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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Unjoni Ewropea tinsab attwalment quddiem kriżi ekonomika u finanzjarja persistenti, li l-
effetti tagħha jinħassu mhux biss fuq l-istabbiltà makroekonomika ta' ħafna Stati Membri iżda 
wkoll fuq l-aċċess għall-finanzjamenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan kollu qiegħed ipoġġi 
f'riskju l-implimentazzjoni tal-programmi fl-ambitu tal-politika ta' koeżjoni, billi l-problemi 
ta' likwidità tal-istituzzjonijiet finanzjarji qegħdin jillimitaw l-ammont tal-finanzjamenti għad-
dispożizzjoni tal-partijiet interessanti pubbliċi u privati li jwettqu l-proġetti marbuta.

Ir-Rapporteur jilqa' favorevolment il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea (COM(2011)0655) 
li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (Regolament Ġenerali) u josserva li 
l-objettiv ewlieni huwa t-titjib tal-aċċess għall-finanzjamenti għall-promoturi tal-proġetti, 
sabiex ikunu jistgħu jkomplu jimplimentaw fil-post il-programmi tal-Fondi Strutturali u tal-
Fond ta' Koeżjoni. Għal dan l-iskop, qed jinħoloq strument tal-kondiviżjoni tar-riskju. L-Istati 
Membri jittrasferixxu parti mill-allokazzjonijiet finanzjarji tagħhom għal tali strument, li jkun 
jista' mbagħad jipprovdi kontribuzzjonijiet ta' kapital biex ikopri t-telf previst jew imprevist 
tas-self u garanziji konċessi fil-qafas ta' sħubija ta' kondiviżjoni tar-riskju mal-Bank Ewropew 
tal-Investiment u/jew istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn b'missjoni ta' interess ġenerali. B'tali 
mod tkun ipprovduta likwidità addizzjonali għall-implimentazzjoni ta' proġetti ta' 
infrastruttura u ta' investiment produttiv mingħajr ma tkun modifikata l-allokazzjoni ġenerali 
tal-politika ta' koeżjoni għall-perjodu 2007-2013.

Ir-Rapporteur jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ttejjeb l-aċċess għall-finanzjamenti 
għall-promoturi ta' investimenti fl-infrastruttura u fil-produzzjoni. Minkejja li jaqbel mal-
ispirtu ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur iqis neċessarja l-introduzzjoni ta' 
xi modifiki biex tittejjeb il-fattibbiltà tal-proposta.

Ibda biex ir-Rapporteur huwa tal-fehma li n-nuqqas ta' likwidità li jħabbat wiċċu miegħu s-
settur finanzjarju mhuwiex limitat għall-pajjiżi li rċevew assistenza finanzjarja permezz tal-
Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Finanzjarja jew il-Mekkaniżmu ta' Appoġġ tal-
Bilanċ tal-Pagamenti. Għaldaqstant, il-promoturi ta' investimenti fl-infrastruttura u fil-
produzzjoni fl-Istati Membri kollha qed jesperjenzaw tnaqqis tas-sorsi ta' finanzjament. Ir-
Rapporteur iqis għalhekk li l-estensjoni għall-Istati Membri kollha tal-possibbiltà ta' 
introduzzjoni ta' strument ta' kondiviżjoni tar-riskju simili taf twassal għal żieda tal-
investimenti favur it-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni kollha permezz tal-użu tal-Fondi 
Strutturali u tal-Fond ta' Koeżjoni, li nkella jafu jirriskjaw li ma jiġux assorbiti sa tmiem il-
perjodu ta' programmazzjoni attwali.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li biex il-proposta jkollha impatt tanġibbli fuq 
l-ekonomija tal-Istati Membri li jiddeċiedu li jadottawha, din għandha tkun applikata kemm 
għall-operazzjonijiet diġà kofinanzjati mill-Fondi Strutturali jew mill-Fond ta' Koeżjoni kif 
ukoll għall-operazzjonijiet ta' infrastruttura u tal-SMEs rilevanti għall-irkupru ekonomiku tal-
Istati Membri kkonċernati. Il-possibbiltà ta' appoġġ favur "il-proġetti tal-infrastruttura 
rilevanti fil-kuntest tal-irkupru ekonomiku tal-Istati Membri kkonċernati" diġà hija inkluża fil-
memorandum ta' spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni. Il-possibbiltà ta' appoġġ favur l-
operazzjonijiet tal-SMEs se tiftaħ il-possibbiltà ta' żieda tal-likwidità disponibbli lil wieħed 
mis-setturi li jipprovdi impjieg lil parti kbira tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u li 
attwalment qed ibati minn skarsezza gravi tal-likwidità.
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Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li bil-għan li tkun possibbli żieda fl-użu tal-
istrument u jiġi garantit li s-settur privat jikkontribwixxi f'livell adegwat fil-proġetti 
appoġġati, għandha titneħħa l-limitazzjoni tal-appoġġ biss favur in-nefqa li mhijiex koperta 
mill-Artikolu 56.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-kriżi gravi tad-dejn f'bosta Stati 
Membri tirrikjedi modi innovattivi għall-
investiment fil-Fondi Strutturali, li 
jiffaċilita l-aħjar użu tagħhom kemm fil-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 
kif ukoll dak tal-2014-2020.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex itaffu dawn il-problemi u biex 
titħaffef l-implimentazzjoni tal-programmi 
u l-proġetti operazzjonali, kif ukoll biex 
jissaħħaħ l-irkupru ekonomiku, huwa 
xieraq li l-awtoritajiet amministrattivi tal-
Istati Membri wara li esperjenzaw 
diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà 
finanzjarja u li ngħataw assistenza 
finanzjarja skont wieħed mill-mekkaniżmi 
ta' assistentenza finanzjarja stipulati hawn 
fuq jistgħu jikkontribwixxu riżorsi 
finanzjarji mill-programmi operazzjonali 
għat-twaqqif ta' strumenti għall-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self jew 
garanziji finanzjarji jew faċilitajiet 
finanzjarji oħra, b'appoġġ għall-proġetti u 

(13) Sabiex itaffu dawn il-problemi u biex 
titħaffef l-implimentazzjoni tal-programmi 
u l-proġetti operazzjonali, kif ukoll biex 
jissaħħaħ l-irkupru ekonomiku, huwa 
xieraq li l-awtoritajiet amministrattivi tal-
Istati Membri wara li esperjenzaw 
diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà 
finanzjarja u li ngħataw assistenza 
finanzjarja skont wieħed mill-mekkaniżmi 
ta' assistentenza finanzjarja stipulati hawn 
fuq jistgħu jikkontribwixxu riżorsi 
finanzjarji mill-programmi operazzjonali 
għat-twaqqif ta' strumenti għall-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self jew 
garanziji finanzjarji jew faċilitajiet 
finanzjarji oħra, b'appoġġ għall-proġetti u 
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l-operazzjonijiet previsti taħt programm 
operazzjonali.

l-operazzjonijiet previsti taħt programm 
operazzjonali. Barra minn hekk, 
investiment infrastrutturali u produttiv 
marbut mal-irkupru ekonomiku u l-
ħolqien tax-xogħol fl-Istati Membri 
kkonċernati kif ukoll il-konformità mal-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu jiġu appoġġati wkoll.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 36 – paragrafu 2a – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jintuża esklussivament għal self u 
garanziji, kif ukoll faċilitajiet finanzjarji 
oħra, biex jiffinanzja operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni, 
rigward nefqa li mhix koperta bl-
Artikolu 56.

Tali strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jintuża esklussivament għal self u 
garanziji, bħal faċilitajiet finanzjarji oħra, 
biex jiffinanzja operazzjonijiet kofinanzjati 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni, jew 
infrastruttura, proġetti tal-SMEs u 
proġetti ta’ investiment produttivi 
marbuta mal-irkupru ekonomiku u l-
ħolqien tax-xogħol fl-Istati Membri 
kkonċernati, u biex jiżgura konformità 
mal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020.
Fil-każ tal-Istati Membri li jissodisfaw 
waħda mill-kondizzjonijiet stabbiliti fit-
tieni paragrafu tal-Artikolu 77, tali 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu wkoll jintuża għal operazzjonijiet 
marbuta mal-objettivi fil-qasam tal-
politika ta' koeżjoni mhux kofinanzjati 
permezz tal-programmi tal-qafas 
strateġiku nazzjonali ta' referenza 
(NSRF).

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi garantit il-fatt li jkun ċar li l-istrumenti tal-kondiviżjoni tar-riskju 
jikkonformaw mal-objettivi tal-Istrateġija UE2020 billi qegħdin iservu objettivi usa' meta 
mqabbla ma' dawk tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni.
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 36 – paragrafu 20 – subparagrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-traċċabilità u l-kontabilità, 
informazzjoni dwar l-użu tal-fondi u 
sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll; kif ukoll

(a) it-traċċabilità u l-kontabilità, l-
istruttura ta’ governanza f’konsultazzjoni 
mill-qrib mal-Istat Membru u l-
istituzzjonijiet finanzjarji li jipparteċipaw, 
informazzjoni dwar il-proporzjon ta’ lieva, 
dwar l-użu tal-fondi u dwar sistemi ta’ 
monitoraġġ u kontroll; kif ukoll
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