzjarju integrat li jiffinanzja l-

investimenti li jibdew fir-reġjuni tal-Afrika 

għall-pajjiżi li huma firmatarji għall-

Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-

Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-

Paċifiku fuq naħa waħda, u l-Komunità 

Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-

naħa l-oħra, li ġie ffirmat f'Cotonou fit-23 

ta' Ġunju 2000 (il-Ftehim ta' Sħubija 

AKP-KE) u l-pajjiżi tal-Viċinat. Dan 

jenħtieġ jipprovdi opportunitajiet ta' 

tkabbir u impjiegi addizzjonali, 

jimmassimizza l-addizzjonalità u jgħin fil-

forniment ta' prodotti innovattivi, billi 

jħeġġeġ l-użu ta' fondi addizzjonali mis-

settur privat, u jippromwovi l-iżvilupp 

sostenibbli u ekonomija ċirkolari. 

Jenħtieġ jiġi żgurat approċċ ġeografiku 

bbilanċjat sabiex il-firmatarji kollha 

għall-Ftehim ta' Sħubija AKP-KE, u l-

pajjiżi kollha tal-Viċinat ikollhom 

opportunità ġusta li jaċċedu għal 

finanzjament skont il-PIE.  

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Fid-dawl tas-sejbiet tal-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri1a fir-rigward tal-użu 

ta' taħlit (blending) fir-relazzjonijiet 

esterni tal-Unjoni, li enfasizzaw il-fatt li 

għal kważi nofs il-proġetti li ġew 
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eżaminati, kien hemm nuqqas ta' evidenza 

li turi li l-għotjiet kienu ġustifikati, u li 

għal numru minn dawn il-każijiet kien 

hemm indikazzjonijiet li l-investimenti 

saru mingħajr il-kontribuzzjoni tal-

Unjoni, hu essenzjali għalhekk li t-taħlit 

jintuża biss fejn il-Kummissjoni tkun tista' 

turi l-valur miżjud tiegħu. 

 ____________ 

 1a Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2014 tal-

QEA "L-effettività tal-kombinament ta' 

għotjiet tal-faċilitajiet ta' investiment 

reġjonali ma' selfiet minn istituzzjonijiet 

finanzjarji għall-appoġġ ta' politiki 

esterni tal-UE" 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Barra minn hekk, l-EFSD għandu 

jopera bħala "one-stop-shop" sabiex 

jirċievi proposti ta' finanzjament mingħand 

istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 

pubbliċi jew privati u jagħti firxa wiesgħa 

ta' appoġġ finanzjarju għall-investimenti 

eliġibbli. Il-Garanzija tal-EFSD għandha 

tkun appoġġjata mill-Fond ta' Garanzija 

tal-EFSD. L-EFSD għandu juża strumenti 

innovattivi biex jappoġġja l-investimenti u 

jinvolvi lis-settur privat. 

(6) Barra minn hekk, l-EFSD jenħtieġ 

jopera bħala "one-stop-shop" li jirċievi 

proposti ta' finanzjament mingħand 

istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 

pubbliċi jew privati, jipprovdi l-gwida u l-

informazzjoni kollha meħtieġa għall-

investituri li jixtiequ jinvestu f'attivtajiet 

ta' żvilupp u jforni firxa wiesgħa ta' 

appoġġ finanzjarju għall-investimenti 

eliġibbli. Il-Garanzija tal-EFSD tenħtieġ 

tkun appoġġjata mill-Fond ta' Garanzija 

tal-EFSD. L-EFSD jenħtieġ juża strumenti 

innovattivi biex jappoġġja l-investimenti 

fl-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi sħab u 

jinvolvi lis-settur privat. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Barra minn hekk, il-Bord Strateġiku 

għandu jappoġġja lill-Kummissjoni sabiex 

tistabbilixxi gwida strateġika u għanijiet ta' 

investiment ġenerali. Il-Bord Strateġiku 

għandu jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni 

u l-koerenza bejn il-pjattaformi reġjonali. 

Dan għandu jiżgura l-kumplimentarjetà 

tad-diversi strumenti fl-azzjoni esterna. Il-

Bord Strateġiku għandu jkun kopresedut 

mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant 

Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 

l-Politika ta' Sigurtà sabiex jiġu żgurati l-

konsistenza u l-koerenza mal-għanijiet tal-

politika esterna tal-Unjoni u mal-oqfsa ta' 

sħubija mal-pajjiżi terzi. 

(8) Barra minn hekk, il-Bord Strateġiku 

jenħtieġ jappoġġja lill-Kummissjoni sabiex 

tistabbilixxi gwida strateġika u għanijiet ta' 

investiment ġenerali. Il-Bord Strateġiku 

jenħtieġjappoġġja wkoll il-koordinazzjoni, 

il-kooperazzjoni u l-koerenza bejn il-

pjattaformi reġjonali. Dan jenħtieġjiżgura 

l-komplimentarjetà u jsaħħaħ is-sinerġiji 

tad-diversi strumenti fl-azzjoni esterna. Il-

Bord Strateġiku jenħtieġ jkun kopresedut 

mill-Ewwel Viċi President tal-

Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli 

tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà sabiex jiġu żgurati l-

konsistenza u l-koerenza mal-għanijiet tal-

politika esterna tal-Unjoni u mal-oqfsa ta' 

sħubija mal-pajjiżi terzi. 

 

Emenda   7 

Proposta għal regolament 

Premessa 8a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Il-garanzija tal-EFSD ma 

tenħtieġx tintuża biex tiffinanzja proġetti 

infrastrutturali kbar li għandhom impatt 

baxx fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li 

għandhom proporzjon tal-ispejjeż u l-

benefiċċji li jwassal biex dawn l-

investimenti ma jkunux sostenibbli. Il-

garanzija tal-EFSD tenħtieġ tiffinanzja 

biss dawk il-proġetti li l-implimentazzjoni 

tagħhom ma tkunx kontroversjali mil-lat 

ambjentali, finanzjarju u soċjali abbażi ta' 

valutazzjoni indipendenti ex ante fil-fond 

u analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji xierqa. 

 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Sabiex iżidu l-impatt tal-Garanzija 

tal-EFSD fid-dawl tal-ħtiġijiet fir-reġjuni 

kkonċernati, l-Istati Membri għandu 

jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu 

kontribuzzjonijiet fil-forma ta' garanzija 

jew flus kontanti. Dawk il-

kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu assenjati 

skont ir-reġjun, is-settur jew it-tieqa tal-

investiment. 

(14) Sabiex iżidu l-impatt tal-Garanzija 

tal-EFSD fid-dawl tal-ħtiġijiet li jiżdiedu l-

investimenti u l-finanzjamenti għall-

proġetti li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 

sostenibbli u li joħolqu opportunitajiet ta' 

impjieg deċenti fir-reġjuni kkonċernati, l-

Istati Membri jenħtieġ jkollhom il-

possibbiltà li jipprovdu kontribuzzjonijiet 

fil-forma ta' garanzija jew flus kontanti. 

Dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jiġu 

assenjati skont ir-reġjun, is-settur jew it-

tieqa tal-investiment. 

 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta kull sena lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti mill-Garanzija tal-

EFSD bil-għan li tiżgura l-kontabbiltà 

għaċ-ċittadini Ewropej. Ir-rapport għandu 

jiġi ppubblikat sabiex il-partijiet interessati 

rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu 

jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom. Il-

Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll 

kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' 

Garanzija tal-EFSD sabiex jiġu żgurati l-

kontabbiltà u t-trasparenza. 

(16) Il-Kummissjoni tenħtieġ tirrapporta 

kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment koperti mill-

Garanzija tal-EFSD bil-għan li tiżgura l-

obbligu ta' rendikont fil-konfront taċ-

ċittadini Ewropej. Ir-rapport jenħtieġ jiġi 

ppubblikat sabiex il-partijiet interessati 

rilevanti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu 

jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom. Il-

Kummissjoni jenħtieġ tirrapporta wkoll 

kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar il-ġestjoni tal-Fond ta' 

Garanzija tal-EFSD sabiex jiġu żgurati l-

obbligu ta' rendikont, it-trasparenza u l-

effikaċja tal-ġestjoni. 

 

Emenda   10 

Proposta għal regolament 

Premessa 17a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Fid-dawl tas-sejbiet tar-Rapport 



 

PE597.708v02-00 8/26 AD\1123297MT.docx 

MT 

Speċjali Nru 14/20141a tal-Qorti Ewropea 

tal-Awdituri, jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tevalwa annwalment it-titjib fil-

kapaċitajiet ta' immaniġġjar tagħha 

sabiex l-operazzjonijiet tal-EFSD isiru 

aktar effettivi u trasparenti.  

 ____________ 

 1a Ir-Rapport Speċjali Nru 14/2014 tal-

QEA "L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE 

kif jikkalkolaw, inaqqsu u jpaċu l-

emissjonijiet tagħhom ta' gassijiet serra?" 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-EFSD għandu jikkontribwixxi 

sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tal-Aġenda 2030, b'enfasi 

partikolari fuq it-tkabbir, il-ħolqien tal-

impjiegi, is-setturi soċjo-ekonomiċi u l-

appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji, 

sabiex b'hekk jindirizza l-kawżi ewlenin 

tal-migrazzjoni u jikkontribwixxi għar-

riintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li 

jirritornaw fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, 

filwaqt li jimmassimizza l-addizzjonalità, 

jipprovdi prodotti innovattivi u jattira fondi 

mis-settur privat. 

2. L-EFSD għandu jikkontribwixxi 

sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tal-Aġenda 2030, b'enfasi 

ewlenija fuq il-qerda tal-faqar, fuq it-

tkabbir sostenibbli li jirrispetta d-drittijiet 

ekonomiċi, ambjentali u soċjali, fuq il-

ħolqien ta' aktar impjiegi u ta' impjiegi 

diċenti, fuq il-ħolqien ta' ekonomija 

ċirkolari, fuq is-setturi soċjoekonomiċi, 

fuq it-titjib tal-aċċess għas-servizzi 

pubbliċi, fuq il-mitigazzjoni u l-

adattament għat-tibdil fil-klima, fuqil-

parteċipazzjoni tal-komunitajiet lokali u 

fuq l-appoġġ lill-mikrointrapriżi, intrapriżi 

żgħar u medji, sabiex b'hekk jindirizza l-

kawżi ewlenin tal-migrazzjoni u 

jikkontribwixxi għar-riintegrazzjoni 

sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-

pajjiżi tal-oriġini tagħhom, filwaqt li 

jimmassimizza l-addizzjonalità, jipprovdi 

prodotti innovattivi u jattira fondi mis-

settur privat. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Huwa għandu jipprovdi gwida strateġika u 

jappoġġja lill-Kummissjoni fl-iffissar tal-

miri ta' investiment globali fir-rigward tal-

użu tal-Garanzija tal-EFSD. Il-bord 

strateġiku għandu jappoġġja wkoll il-

koordinazzjoni u l-koerenza ġenerali bejn 

il-pjattaformi ta' investiment reġjonali u 

mal-operazzjonijiet b'mandat ta' self estern 

ġestiti mill-BEI, inkluża l-inizjattiva ta' 

reżiljenza tal-BEI. 

Huwa għandu jipprovdi gwida strateġika u 

jappoġġja lill-Kummissjoni fl-iffissar tal-

miri ta' investiment globali fir-rigward tal-

użu tal-Garanzija tal-EFSD, il-kriterji ta' 

eliġibbiltà tal-investiment lill-pjattaformi 

reġjonali u l-politiki u l-proċeduri 

operazzjonali. Il-bord strateġiku għandu 

jappoġġja wkoll il-koordinazzjoni, il-

kooperazzjoni u l-koerenza ġenerali bejn 

il-pjattaformi ta' investiment reġjonali u 

mal-operazzjonijiet b'mandat ta' self estern 

ġestiti mill-BEI, inkluża l-inizjattiva ta' 

reżiljenza tal-BEI. L-attività tal-bord 

strateġiku għandha tkun sorveljata minn 

kumitat ta' tmexxija fuq bażi permanenti 

fi ħdan il-Parlament Ewropew. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-bord strateġiku għandu jkun 

magħmul minn rappreżentanti tal-

Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 

tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (Rappreżentant Għoli), 

tal-Istati Membri u tal-BEI. Il-

Kummissjoni tista' tistieden kontributuri 

oħrajn isiru membri tal-bord strateġiku, 

b'kunsiderazzjoni, fejn xieraq, għall-fehma 

tal-bord. Il-Pajjiżi Msieħba u 

organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti, il-

kontropartijiet eliġibbli u l-Parlament 

Ewropew jistgħu jingħataw status ta' 

osservaturi, fejn ikun xieraq. Il-bord 

strateġiku għandu jkun kopresedut mill-

2. Il-bord strateġiku għandu jkun 

magħmul minn rappreżentanti tal-

Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 

tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (Rappreżentant Għoli), 

tal-Istati Membri, tal-Parlament Ewropew, 

tal-BEI, u tal-pajjiżi sħab Afrikani u tal-

Viċinat. Il-Kummissjoni għandha tistieden 

kontributuri oħrajn isiru membri tal-bord 

strateġiku, b'kunsiderazzjoni, fejn xieraq, 

għall-fehma tal-bord. L-organizzazzjonijiet 

reġjonali rilevanti u l-partijiet interessati 

l-oħrajn, bħal pereżempju l-gruppi tas-

soċjetà ċivili jistgħu jingħataw status ta' 

osservaturi, fejn ikun xieraq. Il-bord 



 

PE597.708v02-00 10/26 AD\1123297MT.docx 

MT 

Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli. strateġiku għandu jkun kopresedut mill-

Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli. 

Il-bord strateġiku għandu jiżgura li jiġu 

kkonsultati kif xieraq, firxa wiesgħa ta' 

partijiet interessati fil-pajjiżi sħab. 

 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Unjoni għandha tipprovdi 

garanzija irrevokabbli u mingħajr 

kundizzjonijiet fuq l-ewwel talba lill-

kontroparti eliġibbli għall-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u investiment koperti minn 

dan ir-Regolament u li jibdew fil-pajjiżi 

msieħba Afrikani u tal-Viċinat. 

1. Wara kunsiderazzjoni bir-reqqa 

tal-vijabbiltà tal-proġett, l-Unjoni għandha 

tipprovdi garanzija irrevokabbli u mingħajr 

kundizzjonijiet fuq l-ewwel talba lill-

kontroparti eliġibbli għall-operazzjonijiet 

ta' finanzjament u investiment koperti minn 

dan ir-Regolament u li jibdew fil-pajjiżi 

sħab Afrikani u tal-Viċinat. 

 

Emenda   15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-perjodu massimu permess għall-

kontropartijiet eliġibbli sabiex jikkonkludu 

ftehimiet mal-intermedjarji finanzjarji jew 

mal-benefiċjarji finali għandu jkun ta' erba' 

snin wara l-konklużjoni tal-ftehim ta' 

garanzija rilevanti. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – titolu 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kriterji ta' eliġibbiltà għall-użu tal-

Garanzija tal-EFSD 

Kriterji ta' eliġibbiltà u esklużjoni għall-

użu tal-Garanzija tal-EFSD 
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Emenda   17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment eliġibbli għal appoġġ permezz 

tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu 

konsistenti u allinjati mal-linji politiċi tal-

Unjoni, b'mod partikolari l-linji politiċi tal-

Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat, l-

istrateġiji u l-linji politiċi tal-pajjiżi 

msieħba u jimmiraw li jappoġġjaw l-

objettivi ġenerali li ġejjin: 

1. L-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment eliġibbli għal appoġġ permezz 

tal-Garanzija tal-EFSD għandhom ikunu 

konsistenti u allinjati mal-linji politiki tal-

Unjoni, (b'mod partikolari l-politiki tal-

Unjoni dwar l-iżvilupp u l-viċinat) u mal-

istrateġiji u l-politiki tal-pajjiżi sħab u 

għandhom jimmiraw li jappoġġjaw l-

objettivi ġenerali li ġejjin: 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) jiksbu l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tal-Aġenda 2030; 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jikkontribwixxu għall-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali, b'enfasi partikolari 

fuq is-sostenibbiltà u l-ħolqien tal-impjiegi 

(b'mod partikolari għaż-żgħażagħ u n-

nisa), sabiex b'hekk jindirizzaw il-kawżi 

ewlenin tal-migrazzjoni u jikkontribwixxu 

għar-riintegrazzjoni sostenibbli tal-

migranti li jirritornaw fil-pajjiżi tal-

oriġini tagħhom; 

(a) jikkontribwixxu għall-qerda tal-

faqar, għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, 

b'enfasi partikolari fuq is-sostenibbiltà u l-

ħolqien sostenibbli taa' impjiegi diċenti 

partikolarment għaż-żgħażagħ, in-nisa u 

l-persuni li jinsabu f'riskju ta' esklużjoni; 
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Emenda   20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jimmiraw għal setturi soċjo-

ekonomiċi, b'mod partikolari l-

infrastruttura, inklużi l-enerġija sostenibbli, 

l-ilma, it-trasport, it-teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni, l-

ambjent, l-infrastruttura soċjali u l-kapital 

uman, sabiex itejbu l-ambjent soċjo-

ekonomiku; 

(b) jimmiraw għal setturi 

soċjoekonomiċi, b'mod partikolari l-

infrastruttura, inklużi l-enerġija sostenibbli, 

l-ilma, it-trasport, it-teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni, l-

ambjent, l-użu sostenibbli tar-riżorsi 

naturali u t-tkabbir blu, l-infrastruttura 

soċjali, il-kapital uman u l-ekonomija 

ċirkolari, sabiex itejbu l-ambjent 

soċjoekonomiku, filwaqt li jikkunsidraw 

ukoll il-prijoritajiet tal-benefiċjarji tal-

Garanzija tal-EFSD; 

 

Emenda   21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jinvolvu l-popolazzjoni li tgħix fiż-

żoni kkonċernati fl-ippjanar tal-proġetti 

ffinanzjati; 

 

Emenda   22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jipprovdu finanzjament lill-

intrapriżi mikro, żgħar u medji b'enfasi 

partikolari fuq l-iżvilupp tas-settur privat; 

(c) jipprovdu finanzjament lill-

mikrointrapriżi, intrapriżi żgħar u medji 

b'enfasi partikolari fuq l-iżvilupp ta' settur 

privat lokali stabbli li jkun vijabbli fuq 

medda ta' żmien; 
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Emenda   23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) bl-ebda mod ma jkollhom rabta 

ma' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, 

kif imsemmi fl-Artikolu 20; 

 

Emenda   24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Garanzija tal-EFSD għandha 

tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment li, b'mod partikolari: 

2. Filwaqt li tipprevjeni l-ksib 

abbużiv u/jew il-monopolizzazzjoni tas-

servizzi, il-Garanzija tal-EFSD għandha 

tappoġġja l-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment li, b'mod partikolari: 

 

Emenda   25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ikunu ekonomikament u 

finanzjarjament vijabbli, billi jieħdu 

f'kunsiderazzjoni wkoll l-appoġġ possibbli 

u l-kofinanzjament mill-imsieħba pubbliċi 

u privati fil-proġett; 

(c) jintwera li jkunu ekonomikament u 

finanzjarjament vijabbli, billi jieħdu 

f'kunsiderazzjoni wkoll l-appoġġ possibbli 

u l-kofinanzjament mis-sħab pubbliċi u 

privati fil-proġett; 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem 
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mirfuda fid-dritt internazzjonali. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Garanzija tal-EFSD ma 

għandhiex tappoġġja l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment li: 

 (a)  ikunu marbuta mas-settur militari 

jew ta' sigurtà; 

 (b)  jappoġġjaw l-iżvilupp tal-enerġija 

nukleari; 

 (c)  ikomplu jippromwovu d-

dipendenza fuq il-fjuwils fossili u l-

karbonju; 

 (d)  ikollhom spejjeż esterni ambjentali 

sinifikanti, speċjalment b'infrastrutturi 

fuq skala kbira; 

 (e)  ikunu f'setturi jew fi proġetti li 

jirriskjaw li jdgħajfu d-drittijiet tal-

bniedem fil-pajjiżi sħab, speċjalment dawk 

tal-komunitajiet lokali u indiġeni, bħall-

ispustament furzat tal-popolazzjonijiet, il-

ħtif tal-art, l-operazzjonijiet paramilitari 

jew l-attivitajiet f'żoni deforestati. Se ssir 

valutazzjoni ex nante tal-impatt, li tkun 

disponibbli għall-pubbliku, dwar id-

drittijiet tal-bniedem u l-ambjent, biex 

jiġu identifikati riskji simili. 

 (f) ikunu suspettati bi ksur ambjentali 

u ħsara soċjali jew ħsara għall-

komunitajiet lokali, filwaqt li jitqies il-

prinċipju ta' prekawzjoni; 

 

Emenda   28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Mill-1 ta' Jannar 2021, jekk, bħala 

riżultat tat-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija 

tal-EFSD, il-livell ta' riżorsi fil-Fond ta' 

Garanzija jaqa' taħt il-50 % tar-rata ta' 

proviżjonament imsemmija fil-paragrafu 5, 

il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport dwar miżuri eċċezzjonali li jistgħu 

jkunu meħtieġa sabiex jalimentaw il-

Fond ta' Garanzija tal-EFSD. 

7. Mill-1 ta' Jannar 2021, jekk, bħala 

riżultat tat-talbiet għall-ħlas tal-Garanzija 

tal-EFSD, il-livell ta' riżorsi fil-Fond ta' 

Garanzija jaqa' taħt il-50 % tar-rata ta' 

proviżjonament imsemmija fil-paragrafu 5, 

il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport dwar: 

 (a)  il-kawża ta' dan in-nuqqas, bi 

spjegazzjonijiet dettaljati; kif ukoll  

 (b)  jekk jitqies meħtieġ, kwalunkwe 

miżura eċċezzjonali li tista' tkun meħtieġa 

sabiex talimenta l-Fond ta' Garanzija tal-

EFSD. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta rapport annwali lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-operazzjoni 

ta' finanzjament u investiment koperta mill-

Garanzija tal-EFSD. Dan ir-rapport għandu 

jsir pubbliku. Huwa għandu jinkludi l-

elementi li ġejjin: 

1. Il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta rapport annwali lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti mill-Garanzija tal-

EFSD. Dak ir-rapport għandu jsir 

pubbliku. Huwa għandu jinkludi l-elementi 

li ġejjin li għandhom jiġu ppreżentati 

f'format speċifiku għall-pajjiż: 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment fil-livell 

(a) valutazzjoni indipendenti tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 
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operattiv u koperti mill-Garanzija tal-

EFSD, fil-livelli settorjali, nazzjonali u 

reġjonali u l-konformità tagħhom ma' dan 

ir-Regolament; 

investiment fil-livell operattiv koperti mill-

Garanzija tal-EFSD, fil-livelli settorjali, 

nazzjonali u reġjonali u l-konformità 

tagħhom ma' dan ir-Regolament, 

partikolarment mal-prinċipju ta' 

addizzjonalità; 

Emenda   31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) valutazzjoni tal-kisbiet tal-

għanijiet ġenerali ta' investiment stipulati 

mill-bord strateġiku skont l-Artikolu 5; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (ab) valutazzjoni tal-kontribut globali 

lejn il-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tal-Aġenda 2030; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (ac) valutazzjoni tas-sehem ta' 

finanzjament iddedikat għall-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment b'rilevanza għall-impenji 

politiċi tal-Unjoni dwar l-enerġija 

rinnovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija u t-

tibdil fil-klima; 
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Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (ad) valutazzjoni tal-kwalità tal-

operazzjonijiet koperti mill-Garanzija tal-

EFSD u l-esponiment għar-riskju relattiv 

tagħhom, kemm jekk politiku, 

operazzjonali jew finanzjarju; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u reali u r-riżultati 

u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment koperti mill-

Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata, 

inkluż l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjiegi; 

(b) valutazzjoni tal-valur miżjud, il-

mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat, 

il-prestazzjonijiet stmati u miksuba u l-

eżiti u l-impatt tal-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment koperti mill-

Garanzija tal-EFSD fuq bażi aggregata fuq 

il-perjodu twil, inkluż l-impatt fuq il-

ħolqien tal-impjiegi; 

 

Emenda   36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) valutazzjoni tal-valur miżjud tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tal-kontropartijiet eliġibbli, u 

tar-riskju aggregat assoċjat ma' dawk l-

operazzjonijiet; 

(f) valutazzjoni indipendenti tal-valur 

miżjud tal-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment tal-kontropartijiet eliġibbli, u 

tar-riskju aggregat assoċjat ma' dawk l-

operazzjonijiet; 

Emenda   37 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt g 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) informazzjoni dettaljata dwar it-

talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, 

it-telf, il-qligħ, l-ammonti rkuprati u 

kwalunkwe pagamenti oħrajn riċevuti; 

(g) informazzjoni dettaljata dwar it-

talbiet għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD, 

it-telf, il-qligħ, l-ammonti rkuprati u 

kwalunkwe pagamenti oħrajn riċevuti, kif 

ukoll indikazzjoni tar-riskji tat-talbiet 

futuri għall-ħlas tal-Garanzija tal-EFSD; 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-

Kummissjoni għandha tevalwa l-

funzjonament tal-EFSD. Il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport ta' 

evalwazzjoni tagħha, li jkun fih 

evalwazzjoni indipendenti tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan 

ir-rapport għandu jiġi ppreżentat mill-

Kummissjoni mingħajr dewmien f'każ li l-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment approvati jassorbu l-ammont 

sħiħ tal-Garanzija tal-EFSD disponibbli 

qabel it-30 ta' Ġunju 2020. 

1. Sal-31 ta' Diċembru 2020, il-

Kummissjoni għandha tevalwa l-

funzjonament tal-EFSD. Il-Kummissjoni 

għandha tippreżenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill ir-rapport ta' 

evalwazzjoni tagħha, li jkun fih 

evalwazzjoni indipendenti tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 

inkluża valutazzjoni tal-impatt u r-

riżultati tal-EFSD. Dan ir-rapport għandu 

jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni mingħajr 

dewmien f'każ li l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u investiment approvati 

jassorbu l-ammont sħiħ tal-Garanzija tal-

EFSD disponibbli qabel it-30 ta' Ġunju 

2020. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sal-31 ta' Diċembru 2020 u kull 

tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha 

tevalwa l-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-

2. Sal-31 ta' Diċembru 2020 u kull 

tliet snin wara, il-Kummissjoni għandha 

tevalwa l-użu u l-funzjonament tal-Fond 
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EFSD. Il-Kummissjoni għandha 

tissottometti r-rapport ta' evalwazzjoni 

tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill. Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni 

għandu jkun akkumpanjat minn opinjoni 

tal-Qorti tal-Awdituri. 

ta' Garanzija tal-EFSD. Il-Kummissjoni 

għandha tissottometti r-rapport ta' 

evalwazzjoni tagħha lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport ta' 

evalwazzjoni għandu jkun akkumpanjat 

minn opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri dwar 

il-ġestjoni tal-fond ta' garanzija tal-EFSD 

u dwar l-effettività u l-addizzjonalità tal-

operazzjonijiet tal-EFSD. Fejn jitqies li l-

aġġustamenti għall-Fond ta' Garanzija 

tal-EFSD huma meħtieġa, jew fl-

eventwalità li l-Fond ta' Garanzija tal-

EFSD jiġi estiż lil hinn mill-2020, dak ir-

rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun 

akkumpanjat minn proposta leġiżlattiva li 

temenda dan ir-Regolament kif xieraq. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

F'konformità mal-linji politiċi dwar it-

trasparenza u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni 

dwar l-aċċess għad-dokumenti u l-

informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli 

għandhom jippubblikaw fuq is-siti 

elettroniċi tagħhom informazzjoni relatata 

mal-operazzjonijiet kollha ta' finanzjament 

u investiment koperti mill-Garanzija tal-

EFSD skont dan ir-Regolament, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-mod li bih dawk 

l-operazzjonijiet jikkontribwixxu għar-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. 

Għandhom jiġu ppubblikati mingħajr 

dewmien il-minuti dettaljati tal-laqgħat 

tal-Bord Strateġiku. Jeħtieġ li t-tabella 

tal-indikaturi tkun disponibbli għall-

pubbliku ladarba tiġi approvata 

operazzjoni taħt il-garanzija tal-EFSD. 
F'konformità mal-linji politiċi dwar it-

trasparenza u l-prinċipji ġenerali tal-Unjoni 

dwar l-aċċess għad-dokumenti u l-

informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli 

għandhom jippubblikaw fuq is-siti 

elettroniċi tagħhom l-informazzjoni relatata 

mal-operazzjonijiet kollha ta' finanzjament 

u investiment koperti mill-Garanzija tal-

EFSD skont dan ir-Regolament, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-mod kif dawk l-

operazzjonijiet jikkontribwixxu għar-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda   41 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 17a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 17a 

 Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 

ukoll jiffaċilitaw l-aċċess għall-

informazzjoni skont il-bażijiet legali li 

jeżistu u għandhom b'mod strateġiku 

jippromwovu l-operazzjonijiet ta' 

finanzjament u ta' investiment sabiex 

iqarrbu l-attivitajiet tal-Fond lejn iċ-

ċittadini, l-opinjoni pubblika u l-

investituri privati possibli. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awditjar estern tal-attivitajiet 

imwettqa f'konformità ma' dan ir-

Regolament għandu jitwettaq mill-Qorti 

tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE). 

1. L-awditjar estern tal-attivitajiet 

imwettqa f'konformità ma' dan ir-

Regolament għandu jitwettaq mill-Qorti 

tal-Awdituri f'konformità mal-Artikolu 287 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE) u għalhekk hu soġġett 

għall-proċedura ta' kwittanza bi qbil mal-

Artikolu 319 TFUE. 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri għandha, 

fuq talba tagħha u f'konformità mal-

Artikolu 287(3) tat-TFUE, tingħata aċċess 

għal kwalunkwe dokument jew 

informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq 

2. Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu, il-Qorti tal-Awdituri għandha, 

fuq talba tagħha u f'konformità mal-

Artikolu 287(3) tat-TFUE, tingħata aċċess 

għal kwalunkwe dokument jew 

informazzjoni li tkun teħtieġ biex twettaq 
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il-kompitu tagħha. il-kompiti ta' awditjar tagħha. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sat-30 ta' Ġunju 2020 u kull tliet 

snin sussegwentement, il-Qorti tal-

Awdituri għandha tippubblika rapport 

speċjali dwar l-użu tal-Fond ta' Garanzija 

tal-EFSD u dwar l-effiċjenza u l-

effettività tal-EFSD. 

 

Emenda   45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni jew il-

kontropartijiet eliġibbli għandhom 

jinnotifikaw lill-Uffiċċju Ewropew Kontra 

l-Frodi (OLAF) minnufih u jipprovdulu l-

informazzjoni meħtieġa meta, fi 

kwalunkwe stadju tat-tħejjija, tal-

implimentazzjoni jew tal-għeluq tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament, ikollhom raġunijiet għala 

jissuspettaw li hemm frodi, korruzzjoni, 

ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività illegali 

oħra li tista' taffettwa l-interessi finanzjarji 

tal-Unjoni. 

1. Jekk fi kwalunkwe stadju tat-

tħejjija, tal-implimentazzjoni jew tal-

għeluq tal-operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment koperti minn dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni jkollha 

raġunijiet għala tissuspetta li hemm frodi, 

korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe 

attività illegali oħra li tista' taffettwa l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni, hija jew il-

kontropartijiet eliġibbli tagħha għandhom 

jinnotifikaw minnufih lill-Uffiċċju 

Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u 

jipprovdulu l-informazzjoni kollha 

meħtieġa sabiex jippermettu li titwettaq 

investigazzjoni sħiħa u bir-reqqa. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-OLAF jista' jwettaq investigazzjonijiet, 

inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-

proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill, fir-Regolament tal-

Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 u fir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 

2988/95 sabiex jiġu protetti l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li jiġi 

stabbilit jekk kienx hemm frodi, 

korruzzjoni, ħasil ta' flus jew kwalunkwe 

attività illegali oħra li taffettwa l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni b'rabta ma' 

kwalunkwe operazzjonijiet ta' finanzjament 

u investiment koperti minn dan ir-

Regolament. L-OLAF jista' jibgħat 

kwalunkwe informazzjoni miksuba matul 

il-kors tal-investigazzjonijiet tiegħu lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

kkonċernati. 

L-OLAF għandu jwettaq 

investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u 

spezzjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-

dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-

Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-

Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 

2185/96 u fir-Regolament tal-Kunsill (KE, 

Euratom) Nru 2988/95 sabiex jiġu protetti 

l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, bil-ħsieb li 

jiġi stabbilit jekk kienx hemm frodi, 

korruzzjoni, ħasil ta' flus, finanzjament 

tat-terroriżmu, frodi fiskali, -kriminalità 

organizzata jew kwalunkwe attività illegali 

oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-

Unjoni b'rabta ma' kwalunkwe 

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament. L-OLAF jista' jibgħat 

kwalunkwe informazzjoni miksuba matul 

il-kors tal-investigazzjonijiet tiegħu lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

kkonċernati. 

 

Emenda   47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fejn tali attivitajiet illegali jiġu pprovati, il-

kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu 

sforzi ta' rkupru fir-rigward tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment koperti minn dan ir-

Regolament u li huma kkonċernati minn 

tali attivitajiet. 

Fejn tali attivitajiet illegali jiġu pprovati, il-

kontropartijiet eliġibbli għandhom jagħmlu 

sforzi ta' rkupru fir-rigward tal-

operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tagħhom koperti minn dan ir-

Regolament u li huma kkonċernati minn 

tali attivitajiet, u għandhom jipprovdu 

ukoll l-informazzjoni kollha meħtieġa 

għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 

possibbli lill-awtoritajiet rilevanti. 

 

Emenda   48 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tagħhom, il-kontropartijiet 

eliġibbli ma għandhom jappoġġjaw l-ebda 

attività li titwettaq għal finijiet illegali, 

inklużi l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-

terroriżmu, il-kriminalità organizzata, il-

frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, il-

korruzzjoni u l-frodi li jaffettwaw l-

interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-

kontropartijiet eliġibbli ma għandhom 

jipparteċipaw fl-ebda operazzjoni ta' 

finanzjament jew investiment permezz ta' 

veikolu li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma 

tikkooperax, f'konformità mal-politika 

tagħhom lejn ġurisdizzjonijiet li ma 

jikkooperawx jew li huma rregolamentati 

b'mod dgħajjef abbażi tal-linji politiċi tal-

Unjoni, tal-Organizzazzjoni għall-

Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi jew 

tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja. 

1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tagħhom, il-kontropartijiet 

eliġibbli ma għandhom jappoġġjaw l-ebda 

attività li titwettaq għal finijiet illegali, 

inklużi  (iżda mhux limitat għal) il-ħasil 

tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu, il-

kriminalità organizzata, il-frodi fiskali u l-

evażjoni tat-taxxa, il-korruzzjoni u l-frodi 

jew attivitajiet oħra li jaffettwaw l-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni. Il-kontropartijiet 

eliġibbli ma għandhom jipparteċipaw fl-

ebda operazzjoni ta' finanzjament jew 

investiment permezz ta' veikolu li jkun 

jinsab f'ġurisdizzjoni li ma tikkooperax, 

f'konformità mal-politika tagħha lejn 

ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx jew li 

huma rregolamentati b'mod dgħajjef abbażi 

tal-linji politiċi tal-Unjoni, tal-

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-

Iżvilupp Ekonomiċi jew tat-Task Force ta' 

Azzjoni Finanzjarja. 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tagħha, il-kontroparti eliġibbli 

għandha tapplika 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 u, b'mod partikolari, fir-

Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva (UE) 

2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill . Il-kontropartijiet eliġibbli 

għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament 

dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' 

intermedjarji skont dan ir-Regolament 

2. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u 

investiment tagħha, il-kontroparti eliġibbli 

għandha tapplika 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 u, b'mod partikolari, fir-

Regolament (UE) 2015/847 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u fid-Direttiva (UE) 

2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill. Il-kontropartijiet eliġibbli 

għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament 

dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' 

intermedjarji skont dan ir-Regolament 
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kontinġenti fuq id-divulgazzjoni ta' 

informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja 

f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849. 

kontinġenti fuq id-divulgazzjoni tal-

informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja 

f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849 

(id-Direttiva tal-UE kontra l-Ħasil tal-

Flus). 
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