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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar emendi tal-
Ftehim li jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (il-BERŻ) li 
jwessgħu l-ambitu ġeografiku tal-ħidma tal-BERŻ għar-reġjun tan-Nofsinhar u tal-
Lvant tal-Mediterran.
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0905),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 212 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0523/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu mehmuża ma’ din ir-riżoluzzjoni;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) In-Nofsinhar u l-Lvant tal-
Mediterran jinkludu pajjiżi li għandhom 
kosta mal-Mediterran kif ukoll il-Ġordan, 
li huwa integrat sewwa f’dan ir-reġjun. 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa -1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Minn meta ġie stabbilit fl-1990, il-
Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-
Iżvilupp (il-BERŻ) għen lill-pajjiżi 
Ewropew ċentrali tal-Lvant fit-
tranżizzjoni tagħhom lejn ekonomiji 
orjentati lejn suq miftuħ u l-promozzjoni 
ta’ inizjattivi privati u imprenditorjali, u 
permezz ta' dan ta kontribut prezzjuż 
għall-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi. Wara l-
avvenimenti li wasslu għar-“Rebbiegħa 
Għarbija”, pajjiżi fin-Nofinhar u l-Lvant 
tal-Mediterran ħadu passi biex 
jittrasformaw l-amministrazzjoni pubblika 
u l-ekonomiji tagħhom. F’dan il-proċess 
ta’ tranżizzjoni, dawn il-pajjiżi jistgħu 
jibbenefikaw minn esperjenza u għarfien 
espert tal-BERŻ.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bi tweġiba għall-avvenimenti li seħħew 
fl-2011 fir-reġjun tan-Nofsinhar u tal-
Lvant tal-Mediterran, f’Marzu tal-2011 il-
Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli 
ppreżentaw Komunikazzjoni Konġunta li 
wriet l-appoġġ politiku u ekonomiku 
qawwi tal-UE għal dak ir-reġjun, u li 
kienet tinkludi l-possibbiltà li l-mandat tal-
BERŻ jitwessa’ biex ikopri wkoll il-pajjiżi 
tal-Viċinat tan-Nofsinhar, abbażi tal-
esperjenza tiegħu ta’ dawn l-aħħar għoxrin 
sena. Il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-
25 ta’ Marzu 2011 approva b’mod wiesa’ l-
kontenut ta’ din il-Komunikazzjoni 
Konġunta. Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-
7 ta’ April 2011 dwar ir-reviżjoni tad-
dimensjoni tan-Nofsinhar tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, il-Parlament 
Ewropew stieden lill-BERŻ jibdel l-istatut 
tiegħu sabiex jieħu sehem fil-proċess ta’ 
għajnuna finanzjarja.

(1) Bi tweġiba għall-avvenimenti li seħħew 
fl-2011 fin-Nofinhar u l-Lvant tal-
Mediterran, f’Marzu tal-2011 il-
Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli 
ppreżentaw Komunikazzjoni Konġunta li 
wriet l-appoġġ politiku u ekonomiku 
qawwi tal-UE għal dak ir-reġjun, u li 
kienet tinkludi l-possibbiltà li l-mandat tal-
BERŻ jitwessa’ biex ikopri wkoll il-pajjiżi 
tal-Viċinat tan-Nofsinhar, abbażi tal-
esperjenza tiegħu ta’ dawn l-aħħar għoxrin 
sena. Il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-
25 ta’ Marzu 2011 approva b’mod wiesa’ l-
kontenut ta’ din il-Komunikazzjoni 
Konġunta.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-
7 ta’ April 2011 dwar ir-reviżjoni tad-
dimensjoni tan-Nofsinhar tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, il-Parlament 
Ewropew stieden lill-BERŻ jibdel l-istatut 
tiegħu sabiex jieħu sehem fil-proċess ta’ 
għajnuna finanzjarja.
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-espansjoni tal-BERŻ lejn in-
Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran hija 
espressjoni tal-appoġġ tal-komunità 
internazzjonali għar-Rebbiegħa Għarbija 
u hija tweġiba għat-tamiet li qajmet għal 
tranżizzjoni lejn demokraziji li 
jiffunzjonaw tajjeb fil-pajjiżi ta’ dan ir-
reġjun.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Permezz tar-Riżoluzzjonijiet 
numru 137 u 138 adottati fit-
30 ta’ Settembru 2011, il-Bord tal-
Gvernaturi tal-BERŻ ivvota favur l-emendi 
meħtieġa tal-Ftehim li jistabbilixxi l-BERŻ 
u b’hekk il-Bank jista’ jwessa’ r-reġjun ta’ 
ħidma tiegħu għar-reġjun tan-Nofsinhar u 
tal-Lvant tal-Mediterran. Il-Gvernaturi 
kollha li jirrappreżentaw lill-Istati Membri 
tal-UE fil-BERŻ ivvutaw favur dawn l-
emendi, inkluż il-Gvernatur li 
jirrappreżenta lill-Unjoni Ewropea.

(3) Permezz tar-Riżoluzzjonijiet 
numru 137 u 138 adottati fit-
30 ta’ Settembru 2011, il-Bord tal-
Gvernaturi tal-BERŻ ivvota favur l-emendi
meħtieġa tal-Ftehim li jistabbilixxi l-BERŻ 
u b’hekk il-Bank jista’ jwessa’ r-reġjun ta’ 
ħidma tiegħu għar-reġjun tan-Nofsinhar u 
tal-Lvant tal-MediterranBI, filwaqt li 
jżomm l-impenn tiegħu lejn il-pajjiżi fejn 
attwalment jopera. Il-Gvernaturi kollha li 
jirrappreżentaw lill-Istati Membri tal-UE 
fil-BERŻ ivvutaw favur dawn l-emendi, 
inkluż il-Gvernatur li jirrappreżenta lill-
Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Qabel ma l-BERŻ jimpenja ruħu fil-
pajjiżi ta’ intervent potenzjali ġodda, 
għandu jiġi inkoraġġit jagħmel 
valutazzjonijiet tekniċi dettaljati tal-
kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi 
eżistenti fil-pajjiż ikkonċernat, inkluż: 
valutazzjoni tal-impenn ta’ dak il-pajjiż 
lejn prinċipji ta’ demokrazija b’numru ta’ 
partiti, ta' pluraliżmu u ta' ekonomiji tas-
suq, kif minquxa fl-Artikolu 1 tal-Ftehim 
li Jistabbilixxi l-BERŻ; valutazzjoni tad-
disktakki li jinħolqu bit-tranżizzjoni; u 
reviżjoni ta’ dak li qed jagħmlu 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
oħra u tal-prioritajiet li fir-rigward 
tagħhom il-BERŻ jista’ jagħmel l-aħjar 
użu mill-għarfien u l-ħiliet uniċi tiegħu. 
Fil-preparazzjoni ta' dawn il-
valutazzjonijiet, ir-rappreżentanti tal-
Unjoni fil-korpi governattivi tal-BERŻ 
għandhom jinkoraġġixxu lill-BERŻ 
jikkunsidra bis-sħiħ l-opinjonijiet tal-
Unjoni u l-komunità internazzjonali fuq 
skala usa’.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Ir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-korpi 
governattivi tal-BERŻ għandhom 
jinkoraġġixxu lill-BERŻ joqgħod lura 
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milli jwettaq operazzjonijiet ta’ self 
f’pajjiżi fejn hemm nuqqas ta’ 
responsabilità politika, fejn jinkisru d-
drittijiet ċiviċi u d-drittijiet tal-bniedem u 
fejn jippersisti livell għoli ta’ korruzzjoni.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Ir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-korpi 
governattivi tal-BERŻ għandhom 
jinkoraġġixxu lill-BERŻ biex jipprowovi 
żvilupp sostenibbli u jsaħħaħ it-
tranżizzjoni lejn ekonomiji tas-suq 
effiċjenti fl-enerġija u soċjalment 
inklużivi.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5e) Permezz tar-Riżoluzzjoni 134, 
adottata fil-21 ta’ Mejju 2011, il-Bord tal-
Gvernaturi tal-BERŻ enfasizza li l-
estensjoni ppjanata tal-mandat tal-BERŻ 
għandha tinkiseb mingħajr ma jkunu 
meħtieġa kontribuzzjonijiet ta’ kapital 
addizzjonali mill-azzjonisti tiegħu.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5e) Ir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-korpi 
governattivi tal-BERŻ għandhom 
jinkoraġġixxu lill-BERŻ jiżgura li l-
attivitajiet tiegħu jkunu diretti lejn l-
appoġġ għat-tranżizzjoni tal-pajjiżi 
prospettivi ta’ intervent tiegħu fin-
Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran lejn 
ekonomiji tas-suq li jiffunzjonaw tajjeb u 
li jkunu sostenibbli u moderni. F’dan ir-
rigward, il-BERŻ għandu jirrapporta 
dwar il-prestazzjoni tiegħu annwalment u 
għandu jmexxi valutazzjonijiet 
komprensivi tal-impatt tiegħu fuq il-bini 
ta’ ekonomiji bħal dawn qabel ma jseħħu 
r-reviżjonijiet tar-riżorsi tal-kapital ta’ 
kull ħames snin.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a

Il-Gvernatur tal-BERŻ li jirrappreżenta l-
Unjoni għandu jirrapporta annwalment 
lill-Parlament Ewropew dwar l-espansjoni 
tal-operazzjonijiet tal-BERŻ lejn il-pajjiżi 
tan-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
kontribut tal-BERŻ lejn it-tranżizzjoni 
lejn ekonomiji tas-suq soċjalment 
inklużivi u l-enerġija sostenibbli filwaqt li 
jiżgura li d-drittijiet ċiviċi u d-drittijiet tal-
bniedem jiġu rispettati fl-operazzjonijiet 
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tiegħu.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2b
Fir-rigward tal-pajjiżi tan-Nofsinhar u l-
Lvant tal-Mediterran, il-Kummissjoni, 
qabel ma tipprovdi l-assistenza tagħha lil 
dak il-pajjiż, għandha tieħu kull miżura 
xierqa biex tinkoraġġixxi lill-BERŻ biex 
jagħmel valutazzjoni teknika dettaljata 
tal-kundizzjonijiet ekonomiċi u politiċi 
eżistenti fil-pajjiż ikkonċernat.
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
kollha xierqa biex tinkoraġġixxi lill-
BERŻ jipprovdi assistenza fin-Nofsinhar 
u l-Lvant tal-Mediterran biss f’konformità 
mal-Artikolu 1 tal-Ftehim li Jistabbilixxi 
l-BERŻ u biex joqgħod lura minn 
operazzjonijiet ta' self fuq skala kbira 
f'pajjiżi fejn hemm nuqqas ta' 
responsabilità politika, fejn jinkisru d-
drittijiet ċiviċi u d-drittijiet tal-bniedem 
jew fejn il-korruzzjoni tippersisti.
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
kollha xierqa biex tinkoraġġixxi lill-
BERŻ ma jorganizzax attivitajiet li huma 
f’kunflitt mal-politika Ewropea dwar id-
drittijiet ċiviċi u d-drittijiet tal-bniedem u 
biex jappoġġja proġetti li jippromwovu l-
iżvilupp sostenibbli.

Or. en
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ANNESS: Emendi għall-Ftehim li Jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp

L-Artikolu 1 tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Bank għandu jinbidel b’dan li ġej: 
“Artikolu 1

GĦAN
Billi jikkontribixxi għall-progress ekonomiku u rikostruzzjoni, l-għan tal-Bank għandu jkun li 
jieħu ħsieb t-transitorju lejn ekonomiji miftuħa orjentati lejn is-suq u li jippromovi inizjattivi 
privati u intrapriniżmi fil-pajjiżi fiċ-Ċentru u Lvant ta' l-Ewropa li huma marbuta u li 
japplikaw l-prinċipji ta' demokrazija b'ħafna partiti, pluraliżmu u ekonomiji tas-suq. L-għan 
tal-Bank jista’ jitwettaq ukoll, dejjem bl-istess kundizzjonijiet, fil-Mongolja u fil-pajjiżi 
membri li jinsabu fin-Nofsinhar u fil-Lvant tal-Mediterran, kif stabbilit mill-Bank, wara li 
mill-inqas żewġ terzi tal-Gvernaturi li jirrappreżentaw mill-inqas tliet kwarti tas-setgħat 
kollha tal-vot tal-membri jivvutaw favur dan. B’hekk, kull referenza f’dan il-Ftehim u fl-
Annessi tiegħu għall-“pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant u tal-Ewropa Ċentrali”, għall-“pajjiżi li 
jinsabu fl-Ewropa tal-Lvant u fl-Ewropa Ċentrali”, għall-“pajjiż benefiċjarju (jew pajjiżi 
benefiċjarji)” u għall-“pajjiż membru li huwa benefiċjarju (jew pajjiżi membri li huma 
benefiċjarji)” għandha tirreferi wkoll għall-Mongolja u għal kull wieħed mit-tali pajjiżi tan-
Nofsinhar u tal-Lvant tal-Mediterran.”

L-Artikolu 18 tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Bank għandu jinbidel b’dan li ġej: 
“Artikolu 18

FONDI SPEĊJALI
1. (i) Il-Bank jista’ jaċċetta l-amministrazzjoni ta’ Fondi Speċjali maħsuba biex jaqdu l-għan 
tal-Bank u li jaqgħu fi ħdan il-funzjonijiet tiegħu fil-pajjiżi benefiċjarji tiegħu u fil-pajjiżi li 
huma benefiċjarji potenzjali tiegħu. L-ispiża totali tal-amministrazzjoni ta’ kwalunkwe Fond 
Speċjali bħal dan għandha titħallas minn dak il-Fond Speċjali.
(ii) Għall-għanijiet tas-subparagrafu (i), il-Bord tal-Gvernaturi jista’, fuq talba ta’ membru li 
mhuwiex pajjiż benefiċjarju, jiddeċiedi li dan il-membru jikkwalifika għall-istatus ta’ pajjiż li 
huwa benefiċjarju potenzjali għal perjodu limitat u bil-kundizzjonijiet li huwa jqis li huma 
xierqa. Deċiżjoni bħal din għandha tittieħed billi mill-inqas żewġ terzi tal-Gvernaturi li 
jirrappreżentaw mill-inqas tliet kwarti tas-setgħat kollha tal-vot tal-membri jivvutaw 
favuriha.
(iii) Id-deċiżjoni biex membru jitħalla jikkwalifika għall-istatus ta’ pajjiż li huwa benefiċjarju 
potenzjali tista’ tittieħed biss jekk it-tali membru jkun jista’ jissodisfa r-rekwiżiti biex isir 
pajjiż benefiċjarju. It-tali rekwiżiti huma dawk stipulati fl-Artikolu 1 ta’ dan il-Ftehim, fil-
verżjoni tiegħu meta tittieħed it-tali deċiżjoni jew fil-verżjoni tiegħu hekk kif tidħol fis-seħħ 
emenda li tkun diġà ġiet approvata mill-Bord tal-Gvernaturi meta tittieħed it-tali deċiżjoni.
(iv) Jekk pajjiż li jkun benefiċjarju potenzjali ma jkunx sar pajjiż benefiċjarju fi tmiem il-
perjodu msemmi fis-subparagrafu (ii), il-Bank għandu minnufih itemm kull ħidma speċjali 
f’dak il-pajjiż, ħlief dawk marbutin mal-implimentazzjoni, il-konservazzjoni u l-preservazzjoni 
ordinarja tal-assi tal-Fond Speċjali u mas-saldu tal-obbligi li jkunu ġew minnhom.
2. Il-Fondi Speċjali aċċettati mill-Bank jistgħu jintużaw fil-pajjiżi benefiċjarji tiegħu u fil-
pajjiżi li huma benefiċjarji potenzjali tiegħu b’kull mod u bi kwalunkwe termini u 
kundizzjonijiet li jkunu konsistenti mal-għan u mal-funzjonijiet tal-Bank, mad-
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dispożizzjonijiet l-oħra li japplikaw għal dan il-Ftehim, u mal-ftehim jew ftehimiet marbutin 
ma’ Fondi bħal dawn.
3. Il-Bank għandu jadotta r-regoli u r-regolamenti li jkun hemm bżonn biex jiġi stabbilit, 
amministrat u użat kull Fond Speċjali. It-tali regoli u regolamenti għandhom ikunu konsistenti 
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, ħlief għal dawk id-dispożizzjonijiet li japplikaw biċ-
ċar biss għall-ħidmiet ordinarji tal-Bank.”
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (il-BERŻ) twaqqaf fl-1990 biex jappoġġa 
l-iżvilupp tal-ekonomiji tas-suq mill-Ewropa ċentrali sal-Asja ċentrali wara l-kollass mifrux 
tar-reġimi Komunisti. Biex iwettaq fuq bażi fit-tul l-għan tiegħu li jsaħħaħ it-tranżizzjoni tal-
pajjiżi taċ-Ċentru u tal-Lvant tal-Ewropa lejn ekonomiji miftuħa orjentati lejn is-suq u l-
promozzjoni tal-inizjattiva privata u imprenditorjali, il-Bank jassisti lill-pajjiżi membri 
benefiċjarji biex jimplimentaw riformi strutturali u ekonomiċi settorali, li jinkludu d-
demonopolizzazzjoni, id-deċentralizzazzjoni u l-privatizzazzjoni, biex jgħinu l-ekonomiji 
tagħhom jintegraw ruħhom b'mod sħiħ fl-ekonomija internazzjonali. Skont il-Ftehim li 
Jistabbilixxi l-BERŻ dan jinkiseb permezz ta: 

- il-promozzjoni tal-istabbiliment, it-titjib u l-espansjoni ta’ attività produttiva, kompetittiva u 
fis-settur privat, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju; 

- il-mobilizzazzjoni ta’ kapital domestiku u barrani u management bl-esperjenza;
- it-tisħiħ tal-investiment produttiv, inkluż fis-setturi tas-servizzi u l-finanzi, u f'infrastruttura 
relatata fejn dan hu meħtieġ biex jingħata appoġġ lill-inizjattivi privati u imprenditorjali, u 
b'hekk tingħata assistenza biex jinħoloq ambjent kompetittiv u biex tiżdied il-produttività, 
jogħla l-livell tal-għajxien u jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol;

- il-provvediment ta’ għajnuna teknika għall-preparazzjoni, il-finanzjament u l-
implimentazzjoni ta' proġetti relevanti, kemm jekk individwali kif ukoll fil-kuntest ta' 
programmi ta' investiment speċifiku; 

- l-istimolazzjoni u inkuraġġiment tal-iżvilupp tas-swieq tal-kapital; 
- l-appoġġ lil proġetti sodi u ekonomikament vijabbli li jinvolvu iżjed minn pajjiż membru 
benefiċjarju wieħed; 

- il-promozzjoni tul il-firxa sħiħa tal-attivitajiet ambjentali tal-iżvilupp sod u sostenibbli; 

L-Unjoni Ewropea, flimkien mal-Bank Ewropew tal-Investiment (il-BEI) u l-Istati Membri 
kollha tal-UE li dak iż-żmien kienu l-membri fundaturi. Bħalissa, il-BERŻ huwa l-proprjetà 
ta’ 63 pajjiż, tal-UE u tal-BEI. Il-BERŻ jappoġġja proġetti f’29 pajjiż ta’ operazzjoni, 
primarjament fis-settur privat, li ma jistgħux jiġu ffinanzjati kompletament mis-suq. Barra 
minn hekk, f’ambjent finanzjarju li joffri bosta sfidi, il-klassifikazzjoni tal-kreditu AAA tal-
Bank ġiet rikonfermata reċentement, bi prospettiva ta’ stabilità, mill-aġenziji ewlenin tal-
klassifikazzjoni.

Bħala reazzjoni għar-Rebbiegħa Għarbija u t-tamiet li qajmet għal tranżizzjoni lejn 
demokrazija li tiffunzjona tajjeb fil-pajjiżi tan-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran, il-Bord tal-
Gvernaturi talab u approva unanimament l-estensjoni ġeografika tal-attivitajiet tal-BERŻ, 
filwaqt li żamm l-impenn tiegħu lejn ir-reġjun fejn attwalment jopera.  Il-BERŻ irreaġixxa 
rapidament billi stabbilixxa mekkaniżmi tranżitorji li jmexxu assistenza teknika u 
operazzjonijiet simili fl-Eġittu, fil-Marokk, fit-Tuniżija u fil-Ġordan, waqt li l-bidliet 
meħtieġa fit-trattat tal-BERŻ qegħdin jiġu rratifikati.

Il-komunità internazzjonali, fosthom l-Istati Membri kollha, il-Kummissjoni u l-
istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, ħeġġet lill-BERŻ jifforma parti mir-reazzjoni ekonomika għall-
avvenimenti politiċi li qed iseħħu fin-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran, abbażi tal-
esperjenza tiegħu fl-appoġġ għall-bidla ekonomika fil-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u l-Ewropa 



PE483.759v01-00 16/17 PR\894347MT.doc

MT

tal-Lvant, kif ukoll fil-pajjiżi tal-Asja Ċentrali, wara l-kollass tal-Komuniżmu.
L-UE u l-G8  ħeġġew ukoll lill-BERŻ jappoġġja l-impenn fir-reġjun u wiegħdu li jaħdmu 
mal-Bank sabiex tinħoloq “faċilità tranżizzjonali apposta” biex il-Bank ikun jista’ jibda 
ħidmietu fir-reġjun estiż mill-aktar fis possibbli.

Waħda mit-temi tas-summit li ġej tal-G20 fit-18-19 ta’ Mejju 2012 se tkun l-estensjoni 
ġeografika tal-mandat tal-BERŻ lejn in-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran. Wara l-appoġġ 
politiku qawwi tal-UE għar-Rebbiegħa Għarbija u l-enfasi għall-ħtieġa ta’ assistenza fil-
proċess ta’ demokratizzazzjoni fl-ogħla livell politiku, l-approvazzjoni tal-estensjoni tal-
BERŻ mill-UE se ssaħħaħ il-wegħdiet tagħha biex tappoġġja attivament ir-Rebbiegħa 
Għarbija.

Madankollu, hemm diversi preokkupazzjonijiet li għandhom jitqajmu. Il-pajjiżi tan-Nofsinhar 
u l-Lvant tal-Mediterran huma differenti ħafna mill-istati ta' dak li kien il-Blokk tal-Lvant fejn 
il-BERŻ kien jopera tradizzjonalment. Hemm bosta fatturi li jiddistingwu l-pajjiżi tan-
Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran li aktarx jeffettwaw it-trajjettorji politiċi tagħhom u li 
jagħmlu r-relazzjoni bejn il-politika u l-ekonomija f'dan ir-reġjun differenti mir-reġjun ta' 
tranżizzjoni post-Komunista. Differenzi ewlenin li se jeffettwaw l-ekonomija politika tal-
pajjiżi tan-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran huma il-punti ta’ tluq differenti fit-tranżizzjoni; 
sfidi ekonomiċi differenti minn dawk tal-pajjiżi post-Komunisti (li ma kellhomx setturi privati 
fis-sistema tagħhom); inċidenza ogħla ta’ faqar u illitteriżmu fost l-elettorat; nuqqas ta’ 
tmexxija individwali; l-assenza ta’ “ankra” soda tal-UE għall-inkoraġġiment għar-riformi 
politiċi. Biex jiġu indirizzati dawn iċ-ċirkostanzi speċifiċi fin-Nofsinhar u l-Lvant tal-
Mediterran, il-BERŻ se jkollu jieħu approċċ imfassal b’mod preċiż li jikkunsidra l-kuntest 
rivoluzzjonarju, ir-rwol tal-Iżlam u l-partiti iżlamiċi, ir-rwol tal-militar u l-istrutturi politiċi 
monarkiċi f’uħud minn dawn il-pajjiżi.

Qabel ma pajjiż isir suġġett għall-operazzjoni tal-BERŻ, għandu jiġi sottopost għal 
Valutazzjoni Teknika tal-Pajjiż, inklużi valutazzjonijiet dwar responsabilità politika, l-istat 
tad-dritt u l-korruzzjoni, u s-sitwazzjoni tad-drittijiet ċiviċi u d-drittijiet tal-bniedem.  Jekk 
pajjiż ma jirċevix valutazzjoni pożittiva, il-Bord tal-Gvernaturi tal-BERŻ iżomm lura milli 
jiffinanzja proġetti f’dan il-pajjiż.

Il-BERŻ żviluppa approċċ kalibrat ġdid għan-Nofsinhar u l-Lvant tal-Mediterran, li jinkludi 
tliet stadji ta’ intervent – fondi ta’ kooperazzjoni, fondi speċjali u riżorsi ta’ kapitali ordinarji. 
Deskrizzjoni dettaljata tal-livelli differenti tal-appoġġ tal-BERŻ tinsab fil-memorandum ta’ 
spjegazzjoni tal-Kummissjoni mehmuż ma’ dan id-dossier.

Filwaqt li wieħed jistenna d-dħul fis-seħħ tal-Artikolu 1 tal-Ftehim li Jistabbilixxi l-Bank (kif 
emendat), u biex ikun hemm involviment minn qabel tal-BERŻ fin-Nofsinhar u l-Lvant tal-
Mediterran, l-emenda proposta tal-Artikolu 18 tal-Ftehim li Jistabbilixxi l-Bank tippermetti 
lill-BERŻ iwettaq operazzjonijiet iffinanzjati mir-riżorsi tal-Fond Speċjali f'pajjiżi membri 
magħżula tar-reġjun estiż.

Jeħtieġ li l-Artikolu 18 tal-Ftehim li Jistabbilixxi l-Bank jiġi emendat sabiex il-Fondi Speċjali 
jkunu jistgħu jintużaw fil-pajjiżi li huma benefiċjarji potenzjali u sabiex ikun ipprovdut li 
membru tal-BERŻ jinħatar bħala pajjiż benefiċjarju potenzjali bl-approvazzjoni ta’ 
maġġoranza kkwalifikata magħmula mill-inqas minn żewġ terzi tal-Gvernaturi, li jkunu 
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jirrappreżentaw mhux inqas minn 75 % tas-saħħa kollha tal-vot. Barra minn hekk, meta l-
Bord tal-Gvernaturi jiddeċiedi li membru għandu jkun meqjus bħala pajjiż benefiċjarju 
potenzjali, huwa għandu jiddeċiedi wkoll il-perjodu ta’ żmien li matulu dak il-membru jista’ 
jkollu aċċess għall-Fondi Speċjali rilevanti.

L-estensjoni ġeografika tal-BERŻ lejn in-Nofinhar u l-Lvant tal-Mediterran tinkiseb mingħajr 
il-ħtieġa ta’ kontributi addizzjonali ta’ kapital; mhux se tikkomprometti l-ambitu miftiehem u 
l-impatt tal-operazzjonijiet tal-BERŻ fil-pajjiżi benefiċjarji u tkun ikkoordinata bis-sħiħ ma’ 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, li huma attivi fir-reġjun. 

Jiena nappoġġja l-estensjoni ġeografika tal-BERŻ lejn il-pajjiżi tan-Nofsinhar u l-Lvant tal-
Mediterran għaliex nemmen li l-proġetti ffinanzjati mill-BERŻ se jpoġġu sisien b’saħħithom 
għal ekonomija tas-suq miftuħa f’dawn il-pajjiżi.


