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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. KUNTEST TAL-PROPOSTA
L-Unjoni Ewropea tipprovdi garanzija baġitarja lill-Bank Ewrope tal-Investiment (BEI) li 
tkopri r-riskji ta’ natura sovrana u politika b’rabta mal-operati tiegħu ta’ self u ta’ garanziji 
fuq is-self imwettqa barra mill-UE b'appoġġ tal-għanijiet tal-politika esterna tal-UE. Il-
garanzija tal-UE għall-operati esterni tal-BEI hija mezz effettiv li jorbot flimkien il-fondi 
baġitarji tal-UE (permezz tad-dispożizzjoni tal-Fond ta' Garanzija għal azzjonijiet esterni li 
jsostni l-garanzija tal-UE) mar-riżorsi proprji tal-BEI, li tissawwar fuq is-sodizza finanzjarja 
tal-BEI, filwaqt tiżgura li ma tintlaqatx ħażin is-saħħa finanzjarja tal-BEI.

L-elementi l-ġodda li se jiddaħħlu fid-deċiżjoni l-ġdida huma kif ġej:

* L-attivazzjoni ta’ "mandat fakultattiv" ta’ EUR 2 biljuni, li tpoġġa f’riżerva permezz tad-
Deċiżjoni. Dan il-mandat fakultattiv se jiġi attivat mhux bħala żieda tal-limiti massimi 
reġjonali individwali, imma bħala mandat iddedikat għal proġetti li jikkontribwixxu għall-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima fir-reġjuni kollha koperti mid-deċiżjoni. 

* Il-bdil tas-sistema attwali tal-għanijiet reġjonali għall-operazzjonijiet skont il-garanzija tal-
UE b'għanijiet orizzontali ta’ livell għoli jkopru r-reġjuni kollha taħt il-mandat estern. Dawn l-
għanijiet ta' livell għoli se jiddaħħlu fl-Artikoli tad-deċiżjoni proposta u se jkopru l-oqsma tal-
bidla fil-klima, l-infrastruttura ekonomika u soċjali u l-iżvilupp tas-settur privat lokali.

* L-iżvilupp mill-Kummissjoni, flimkien mal-BEI, u b’konsultazzjoni mas-Servizz Ewropew 
ta’ Azzjoni Esterna (SEAE), ta' linji gwida operattivi għal kull reġjun kopert mill-mandat 
estern, ħalli tissaħħaħ ir-rabta bejn l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-BEI b'mod konformi 
mal-għanijiet ġenerali ta’ livell għoli skont il-mandat estern u l-istrateġiji reġjonali tal-UE.

* It-tisħiħ tal-kapaċità tal-BEI li jsostni l-għanijiet ta' żvilupp tal-UE permezz ta' 

* L-attivazzjoni tal-mandat estern tal-BEI għall-Islanda, il-Belarus, il-Libja, l-Iraq, u l-
Kambodja.

2. ELEMENTI ĠURIDIĊI TAL-PROPOSTA
Il-propsota għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill hija msejsa fuq il-bażi 
ġuridika doppja tal-Artikoli 209 u 212 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

3. EMENDI PROPOSTI
Il-BEI kien inħoloq mit-Trattat ta' Ruma fl-1958 bħala l-bank ta' self fuq tul ta' żmien twil tal-
Unjoni Ewropea. Il-BEI huwa l-ewwel u qabel kollox bank, li għandu jopera skont prinċipji 
kummerċjali u bankarji normali. Skont l-istrateġija operattiva tal-BEI, huwa jfittex (1) li 
jiffinanzja proġetti kapitali vijabbli u (2) li jissellef fuq swieq kapitali biex jiffinanzja dawn il-
proġetti. 

Meta mqabbla ma' din l-istrateġija, il-garanzija tal-UE lill-bank hija b'mod ċar eċċezzjoni. 
Għandu jiġi żgurat li l-garanzija ma tirriżultax f'xi tagħwiġ fir-rigward ta' mmaniġġjar 
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finanzjarju b'saħħtu tal-operazzjonijiet tal-BEI u li l-bank innifsu għandu awtonomija 
kummerċjali fil-valutazzjoni u l-għażla tal-proġetti li bi ħsiebu jiffinanzja. 

Barra minn hekk, iċ-ċittadini Ewropej li jħallsu t-taxxi jridu jkunu konxji tar-riskji li huwa 
mikxuf għalihom il-Baġit tal-Unjoni li jirriżultaw minn dawn id-deċiżjonijiet ta' ffinanzjar li 
jkunu ta' spiss kumplessi ħafna. Għandu jkun ċar ukoll li l-istrateġija operazzjonali tal-banek 
trid tiġi rrispettata u li kwalunkwe fond ta' żvilupp mhux se jkun moħbi wara l-iffinanzjar tal-
BEI.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Flimkien mal-missjoni ċentrali tiegħu li 
jiffinanzja l-investiment fl-Unjoni 
Ewropea, il-Bank Ewropew tal-Investiment 
(BEI) mill-1963 wettaq operazzjonijiet ta' 
finanzjament barra l-Unjoni Ewropea 
b'appoġġ għall-politiki esterni tal-UE. Dan 
jippermetti li fondi baġitarji tal-UE 
disponibbli għar-reġjuni esterni jiġu 
kkumplimentati mis-saħħa finanzjarja tal-
BEI għall-benefiċċju tal-pajjiżi 
benefiċjarji. 

(1) Flimkien mal-missjoni ċentrali tiegħu li 
jiffinanzja l-investiment fl-Unjoni 
Ewropea, il-Bank Ewropew tal-Investiment 
(BEI) mill-1963 wettaq operazzjonijiet ta' 
finanzjament barra l-Unjoni Ewropea 
b'appoġġ għall-politiki esterni tal-UE. Dan 
jippermetti li fondi baġitarji tal-UE 
disponibbli għar-reġjuni esterni jiġu 
kkumplimentati mis-saħħa finanzjarja tal-
BEI għall-benefiċċju tal-pajjiżi 
benefiċjarji. L-operazzjonijiet tal-BEI 
bħala appoġġ tal-politiki esterni tal-
Unjoni jridu jsiru skont il-prinċipji ta' 
mmaniġġjar finanzjarju sod.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjonijiet li jsiru skont dan il-mandat huma operazzjonijiet bankarji ggarantiti mill-
fondi taċ-ċittadini Ewropej li jħallsu t-taxxi. Minkejja l-objettivi tal-politika, id-Deċiżjoni jrid 
ikollha obbligu li jiġu mmaniġġjati dawn il-garanziji u operazzjonijiet relatati tal-BEI b'mod 
li jkun finanzjarjament vijabbli u kummerċjalment responsabbli.
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Bil-ħsieb li tiġi sostnuta l-azzjoni 
esterna tal-UE, u biex il-BEI ikun jista’ 
jiffinanzja investiment barra mill-UE 
mingħajr ma jaffettwa l-pożizzjonament 
kreditarju tiegħu, il-biċċa l-kbira tal-
operazzjonijiet tiegħu fir-reġjuni esterni 
bbenefikaw minn garanzija baġitarja tal-
UE amministrata mill-Kummissjoni.

(2) Biex il-BEI ikun jista’ jiffinanzja 
investiment barra mill-UE mingħajr ma 
jaffettwa l-pożizzjonament kreditarju 
tiegħu, il-biċċa l-kbira tal-operazzjonijiet 
tiegħu fir-reġjuni esterni bbenefikaw minn 
garanzija baġitarja tal-UE amministrata 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-ammonti koperti mill-garanzija tal-
UE f’kull reġjun għandhom ikomplu
jirrappreżentaw limiti massimi għall-
finanzjament mill-BEI skont il-garanzija 
tal-UE u mhux miri li l-BEI jiġi rikjest li 
jissodisfa. 

(7) L-ammonti koperti mill-garanzija tal-
UE f’kull reġjun iridu jkomplu
jirrappreżentaw limiti massimi għall-
finanzjament mill-BEI skont il-garanzija 
tal-UE u mhux miri li l-BEI jiġi rikjest li 
jissodisfa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Għandu jkun ċar li l-mandati msemmija huma l-limiti.
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Barra mil-limiti massimi reġjonali, il-
mandat fakultattiv ta' EUR 2 000 000 000 
għandu jiġi attivat u allokat bħala pakkett
li jsostni l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
tal-BEI fil-qasam tat-taffija tal-bidla fil-
klima u l-adattament għaliha madwar ir-
reġjuni koperti mill-mandat. Il-BEI jista’ 
jikkontribwixxi permezz tal-għarfien espert 
u r-riżorsi tiegħu, f'kooperazzjoni mill-qrib
mal-Kummissjoni, ħalli jsostni lill-
awtoritajiet pubbliċi kif ukoll lis-settur 
privat biex dawn jindirizzaw l-isfida tal-
bidla fil-klima u jużaw bl-aħjar mod 
possibbli l-finanzjament disponibbli. Għal 
proġetti ta' taffija u adattament, ir-riżorsi 
tal-BEI, meta possibbli, għandhom jiġu 
kkumplimentati minn fondi konċessjonali 
skont il-baġit tal-UE, permezz tat-taħlit 
effiċjenti u konsistenti ta' għotjiet u self 
għal finanzjament konness mal-bidla fil-
klima fil-kuntest tal-assistenza esterna tal-
UE. 

(8) Barra mil-limiti massimi reġjonali, il-
mandat fakultattiv ta' EUR 2 000 000 000 
għandu jiġi attivat biex isostni l-
operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 
koperti mill-mandat. Il-BEI jista’ 
jikkontribwixxi permezz tal-għarfien espert 
u r-riżorsi tiegħu, f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, ħalli jsostni lill-awtoritajiet 
pubbliċi u lis-settur privat biex dawn 
jindirizzaw l-isfida tal-bidla fil-klima u 
jużaw bl-aħjar mod possibbli l-
finanzjament disponibbli. Għal proġetti ta' 
taffija u adattament, ir-riżorsi tal-BEI, 
jistgħu jiġu kkumplimentati minn fondi 
konċessjonali skont il-baġit tal-UE, 
permezz tat-taħlit effiċjenti u konsistenti ta' 
għotjiet u self għal finanzjament konness 
mal-bidla fil-klima fil-kuntest tal-
assistenza esterna tal-UE. F'dan ir-
rigward, huwa xieraq li r-rapport annwali 
tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew 
għandu jkollu rapport dettaljat dwar l-
istrumenti finanzjarji użati għall-
iffinanzjar ta' dawn il-proġetti, li 
jidentifikaw l-ammonti ta' garanziji li 
jaqgħu taħt il-mandat fakultattiv u l-
ammonti ta' għotjiet u self. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-garanziji u ffinanzjar ieħor jistgħu jkunu kkombinati. Għalhekk huwa essenzjali li l-
Parlament Ewropew jirċievi ħarsa ġenerali annwali tal-iffinanzjar kollu fir-rigward ta' din
id-deċiżjoni.
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Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għandha tiġi pprovduta xi flessibbiltà 
fir-rigward tal-allokazzjoni reġjonali skont 
il-Mandat dwar il-Bidla fil-Klima biex 
tippermetti għall-aktar aċċettazzjoni 
effettiva u mħaffa tal-finanzjament 
disponibbli fil-perjodu ta’ 3 snin 2011-
2013. F’każ li l-ammont totali tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament meqjusa 
jisboq l-ammont disponibbli ta' 
EUR 2 biljun, il-Kummissjoni u l-BEI 
għandhom jagħmlu l-almu tagħhom ħalli 
jiżguraw distribuzzjoni bbilanċjata fir-
reġjuni koperti, abbażi tal-prijoritajiet 
stabbiliti għall-għajnuna esterna skont il-
Mandat Ġenerali.

(9) Għandha tiġi pprovduta xi flessibbiltà 
fir-rigward tal-allokazzjoni reġjonali skont 
il-Mandat dwar il-Bidla fil-Klima biex 
tippermetti għall-aktar aċċettazzjoni 
effettiva u mħaffa tal-finanzjament 
disponibbli fil-perjodu ta’ 3 snin 2011-
2013. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jekk l-ammont massimu tal-Mandat għall-Bidla fil-Klima jinqabeż, ikun ksur tad-Deċiżjoni 
proposta 

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, il-valutazzjoni
sabet li minkejja l-operazzjonijiet tal-BEI 
imwettqa fil-perjodu kopert mill-
valutazzjoni (2000-2009) kienu 
ġeneralment konformi mal-politiki esterni 
tal-UE, ir-rabta bejn l-għanijiet politiċi 
tal-UE u l-implimentazzjoni operattiva 
tagħhom mill-BEI għandha tissaħħaħ u 
ssir aktar espliċita u strutturata.

(10) Il-valutazzjoni sabet li l-
operazzjonijiet tal-BEI imwettqa fil-
perjodu kopert mill-valutazzjoni (2000-
2009) kienu ġeneralment konformi mal-
politiki esterni tal-UE. Huwa xieraq li jiġi 
żgurat li l-operazzjonijiet isiru b'mod 
ekonomikament vijabbli u bi qbil mal-
prinċipji ta' mmaniġġjar finanzjarju sod. 
Għalhekk, il-BEI għandu jżomm livell 
għoli ta' awtonomija fl-implimentazzjoni 
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tal-proġetti li jaqgħu taħt il-mandat estern 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BEI għandu jżomm livell sod ta' diskrezzjoni fl-implimentazzjoni tal-proġetti li jaqgħu taħt 
din id-Deċiżjoni.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex titqawwa l-koerenza tal-mandat, 
tissaħħaħ il-konċentrazzjoni tal-attività 
ta’ finanzjament estern tal-BEI fuq il-
politiki ta' appoġġ tal-UE, u għall-
benefiċċju massimu tal-benefiċjarji, din id-
deċiżjoni għandha tiffissa għanijiet 
orizzontali ta’ livell għoli fil-mandat għall-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
fil-pajjiżi kollha eliġibbli, fuq is-sies tal-
aspetti komparattivement b’saħħithom tal-
BEI f’oqsma fejn fl-imgħoddi dan ta 
xhieda ta’ ħidma pożittiva. Fir-reġjuni 
kollha koperti minn din id-deċiżjoni, il-BEI 
għandu għalhekk jiffinanzja proġetti fl-
oqsma tat-taffija tal-bidla fil-klima u l-
adattament għaliha, l-infrastruttura soċjali 
u ekonomika (notevolment fit-trasport, l-
enerġija inkluża l-enerġija rinovabbli, is-
sigurtà tal-enerġija, l-infrastruttura 
ambjentali inklużi l-ilma u s-sanità, kif 
ukoll it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT), u l-iżvilupp tas-
settur privat lokali, b’mod partikolari l-
appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji 
(SMEs). F’dawn l-oqsma, l-integrazzjoni 
reġjonali fost il-pajjiżi msieħba, inkluża l-
integrazzjoni ekonomika bejn il-pajjiżi 
preadeżjonali, il-pajjiżi ġirien u l-UE,

(11) Biex titqawwa l-koerenza tal-mandat, 
u għall-benefiċċju massimu tal-benefiċjarji, 
din id-deċiżjoni għandha tiffissa għanijiet 
orizzontali ta’ livell għoli fil-mandat għall-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
fil-pajjiżi kollha eliġibbli, fuq is-sies tal-
aspetti komparattivement b’saħħithom tal-
BEI f’oqsma fejn fl-imgħoddi dan ta 
xhieda ta’ ħidma pożittiva. Fir-reġjuni 
kollha koperti minn din id-deċiżjoni, il-BEI 
għandu għalhekk jiffinanzja l-infrastruttura 
soċjali u ekonomika (notevolment fit-
trasport, l-enerġija, is-sigurtà tal-enerġija, 
l-infrastruttura ambjentali inklużi l-ilma u 
s-sanità, kif ukoll it-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), u 
l-iżvilupp tas-settur privat lokali, b’mod 
partikolari l-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u 
medji (SMEs). F’dawn l-oqsma, l-
integrazzjoni reġjonali fost il-pajjiżi 
msieħba għandha tkun għan bażiku tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI.
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għandha tkun għan bażiku tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Barra minn hekk, l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament mill-BEI għandhom 
jikkontribwixxu għall-prinċipji ġenerali li 
jiggwidaw l-azzjoni esterna tal-UE, kif inhi 
msemmija fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, li tħeġġeġ u tikkonsolida 
d-demokrazija u l-istat tad-dritt, il-jeddijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, u 
għall-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
ambjentali internazzjonali li l-UE hija parti 
minnhom. Fir-rigward tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari, l-
operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI 
għandhom irawmu: żvilupp ekonomiku, 
soċjali u ambjentali sostenibbli ta' dawn il-
pajjiżi, l-aktar fost dawk l-aktar 
żvantaġġati fosthom; l-integrazzjoni bla 
intoppi u gradwali tagħhom fl-ekonomija 
dinjija; il-kampanja kontra l-faqar; kif 
ukoll il-konformità mal-għanijiet ġenerali 
approvati mill-UE fil-kuntest tan-
Nazzjonijiet Uniti u ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti oħrajn. Il-BEI 
għandu gradwalment isawwar il-mezzi 
xierqa biex jissodisfa b’mod adegwat dawn 
ir-rekwiżiti.

(12) Barra minn hekk, l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament mill-BEI għandhom 
jikkontribwixxu għall-prinċipji ġenerali li 
jiggwidaw l-azzjoni esterna tal-UE, kif inhi 
msemmija fl-Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, li tħeġġeġ u tikkonsolida 
d-demokrazija u l-istat tad-dritt, u l-
libertajiet fundamentali, u għall-
implimentazzjoni tal-ftehimiet ambjentali 
internazzjonali li l-UE hija parti minnhom. 
Fir-rigward tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari, l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament tal-BEI għandhom irawmu: 
żvilupp ekonomiku, soċjali u ambjentali 
sostenibbli ta' dawn il-pajjiżi, l-aktar fost 
dawk l-aktar żvantaġġati fosthom; l-
integrazzjoni bla intoppi u gradwali 
tagħhom fl-ekonomija dinjija; il-kampanja 
kontra l-faqar; u l-konformità mal-
għanijiet ġenerali approvati mill-UE fil-
kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti u ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
kompetenti oħrajn. Il-BEI għandu 
gradwalment isawwar il-mezzi xierqa biex 
jissodisfa b’mod adegwat dawn ir-
rekwiżiti.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skont din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
jżid l-orjentazzjoni tiegħu rigward l-
iżvilupp f'koordinazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni u b'segwiment tal-prinċipji
tal-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp. Dan 
għandu jiġi implimentat permezz ta’ għadd 
ta’ mezzi konkreti, b’mod partikolari billi 
tissaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jivvaluta l-
aspetti soċjali u tal-iżvilupp tal-proġetti, 
inklużi r-riskji konnessi mal-jeddijiet tal-
bniedem u l-kunflitti, u billi titħeġġeġ il-
konsultazzjoni lokali. Barra minn hekk, 
għandu jżid il-konċentrazzjoni tiegħu fuq 
oqsma fejn għandu għarfien espert minn 
operazzjonijiet ta’ finanzjament fl-UE u li 
jqawwu l-iżvilupp fil-pajjiż inkwistjoni, 
bħall-infrastruttura ambjentali inklużi l-
ilma u s-sanità, it-trasportazzjoni 
sostenibbli u t-taffija tal-bidla fil-klima, 
partikolarment bl-enerġija rinovabbli. Il-
BEI għandu kull ma jmur isaħħaħ ukoll l-
attività tiegħu b’appoġġ għas-saħħa u l-
edukazzjoni kif ukoll għall-adattament 
għall-bidla fil-klima, billi fejn ikun xieraq 
jaħdem b'kooperazzjoni ma’ Istituzzjonijiet 
Finanzjarji Internazzjonali (IFI) u 
istituzzjonijiet finanzajrji bilaterali 
Ewropej (EBFIs). Dan ikun jeħtieġ aċċess 
għal riżorsi konċessjonali u żieda 
progressiva fir-riżorsi umani dedikati 
għall-attivitajiet esterni tal-BEI. L-attività 
tal-BEI għandha tkun kumplimentari 
għall-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UE
relatati mat-tiswir istituzzjonali u r-riformi 
settorjali. Fl-aħħar nett, il-BEI għandu
jiddefinixxi l-indikaturi ta’ prestazzjoni li 
huma marbuta mal-aspetti tal-iżvilupp tal-
proġetti u r-riżultati tagħhom.

(13) Skont din id-deċiżjoni, il-BEI għandu 
jsegwi l-prinċipji tal-Kunsens Ewropew 
dwar l-Iżvilupp. Dan għandu jiġi 
implimentat permezz ta’ għadd ta’ mezzi 
konkreti, b’mod partikolari billi tissaħħaħ 
il-kapaċità tiegħu li jivvaluta l-aspetti 
soċjali u tal-iżvilupp tal-proġetti, inklużi r-
riskji konnessi mal-kunflitti, u billi 
titħeġġeġ il-konsultazzjoni lokali. Barra 
minn hekk, għandu jżid il-konċentrazzjoni 
tiegħu fuq oqsma fejn għandu għarfien 
espert minn operazzjonijiet ta’ 
finanzjament fl-UE u li jqawwu l-iżvilupp 
fil-pajjiż inkwistjoni, bħall-infrastruttura 
speċjalment l-ilma u s-sanità, it-
trasportazzjoni sostenibbli u t-taffija tal-
bidla fil-klima, partikolarment bl-enerġija 
rinovabbli. Il-BEI għandu kull ma jmur 
isaħħaħ ukoll l-attività tiegħu b’appoġġ 
għas-saħħa u l-edukazzjoni, billi fejn ikun 
xieraq jaħdem b'kooperazzjoni ma’ 
Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali 
(IFI) u istituzzjonijiet finanzajrji bilaterali 
Ewropej (EBFIs). Dan ikun jeħtieġ aċċess 
għal riżorsi konċessjonali u riżorsi umani 
adegwati dedikati għall-attivitajiet esterni 
tal-BEI. L-attività tal-BEI għandha 
tikkumplimenta l-prijoritajiet tal-UE 
relatati mat-tiswir istituzzjonali u r-riformi 
settorjali. Fl-aħħar nett, il-BEI irid
jiddefinixxi l-indikaturi ta’ prestazzjoni li 
huma marbuta mal-aspetti tal-iżvilupp tal-
proġetti u r-riżultati tagħhom.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Liżbona, il-funzjoni tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta’ Sigurtà, li huwa fl-istess waqt 
il-Viċi President tal-Kummissjoni għar-
Relazzjonijiet Esterni, inħolqot bil-għan li 
żżid l-impatt u l-koerenza tar-relazzjonijiet 
esterni tal-UE. Se jinħoloq Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna (EEAS) 
ġdid taħt l-awtorità tar-Rappreżentant 
Għoli. F'dawn l-aħħar snin kien hemm 
ukoll twessiegħ u tisħiħ tal-politiki esterni 
tal-UE. Dan kien speċjalment il-każ għall-
Istrateġija ta’ Qabel l-Adeżjoni, għall-
Politika tal-Viċinat Ewropew, għall-
Istrateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali, 
għall-isħubiji mġedda mal-Amerika Latina 
u max-Xlokk tal-Ażja, kif ukoll għas-
Sħubija Strateġika tal-UE mar-Russja, iċ-
Ċina u l-Indja. Dan jista’ jingħad ukoll 
għall-politiki tal-iżvilupp tal-UE, li issa 
ġew estiżi biex jinkludu l-pajjiżi kollha li 
qed jiżviluppaw. Mill-2007, ir-
relazzjonijiet esterni tal-UE ġew sostnuti 
wkoll permezz ta' strumenti finanzjarji 
ġodda, jiġifieri l-Istrument għall-
Assistenza Preadeżjonali (IPA), l-Istrument 
Ewropew għall-Viċinat u s-Sħubija 
(ENPI), l-Istrument għall-Kooperazzjoni 
fl-Iżvilupp (DCI), l-Istrument Ewropew 
għad-Demokrazija u l-Jeddijiet tal-
Bniedem (EIDHR) u l-Istrument għall-
Istabbiltà.

(14) Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona, inħolqot il-funzjoni tar-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, 
li huwa fl-istess waqt il-Viċi President tal-
Kummissjoni għar-Relazzjonijiet Esterni. 
Se jinħoloq Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) ġdid taħt l-
awtorità tar-Rappreżentant Għoli. F'dawn l-
aħħar snin kien hemm ukoll espansjoni tal-
politiki esterni tal-UE, speċjalment għall-
Istrateġija ta’ Qabel l-Adeżjoni, għall-
Politika tal-Viċinat Ewropew, għall-
Istrateġija tal-UE għall-Ażja Ċentrali, 
għall-isħubiji mġedda mal-Amerika Latina 
u max-Xlokk tal-Ażja, kif ukoll għas-
Sħubija Strateġika tal-UE mar-Russja, iċ-
Ċina u l-Indja. Dan jista’ jingħad ukoll 
għall-politiki tal-iżvilupp tal-UE, li issa 
ġew estiżi biex jinkludu l-pajjiżi kollha li 
qed jiżviluppaw. Mill-2007, ir-
relazzjonijiet esterni tal-UE ġew sostnuti 
permezz ta' strumenti finanzjarji ġodda, 
jiġifieri l-Istrument għall-Assistenza 
Preadeżjonali (IPA), l-Istrument Ewropew 
għall-Viċinat u s-Sħubija (ENPI), l-
Istrument għall-Kooperazzjoni fl-Iżvilupp 
(DCI), l-Istrument Ewropew għad-
Demokrazija u l-Jeddijiet tal-Bniedem 
(EIDHR) u l-Istrument għall-Istabbiltà.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi 
Preadeżjonali għandha sseħħ fil-qafas 
stabbilit fis-Sħubijiet Adeżjonali u Ewropej 
li ffissaw il-prijoritajiet għal kull pajjiż, u 
għall-Kosovo skont ir-Riżoluzzjoni tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet 
Uniti 1244 (1999), bil-ħsieb li jiġi 
rreġistrat progress fit-tqarrib lejn l-UE, u
li jipprovdu qafas għall-assistenza mill-UE. 
Il-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni (SAP) huwa l-qafas politiku 
tal-UE għall-Balkani tal-Punent. Dan huwa 
msejjes fuq sħubija progressiva, li fiha l-
UE toffri konċessjonijiet kummerċjali, 
assistenza ekonomika u finanzjarja u 
relazzjonijiet kuntrattwali permezz tal-
Ftehimiet ta’ Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni (SAAs). L-assistenza 
finanzjarja preadeżjonali, permezz tal-IPA, 
tgħin lill-kanditati u l-kanditati potenzjali 
jitħejjew għall-obbligi u l-isfidi tal-isħubija 
fl-UE. Din l-assistenza ssostni l-proċess ta’ 
riformi, inklużi t-tħejjijiet għall-
eventwalità li dawn il-pajjiżi jsiru membri. 
Din tiffoka fuq it-tiswir istituzzjonali, il-
konformità mal-acquis communautaire u 
l-tħejjija għall-politiki u l-istrumenti tal-
UE.

(15) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi 
Preadeżjonali ssir fil-qafas stabbilit fis-
Sħubijiet Adeżjonali u Ewropej li ffissaw 
il-prijoritajiet għal kull pajjiż, u għall-
Kosovo skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet 
Uniti 1244 (1999), li jipprovdu qafas għall-
assistenza mill-UE. Il-Proċess ta’ 
Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (SAP) 
huwa l-qafas politiku tal-UE għall-Balkani 
tal-Punent. Dan huwa msejjes fuq sħubija, 
li fiha l-UE toffri konċessjonijiet 
kummerċjali, assistenza ekonomika u 
finanzjarja u relazzjonijiet kuntrattwali 
permezz tal-Ftehimiet ta’ Stabbilizzazzjoni 
u Assoċjazzjoni (SAAs). L-assistenza 
finanzjarja preadeżjonali, permezz tal-IPA, 
tgħin lill-kanditati u l-kanditati potenzjali 
jitħejjew għall-obbligi u l-isfidi tal-isħubija 
fl-UE. Din l-assistenza ssostni l-proċess ta’ 
riformi, inklużi t-tħejjijiet għall-
eventwalità li dawn il-pajjiżi jsiru membri. 
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi tal-Viċinat 
għandha sseħħ fil-qafas tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, li skontha l-UE 
timmira li tiżviluppa relazzjoni speċjali 
mal-pajjiżi ġirien bil-ħsieb li tistabbilixxi 
żona ta’ prosperità u relazzjonijiet tajbin 
fost il-pajjiżi ġirien, abbażi tal-valuri tal-
UE u kkaratterizzata minn relazzjonijiet 
mill-qrib u fis-sliem msejsa fuq il-
kooperazzjoni. Biex tikseb dawn l-għanijiet 
l-UE u l-imsieħba tagħha jimplimentaw 
Pjanijiet ta' Azzjoni bilaterali maqbula 
flimkien li jiddefinixxu ġabra ta’ 
prijoritajiet li jinkludu kwistjonijiet politiċi 
u tas-sigurtà, affarijiet kummerċjali u 
ekonomiċi, problemi ambjentali u l-
integrazzjoni tan-netwerk tat-trasport u l-
enerġija. L-Unjoni għall-Mediterran, is-
Sħubija tal-Lvant, u s-Sinerġija tal-Baħar l-
Iswed huma inizjattivi reġjonali u 
multilaterali li jikkumplimentaw il-Politika 
Ewropea tal-Viċinat bil-għan li jrawmu l-
kooperazzjoni bejn l-UE u l-grupp rispettiv 
ta’ pajjiżi msieħba ġirien li jiffaċċjaw sfidi 
komuni u/jew jaqsmu ambjent ġeografiku 
komuni. L-Unjoni għall-Mediterran 
tappoġġja t-titjib soċjoekonomiku, is-
solidarjetà, l-integrazzjoni reġjonali, l-
iżvilupp sostenibbli u t-tiswir tal-għarfien, 
b’enfasi fuq il-ħtieġa li tiżdied il-
kooperazzjoni finanzjarja għall-appoġġ 
reġjonali u l-proġetti transnazzjonali. L-
Isħubija tal-Lvant għandha l-għan li toħloq 
il-kundizzjonijiet neċessarji biex titħaffef l-
assoċjazzjoni politika u titkompla l-
integrazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-
pajjiżi msieħba tal-Lvant. Il-Federazzjoni 
Russa u l-UE għandhom Sħubija Strateġika 
fuq firxa wiesgħa, distinata mill-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u espressa permezz 
tal-Ispazji Komuni u r-Rotot ta’ Direzzjoni. 

(16) L-attività tal-BEI fil-pajjiżi tal-Viċinat 
issir fil-qafas tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat, li skontha l-UE timmira li 
tiżviluppa relazzjoni speċjali mal-pajjiżi 
ġirien bil-ħsieb li tistabbilixxi żona ta’ 
prosperità u relazzjonijiet tajbin fost il-
pajjiżi ġirien, abbażi tal-valuri tal-UE u 
kkaratterizzata minn relazzjonijiet mill-qrib 
u fis-sliem msejsa fuq il-kooperazzjoni. 
Biex tikseb dawn l-għanijiet l-UE u l-
imsieħba tagħha jimplimentaw Pjanijiet ta' 
Azzjoni bilaterali maqbula flimkien li 
jiddefinixxu ġabra ta’ prijoritajiet. L-
Unjoni għall-Mediterran, is-Sħubija tal-
Lvant, u s-Sinerġija tal-Baħar l-Iswed 
jikkumplimentaw il-Politika Ewropea tal-
Viċinat bil-għan li jrawmu l-kooperazzjoni 
bejn l-UE u l-grupp rispettiv ta’ pajjiżi 
msieħba ġirien li jiffaċċjaw sfidi komuni 
u/jew jaqsmu ambjent ġeografiku komuni. 
L-Unjoni għall-Mediterran tappoġġja t-
titjib soċjoekonomiku, is-solidarjetà, l-
integrazzjoni reġjonali, l-iżvilupp 
sostenibbli u t-tiswir tal-għarfien, b’enfasi 
fuq il-ħtieġa li tiżdied il-kooperazzjoni 
finanzjarja għall-appoġġ reġjonali u l-
proġetti transnazzjonali. L-Isħubija tal-
Lvant għandha l-għan li toħloq il-
kundizzjonijiet neċessarji biex titħaffef l-
assoċjazzjoni politika u titkompla l-
integrazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-
pajjiżi msieħba tal-Lvant. Il-Federazzjoni 
Russa u l-UE għandhom Sħubija Strateġika 
fuq firxa wiesgħa, distinata mill-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u espressa permezz 
tal-Ispazji Komuni u r-Rotot ta’ Direzzjoni. 
Dan hu kumplimentat mid-Dimensjoni tat-
Tramuntana li tipprovdi qafas għall-
kooperazzjoni bejn l-UE, ir-Russja, in-
Norveġja u l-Islanda. 
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Dan hu kumplimentat fil-livell 
multilaterali mid-Dimensjoni tat-
Tramuntana li tipprovdi qafas għall-
kooperazzjoni bejn l-UE, ir-Russja, in-
Norveġja u l-Islanda. 

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-attività tal-BEI fl-Amerika Latina 
għandha sseħħ fil-qafas tal-Isħubija 
Strateġika tal-UE, l-Amerika Latina u l-
Karibew. Kif enfasizzat fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
Settembru 2009 “L-Unjoni Ewropea u l-
Amerika Latina: Parteċipanti Globali fi 
Sħubija", il-prijoritajiet tal-UE fil-qasam 
tal-kooperazzjoni lejn l-Amerika Latina 
huma t-tħeġġiġ tal-integrazzjoni reġjonali u 
l-qirda tal-faqar u l-inugwaljanza soċjali
ħalli jitħeġġu s-sostenibbiltà ekonomika u 
l-iżvilupp soċjali. Dawn l-għanijiet politiċi 
għandhom jitrawmu b'kunsiderazzjoni tal-
livell differenti tal-iżvilupp tal-pajjiżi Latin 
Amerikani. Id-djalogu bilaterali għandu 
jiġi segwit f’oqsma ta' interess komuni 
għall-UE u l-Amerika Latina, inklużi l-
ambjent, il-bidla fil-klima, it-tnaqqis tar-
riskju tad-diżastri u l-enerġija, ix-xjenza, 
ir-riċerka, l-edukazzjoni għolja, it-
teknoloġija u l-innovazzjoni.

(17) L-attività tal-BEI fl-Amerika Latina 
ssir fil-qafas tal-Isħubija Strateġika tal-UE, 
l-Amerika Latina u l-Karibew. Kif 
enfasizzat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni ta’ Settembru 2009 “L-
Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina: 
Parteċipanti Globali fi Sħubija", il-
prijoritajiet tal-UE fil-qasam tal-
kooperazzjoni lejn l-Amerika Latina huma 
t-tħeġġiġ tal-integrazzjoni reġjonali u l-
qirda tal-faqar ħalli jitħeġġu s-sostenibbiltà 
ekonomika u l-iżvilupp soċjali. Dawn l-
għanijiet politiċi għandhom jitrawmu 
b'kunsiderazzjoni tal-livell differenti tal-
iżvilupp tal-pajjiżi Latin Amerikani. Id-
djalogu bilaterali għandu jiġi segwit 
f’oqsma ta' interess komuni għall-UE u l-
Amerika Latina, inklużi l-ambjent, it-
tnaqqis tar-riskju tad-diżastri u l-enerġija, 
ix-xjenza, ir-riċerka, l-edukazzjoni għolja, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-BEI għandu jkun attiv fl-Ażja 
kemm fl-ekonomiji emerġenti dinamiċi kif 
ukoll fil-pajjiżi inqas prosperi. F’dan ir-
reġjun divers, l-UE qed tapprofondixxi s-
sħubija strateġika tagħha maċ-Ċina u l-
Indja u qed isir progress fin-negozjati biex 
jissawru ftehimiet ġodda ta' sħubija u 
kummerċ ħieles mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-
Ażja. Fl-istess waqt, il-kooperazzjoni fl-
iżvilupp għandha punt importanti fl-aġenda 
tal-UE mal-Ażja; l-istrateġija tal-UE għall-
iżvilupp fir-reġjun Ażjatiku għandha l-
għan li teqred il-faqar billi ssostni tkabbir 
ekonomiku sostenibbli fuq sisien wesgħin, 
tħeġġeġ ambjent u kundizzjonijiet li 
jippromwovu l-kummerċ u l-integrazzjoni 
fir-reġjun, tqawwi l-governanza, iżżid l-
istabbiltà politika u soċjali, u ssotni l-
kisbiet tal-Miri tal-Millenju għall-Iżvilupp 
tal-2015. Qed jiddaħħlu fis-seħħ politiki bi 
sħab li jindirizzaw sfidi komuni, bħall-
bidla fil-klima, l-iżvilupp sostenibbli, is-
sigurtà u l-istabbiltà, il-governanza u l-
jeddijiet tal-bniedem, kif ukoll il-
prevenzjoni tad-diżastri naturali u umani u 
r-rispons għalihom.

(18) Il-BEI huwa attiv fl-Ażja. F’dan ir-
reġjun divers, l-UE qed tapprofondixxi s-
sħubija strateġika tagħha maċ-Ċina u l-
Indja u qed isir progress fin-negozjati biex 
jissawru ftehimiet ġodda ta' sħubija u 
kummerċ ħieles mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-
Ażja. Fl-istess waqt, il-kooperazzjoni fl-
iżvilupp għandha punt importanti fl-aġenda 
tal-UE mal-Ażja; l-istrateġija tal-UE għall-
iżvilupp fir-reġjun Ażjatiku għandha l-
għan li teqred il-faqar billi ssostni tkabbir 
ekonomiku sostenibbli fuq sisien wesgħin, 
tħeġġeġ ambjent u kundizzjonijiet li 
jippromwovu l-kummerċ u l-integrazzjoni 
fir-reġjun, tqawwi l-governanza, iżżid l-
istabbiltà politika u soċjali. Qed jiddaħħlu 
fis-seħħ politiki bi sħab li jindirizzaw sfidi 
komuni, bħall-iżvilupp sostenibbli, is-
sigurtà u l-istabbiltà, il-governanza, kif 
ukoll il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u 
umani u r-rispons għalihom. 

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-istrateġija tal-UE għal sħubija ġdida 
mal-Ażja Ċentrali adottata mill-Kunsill 

(19) L-istrateġija tal-UE għal sħubija ġdida 
mal-Ażja Ċentrali adottata mill-Kunsill 
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Ewropew f’Ġunju 2007 saħħet id-djalogu 
reġjonali u bilaterali u l-kooperazzjoni 
tal-UE mal-pajjiżi tal-Ażja Ċentrali fir-
rigward ta’ kwistjonijiet ewlenin li jħabbat 
wiċċu magħhom dan ir-reġjun, fosthom 
it-tnaqqis tal-faqar, l-iżvilupp sostenibbli 
u l-istabbiltà. L-implimentazzjoni tal-
istrateġija rreġistrat avvanzi importanti fl-
oqsma tal-jeddijiet tal-bniedem, l-istat tad-
dritt, il-governanza tajba u d-demokrazija, 
l-edukazzjoni, l-iżvilupp ekonomiku, il-
kummerċ u l-investiment, l-enerġija u t-
trasport u l-politiki ambjentali.

Ewropew f’Ġunju 2007 rreġistrat avvanzi 
importanti fl-oqsma tal-jeddijiet tal-
bniedem, l-istat tad-dritt, il-governanza 
tajba u d-demokrazija, l-edukazzjoni, l-
iżvilupp ekonomiku, il-kummerċ u l-
investiment, l-enerġija u t-trasport u l-
politiki ambjentali.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-attività tal-BEI fl-Afrika t'Isfel 
għandha sseħħ fil-qafas tad-Dokument 
Strateġiku għal Pajjiż bejn l-UE u l-Afrika 
t'Isfel. L-oqsma ewlenin identifikati mid-
Dokument Strateġiku huma l-ħolqien tal-
impjiegi u l-iżvilupp tal-kapaċità għat-
twassil tas-servizzi u l-koeżjoni soċjali. L-
attivitajiet tal-BEI fl-Afrika t’Isfel seħħew 
f’kumplimentarjetà għolja mal-programm 
ta’ kooperazzjoni fl-iżvilupp tal-
Kummissjoni, jiġifieri permezz tal-
konċentrazzjoni tal-BEI fuq l-appoġġ
għas-settur privat u l-investimenti fl-
espansjoni tal-infrastruttura u s-servizzi 
soċjali (id-djar, il-ġenerazzjoni tal-elettriku 
u l-infrastruttura muniċipali). L-Analiżi ta’ 
Nofs it-Terminu tad-Dokument Strateġiku 
għal Pajjiż fir-rigward tal-Afrika t'Isfel 
sejħet għal tisħiħ tal-azzjonijiet fil-qasam 
tal-bidla fil-klima permezz ta' attivitajiet li 
jsostnu il-ħolqien ta' impjiegi li jirrispettaw 
l-ambjent.

(20) L-attività tal-BEI fl-Afrika t'Isfel 
isseħħ fil-qafas tad-Dokument Strateġiku 
għal Pajjiż bejn l-UE u l-Afrika t'Isfel. L-
oqsma ewlenin identifikati mid-Dokument 
Strateġiku huma l-ħolqien tal-impjiegi u l-
iżvilupp tal-kapaċità għat-twassil tas-
servizzi u l-koeżjoni soċjali. L-attivitajiet 
tal-BEI fl-Afrika t’Isfel iffukaw fuq l-
appoġġ għas-settur privat u l-investimenti 
fl-espansjoni tal-infrastruttura u s-servizzi 
soċjali (id-djar, il-ġenerazzjoni tal-elettriku 
u l-infrastruttura muniċipali). L-Analiżi ta’ 
Nofs it-Terminu tad-Dokument Strateġiku 
għal Pajjiż fir-rigward tal-Afrika t'Isfel 
sejħet għal tisħiħ tal-azzjonijiet fil-qasam 
tal-bidla fil-klima permezz ta' attivitajiet li 
jsostnu il-ħolqien ta' impjiegi li jirrispettaw 
l-ambjent.
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Or. en

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Bil-għan li titjieb il-koerenza tal-
appoġġ ġenerali tal-UE fir-reġjuni 
kkonċernati, għandhom jiġu esplorati 
opportunitajiet biex jiġi kkombinat il-
finanzjament tal-BEI mar-riżorsi baġitarji 
tal-UE kif jixraq, fl-għamla ta’ garanziji, 
ta’ kapital ta’ riskju, ta’ sussidju għar-rati 
tal-interess u ta’ kofinanzjament fl-
investiment, flimkien ma’ għajnuna teknika 
għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni, 
permezz tal-IPA, l-ENPI, l-Istrumenti 
għall-Istabbilità, l-EIDHR u d-DCI. 

(21) Bil-għan li titjieb il-koerenza tal-
appoġġ ġenerali tal-UE fir-reġjuni 
kkonċernati, jistgħu jiġu esplorati 
opportunitajiet biex jiġi kkombinat il-
finanzjament tal-BEI mar-riżorsi baġitarji 
tal-UE kif jixraq, fl-għamla ta’ garanziji, 
ta’ kapital ta’ riskju, ta’ sussidju għar-rati 
tal-interess u ta’ kofinanzjament fl-
investiment, flimkien ma’ għajnuna teknika 
għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni, 
permezz tal-IPA, l-ENPI, l-Istrumenti 
għall-Istabbilità, l-EIDHR u d-DCI. Kull 
meta sseħħ kombinazzjoni tal-iffinanzjar 
tal-BEI ma' riżorsi baġitarji oħra tal-UE, 
id-deċiżjonijiet ta' ffinanzjar kollha 
għandhom jidentifikaw b'mod ċar ir-
riżorsi li jridu jkunu involuti. Ir-rapport 
annwali tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew irid ikollu lista dettaljata tar-
riżorsi baġitarji u l-istrumenti finanzjarji 
użati f'kombinazzjoni mal-iffinanzjar tal-
BEI. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa essenzjali li l-Parlament Ewropew jirċievi ħarsa ġenerali annwali tal-iffinanzjar kollu 
li jkun sar fir-rigward ta' din id-deċiżjoni.
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Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fil-livelli kollha, mill-ippjanar 
strateġiku ’l fuq (upstream) sal-iżvilupp 
tal-proġetti 'l isfel (downstream), għandu 
jiġi żgurat li l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament estern mill-BEI jkunu 
konformi mal-politiki esterni tal-UE u 
jsostnuhom u mal-għanijiet ta' livell għoli 
stipulati f'din id-deċiżjoni. Bil-ħsieb li 
tiżdied il-koerenza fl-azzjonijiet esterni 
tal-UE, għandu jkompli jissaħħaħ id-
djalogu dwar il-politika u l-istrateġija bejn 
il-Kummissjoni, l-EEAS u l-BEI. Għall-
istess għan, għandu jkun hemm 
kooperazzjoni mtejba u skambju 
reċiproku bikri tal-informazzjoni bejn il-
BEI u l-Kummissjoni fil-livell operattiv. 
L-iskambju bikri tal-opinjonijiet bejn il-
BEI, il-Kummisjoni u l-EEAS, skont kif 
ikun jixraq, għandu importanza 
partikolari fil-proċess tat-tħejjija tad-
dokumenti tal-ipprogrammar ħalli jiġu 
massimizzati s-sinerġiji bejn l-attivitajiet 
tal-BEI u dawk implimentati mill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BEI irid iżomm livell sod ta' diskrezzjoni fl-implimentazzjoni tal-proġetti li jaqgħu taħt din 
id-Deċiżjoni.
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Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-miżuri prattiċi għar-rabta tal-
għanijiet tal-mandat ġenerali u l-
implimentazzjoni tagħhom se jiġu ffissati 
fil-linji gwida operattivi reġjonali 
żviluppati mill-Kummissjoni flimkien mal-
BEI, f'konsultazzjoni mal-EEAS dwar 
kwistjonijiet politiċi, kif jixraq. Dawn il-
linji gwida għandhom bħala punt tat-tluq 
iqisu l-qafas politiku usa’ tal-UE għal kull 
reġjun, jirriflettu l-istrateġiji tal-UE għall-
pajjiżi u jimmiraw li jiżguraw li l-
finanzjament mill-BEI ikun kumplimentari 
għall-politiki, programmi u strumenti ta’ 
assistenza korrispondenti tal-UE fir-reġjuni 
differenti. Il-linji gwida għandhom jiġu 
pprovduti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fil-qafas tal-eżerċizzju ta’ rappurtar 
annwali tal-Kummissjoni dwar il-mandat 
estern tal-BEI.

(23) Il-miżuri prattiċi għar-rabta tal-
għanijiet tal-mandat ġenerali u l-
implimentazzjoni tagħhom se jiġu ffissati 
fil-linji gwida operattivi reġjonali 
żviluppati mill-Kummissjoni flimkien mal-
BEI, f'konsultazzjoni mal-EEAS dwar 
kwistjonijiet politiċi, kif jixraq. Dawn il-
linji gwida għandhom bħala punt tat-tluq 
iqisu l-qafas politiku usa’ għal kull reġjun, 
jirriflettu l-istrateġiji tal-UE għall-pajjiżi u 
jimmiraw li jiżguraw li l-finanzjament 
mill-BEI ikun kumplimentari għall-politiki, 
programmi u strumenti ta’ assistenza 
korrispondenti tal-UE fir-reġjuni differenti. 
Il-linji gwida għandhom jiġu pprovduti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fil-qafas 
tal-eżerċizzju ta’ rappurtar annwali tal-
Kummissjoni dwar il-mandat estern tal-
BEI.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-BEI għandu jħejji, f’konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni, programm 
multiannwali indikattiv tal-ammont 
ippjanat ta’ firem tal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament tal-BEI sabiex jiġi żgurat 
ippjanar baġitarju xieraq għall-proviżjon 
tal-Fond ta’ Garanzija. Il-Kummissjoni 
għandha tqis dan il-pjan fil-
programmazzjoni tal-baġit regolari tagħha 

(24) Il-BEI għandu jħejji programm 
multiannwali indikattiv tal-ammont 
ippjanat ta’ firem tal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament tal-BEI sabiex jiġi żgurat 
ippjanar baġitarju xieraq għall-proviżjon 
tal-Fond ta’ Garanzija. Il-Kummissjoni 
għandha tqis dan il-pjan fil-
programmazzjoni tal-baġit regolari tagħha 
trażmess lill-awtorità baġitarja.
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trażmess lill-awtorità baġitarja.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tistħarreġ l-
iżvilupp ta' "Pjattaforma tal-UE għall-
kooperazzjoni u l-iżvilupp" bil-ħsieb li 
tottimizza l-funzjonament tal-mekkaniżmi 
għat-taħlit tal-għotjiet mas-self fir-reġjuni 
esterni. Fir-riflessjonijiet tagħha, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-BEI 
kif ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji 
bilaterali u multilaterali Ewropej l-oħrajn. 
Pjattaforma ta’ dan it-tip tkompli tħeġġeġ 
l-arranġamenti ta’ dipendenza reċiproka, 
imsejsa fuq il-vantaġġ komparattiv tal-
istituzzjonijiet differenti filwaqt li jiġu 
rispettati r-rwol u l-prerogattivi tal-
istituzzjonijiet tal-UE fl-
implimentazzjonijiet tal-baġit tal-UE u 
tas-self mill-BEI.

(25) Il-Kummissjoni għandha tistħarreġ l-
iżvilupp ta' "Pjattaforma tal-UE għall-
kooperazzjoni u l-iżvilupp" bil-ħsieb li 
tottimizza l-funzjonament tal-mekkaniżmi 
għat-taħlit tal-għotjiet mas-self fir-reġjuni 
esterni. Fir-riflessjonijiet tagħha, il-
Kummissjoni trid tikkonsulta lill-BEI kif 
ukoll l-istituzzjonijiet finanzjarji bilaterali
u multilaterali Ewropej l-oħrajn. 
Pjattaforma ta’ dan it-tip tkompli tħeġġeġ 
l-arranġamenti ta’ dipendenza reċiproka, 
imsejsa fuq il-vantaġġ komparattiv tal-
istituzzjonijiet differenti.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-BEI għandu jitħeġġeġ iżid l-
operazzjonijiet tiegħu barra l-UE 
mingħajr ir-rikors għall-garanzija tal-UE 

imħassar 
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ħalli jsostni l-għanijiet tal-politika esterna 
tal-UE, partikolarment fil-pajjiżi 
preadeżjonali u l-pajjiżi tal-viċinat u fil-
pajjiżi tal-grad ta’ investiment f’reġjuni 
oħra, imma anki fil-pajjiżi fil-grad ta’ 
subinvestiment meta l-BEI jkollu l-
garanziji adatti minn partijiet terzi. Il-
BEI, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni, 
għandu jiżviluppa politika li permezz 
tagħha jiddeċiedi bejn l-allokazzjoni ta’ 
proġetti taħt il-mandat tal-garanzija tal-
UE jew ta' finanzjament b'riskju għall-
BEI innifsu. Politika ta’ dan it-tip tkun 
b'mod partikolari tqis l-affidabbiltà 
kreditarja tal-pajjiżi u l-proġetti 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-BEI għandu jespandi l-firxa tal-
istrumenti ta' finanzjament ġodda u 
innovattivi offruti, inkluż permezz ta' 
aktar konċentrazzjoni fuq l-iżvilupp ta' 
strumenti ta' garanzija. Barra minn hekk, 
il-BEI għandu jitħeġġeġ jipprovdi self fil-
muniti lokali u joħroġ bonds fis-swieq 
lokali, sakemm il-pajjiżi msieħba jdaħħlu 
fis-seħħ ir-riformi strutturali neċessarji, 
b'mod partikolari fis-settur finanzjarju, 
kif ukoll miżuri oħra li jiffaċilitaw l-
attività tal-BEI.

imħassar 

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex jiġi żgurat li l-Bank jissodisfa r-
rekwiżiti tal-mandat fir-reġjuni u s-
sottoreġjuni kollha, hemm bżonn li jiġu 
ddedikati biżżejed riżorsi umani u 
finanzjarji għall-attivitajiet esterni tal-
BEI. Dan ikun jinkludi b’mod partikolari 
li jkollu kapaċità suffiċjenti biex isostni l-
għanijiet tal-UE ta' kooperazzjoni fl-
iżvilupp, li jikkonċentra aktar fuq il-
valutazzjoni ex ante tal-aspetti ambjentali, 
soċjali u tal-iżvilupp tal-attivitajiet tiegħu, 
u li jissorvelja b'mod effettiv il-proġetti 
waqt li jkunu qegħdin jiġu implimentati.

imħassar

Or. enĠustifikazzjoni

Il-BEI irid iżomm livell sod ta' diskrezzjoni fl-implimentazzjoni tal-proġetti li jaqgħu taħt din 
id-Deċiżjoni. Barra minn hekk, il-proġetti ffinanzjati skont id-Deċiżjoni jridu jkunu 

implimentati b'mod li jkun finanzjarjament vijabbli.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fl-operazzjonijiet ta’ finanzjament 
tiegħu barra l-UE li jaqgħu taħt l-ambitu 
ta’ din id-Deċiżjoni, il-BEI għandu 
jagħmel ħiltu biex itejjeb aktar il-
koordinament u l-kooperazzjoni mal-IFI u 
l-EBFIs, fejn ikun rilevanti, inkluż, fejn 
jixraq il-kooperazzjoni fuq il-
kundizzjonalità tas-settur u d-dipendenza 
reċiproka fuq il-proċeduri, l-użu tal-
kofinanzjament konġunt u l-parteċipazzjoni 
f’inizjattivi globali, bħalma huma dawk li 
jippromwovu l-koordinament u l-effikaċja 
tal-għajnuna. L-isforzi msemmija hawn 

(29) Fl-operazzjonijiet ta’ finanzjament 
tiegħu li jaqgħu taħt l-ambitu ta’ din id-
Deċiżjoni, il-BEI għandu jagħmel aktar 
ħiltu biex itejjeb il-koordinament u l-
kooperazzjoni mal-IFI u l-EBFIs, fejn ikun 
rilevanti, inkluż, fejn jixraq il-
kooperazzjoni fuq il-kundizzjonalità tas-
settur u d-dipendenza reċiproka fuq il-
proċeduri, l-użu tal-kofinanzjament 
konġunt u l-parteċipazzjoni f’inizjattivi 
globali, bħalma huma dawk li 
jippromwovu l-koordinament u l-effikaċja 
tal-għajnuna. Dawn l-isforzi għandhom 
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fuq għandhom jissejsu fuq ir-reċiproċità 
bejn il-BEI u istituzzjonijiet oħra u 
jeħtieġu sforz ekwivalenti mill-BEI u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħra biex jiġu 
implimentati b’mod effettiv. B'mod 
partikolari, il-modalitajiet għall-
implimentazzjoni tal-finanzjament mill-
BEI fil-pajjiżi tal-Isħubija u l-Viċinat tal-
Lvant, l-Ażja Ċentrali u t-Turkija huma 
ffissati fil-Memoranda ta’ Ftehim tripartiti 
bejn il-Kummissjoni, il-BEI u l-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.

jissejsu fuq ir-reċiproċità. B'mod 
partikolari, il-modalitajiet għall-
implimentazzjoni tal-finanzjament mill-
BEI fil-pajjiżi tal-Isħubija u l-Viċinat tal-
Lvant, l-Ażja Ċentrali u t-Turkija huma 
ffissati fil-Memoranda ta’ Ftehim tripartiti 
bejn il-Kummissjoni, il-BEI u l-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ir-rappurtar u t-trażmissjoni tal-
informazzjoni mill-BEI lejn il-
Kummissjoni għandhom jissaħħu ħalli 
jippermettu lill-Kummissjoni ttejjeb ir-
rapport annwali tagħha lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar l-operazzjonijiet 
ta' finanzjament mill-BEI imwettqa skont 
din id-deċiżjoni. Ir-rapport għandu b'mod 
partikolari jivvaluta l-konformità tal-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
ma’ din id-deċiżjoni, b’kunsiderazzjoni 
tal-linji gwida operattivi, u bl-inklużjoni 
ta’ taqsimiet dwar il-valur miżjud b'mod 
konformi mal-politiki tal-UE u taqsimiet
dwar il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni, 
IFI oħra u donaturi bilatarali, inkluż il-
kofinanzjament. Fejn ikun meħtieġ, ir-
rapport għandu jinkludi referenzi għal 
bidliet sinifikanti fiċ-ċirkustanzi li jkunu 
jiġġustifikaw aktar emendi għall-mandat 
qabel tmiem il-perjodu.

(30) Ir-rappurtar u t-trażmissjoni tal-
informazzjoni mill-BEI għandhom jissaħħu 
ħalli jippermettu lill-Kummissjoni ttejjeb 
ir-rapport annwali tagħha lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill dwar l-operazzjonijiet 
ta' finanzjament mill-BEI imwettqa skont 
din id-deċiżjoni. Ir-rapport għandu b'mod 
partikolari jivvaluta l-konformità tal-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
ma’ din id-deċiżjoni u bl-inklużjoni ta’ 
taqsimiet dwar il-valur miżjud dwar il-
kooperazzjoni mal-Kummissjoni, IFI oħra 
u donaturi bilatarali, inkluż il-
kofinanzjament. Fejn ikun meħtieġ, ir-
rapport għandu jinkludi referenzi għal 
bidliet sinifikanti fiċ-ċirkustanzi li jkunu 
jiġġustifikaw aktar emendi għall-mandat 
qabel tmiem il-perjodu. Dan ir-rapport 
għandu b'mod partikolari jinkludi lista 
dettaljata tar-riżorsi finanzjarji kollha tal-
Unjoni użati flimkien mal-iffinanzjar tal-
BEI u ta' donaturi oħra, b'hekk tingħata 
lista dettaljata tal-kxif finanzjarju tal-
operazzjonijiet finanzjarji.



PE448.767v02-00 24/33 PA\831993MT.doc

MT

Or. enĠustifikazzjoni
Huwa essenzjali li l-Parlament Ewropew jirċievi ħarsa ġenerali annwali tal-iffinanzjar kollu 
li jkun sar fir-rigward ta' din id-deċiżjoni.

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-
BEI għandhom ikomplu jiġu ġestiti skont 
ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI stess, inklużi 
l-miżuri ta’ kontroll xierqa u miżuri 
mittieħda biex tiġi evitata l-evażjoni 
fiskali, kif ukoll permezz tar-regoli u tal-
proċeduri rilevanti li jikkonċernaw il-Qorti 
tal-Awdituri u l-Uffiċju Ewropew kontra l-
Frodi (OLAF),

(31) L-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-
BEI iridu jkomplu jiġu ġestiti skont ir-
regoli u l-proċeduri tal-BEI stess, kif ukoll 
permezz tar-regoli u tal-proċeduri rilevanti 
li jikkonċernaw il-Qorti tal-Awdituri u l-
Uffiċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF),

Or. en

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Mandat tal-Bidla fil-Klima għandu 
jkopri l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
mill-BEI fil-pajjiżi kollha koperti minn din 
id-deċiżjoni, fejn dawn it-tipi ta' 
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI 
jsostnu l-għan politiku ewlieni tal-UE li
tiġi indirizzata l-bidla fil-klima permezz ta' 
proġetti ta' sostenn fit-taffija tal-bidla fil-
klima u l-adattament għaliha li 

4. Il-Mandat tal-Bidla fil-Klima għandu 
jkopri l-operazzjonijiet ta' finanzjament 
mill-BEI fil-pajjiżi kollha koperti minn din 
id-deċiżjoni, fejn dawn it-tipi ta' 
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI 
jsostnu l-għan politiku tal-UE ta' proġetti 
ta' sostenn fit-taffija u l-adattament għaliha 
li jikkontribwixxu lejn l-għan kumplessiv 
tal-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
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jikkontribwixxu lejn l-għan kumplessiv tal-
Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC), 
b'mod partikolari billi jiġu evitati jew 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet li 
jikkawżaw l-effett serra fl-oqsma tal-
enerġija rinovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija 
u t-trasport sostenibbli, jew billi tiżdied il-
flessibbiltà għall-impatti negattivi tal-bidla 
fil-klima fuq il-pajjiżi, is-setturi u l-
komunitajiet vulnerabbli. Il-Mandat tal-
Bidla fil-Klima għandu jiġi implimentat 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni, bil-kombinazzjoni fejn 
ikunu possibbli u xieraq tal-finazjament 
mill-BEI mal-fondi baġitarji tal-UE.

Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC), 
b'mod partikolari billi jiġu evitati jew 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet li 
jikkawżaw l-effett serra fl-oqsma tal-
enerġija rinovabbli, l-effiċjenza tal-enerġija 
u t-trasport sostenibbli, jew billi tiżdied il-
flessibbiltà għall-impatti negattivi tal-bidla 
fil-klima fuq il-pajjiżi, is-setturi u l-
komunitajiet vulnerabbli. Il-Mandat tal-
Bidla fil-Klima għandu jiġi implimentat 
b’kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, bil-
kombinazzjoni fejn ikunu possibbli u 
xieraq tal-finazjament mill-BEI mal-fondi 
baġitarji tal-UE.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kemm il-Mandat Ġenerali u l-Mandat 
tal-Bidla fil-Klima jridu jiġu mmaniġġjati 
skont il-prinċipji ta' mmaniġġjar 
finanzjarju sod.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-integrazzjoni reġjonali fost il-pajjiżi 
msieħba, inkluża l-integrazzjoni 
ekonomika bejn il-pajjiżi preadeżjonali, il-
pajjiżi ġirien u l-UE, għandha tkun għan 

2. L-integrazzjoni reġjonali fost il-pajjiżi 
msieħba għandha tkun għan bażiku tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament mill-BEI fi 
ħdan l-oqsma koperti mill-paragrafu 1.
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bażiku tal-operazzjonijiet ta' finanzjament 
mill-BEI fi ħdan l-oqsma koperti mill-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
 Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BEI għandu progressivament iżid l-
attività tiegħu fis-setturi soċjali, bħas-saħħa 
u l-edukazzjoni.

3. Il-BEI għandu jżid l-attività tiegħu fis-
setturi soċjali, bħas-saħħa u l-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
 Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-garanzija tal-UE għandha tkopri biss 
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
mwettqa f’pajjiżi eliġibbli li jkunu 
kkonkludew ftehim ta’ qafas mal-BEI li 
jistabbilixxi l-kondizzjonijiet legali li 
taħthom dawn l-operazzjonijiet għandhom 
jitwettqu.

3. Il-garanzija tal-UE trid tkopri biss 
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
mwettqa f’pajjiżi eliġibbli li jkunu 
kkonkludew ftehim ta’ qafas mal-BEI li 
jistabbilixxi l-kondizzjonijiet legali li 
taħthom dawn l-operazzjonijiet għandhom 
jitwettqu.

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
 Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
flimkien mal-BEI, linji gwida operattivi 
reġjonali għall-finanzjament mill-BEI 
skont din id-deċiżjoni. Fit-tfassil ta’ dawn 
il-linji gwida l-Kummissjoni u l-BEI se
jikkonsultaw is-Servizzi Ewropej ta' 
Azzjoni Esterna (EEAS) fir-rigward ta' 
kwistjonijiet politiċi, kif jixraq. Il-linji 
gwida operattivi għandhom l-għan li 
jiżguraw li l-finanzjament mill-BEI isostni 
l-politiki tal-UE, u għandhom iqisu bħala 
punt tat-tluq il-qafas politiku reġjonali usa' 
tal-UE ffissat mill-Kummissjoni u l-EEAS, 
kif jixraq. B'mod partikolari, il-linji gwida 
se jiżguraw li l-finanzjament mill-BEI ikun 
jikkumplimenta l-politiki, programmi u 
strumenti ta’ assistenza korrispondenti 
mill-UE fir-reġjuni differenti, 
b'kunsiderazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew u tad-deċiżjonijiet u l-
konklużjonijiet tal-Kunsill. Il-Kummissjoni 
se tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-linji gwida stabbiliti. Fi 
ħdan il-qafas stabbilit mill-linji gwida 
operattivi, il-BEI għandu jiddefinixxi l-
istrateġiji korrispondenti ta' finanzjament u 
jiżgura li dawn jiġu implimentati.

1. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
flimkien mal-BEI, linji gwida operattivi 
reġjonali għall-finanzjament mill-BEI 
skont din id-deċiżjoni. Fit-tfassil ta’ dawn 
il-linji gwida l-Kummissjoni u l-BEI 
jistgħu jikkonsultaw is-Servizzi Ewropej 
ta' Azzjoni Esterna (SEAE) fir-rigward ta' 
kwistjonijiet politiċi, kif jixraq. Il-linji 
gwida operattivi għandhom l-għan li 
jiżguraw li l-finanzjament mill-BEI isostni 
l-politiki tal-UE, u għandhom iqisu bħala 
punt tat-tluq il-qafas politiku reġjonali usa' 
tal-UE ffissat mill-Kummissjoni u l-SEAE, 
kif jixraq. B'mod partikolari, il-linji gwida 
se jiżguraw li l-finanzjament mill-BEI ikun 
jikkumplimenta l-politiki, programmi u 
strumenti ta’ assistenza korrispondenti 
mill-UE fir-reġjuni differenti, 
b'kunsiderazzjoni tar-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew u tad-deċiżjonijiet u l-
konklużjonijiet tal-Kunsill. Il-Kummissjoni 
se tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-linji gwida stabbiliti. Fi 
ħdan il-qafas stabbilit mill-linji gwida 
operattivi, il-BEI għandu jiddefinixxi l-
istrateġiji korrispondenti ta' finanzjament u 
jiżgura li dawn jiġu implimentati.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
 Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-BEI għandu japplika diliġenza 1. Il-BEI irid japplika diliġenza qawwija 
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qawwija xierqa fuq l-aspetti relatati mal-
iżvilupp tal-proġetti koperti mill-garanzija 
tal-UE. Ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI 
innifsu għandhom jinkludu d-
dispożizzjonijiet neċessarji dwar il-
valutazzjoni tal-impatt ambjentali u soċjali 
tal-proġetti u tal-aspetti konnessi mal-
jeddijiet tal-bniedem, sabiex jiżguraw li 
dawk il-proġetti li jkunu sostenibbli 
ekonomikament, finanzjarjament,
ambjentalment u soċjalment biss jiġu 
sostnuti skont din id-Deċiżjoni. 

xierqa fuq l-aspetti relatati mal-iżvilupp 
tal-proġetti koperti mill-garanzija tal-UE. 
Ir-regoli u l-proċeduri tal-BEI innifsu 
għandhom jinkludu d-dispożizzjonijiet 
neċessarji dwar il-valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali u soċjali tal-proġetti u tal-aspetti 
konnessi mal-jeddijiet tal-bniedem, sabiex 
jiżguraw li dawk il-proġetti li jkunu 
sostenibbli biss jiġu sostnuti skont din id-
Deċiżjoni. 

Or. en

Emenda 35

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jixraq, il-valutazzjoni għandha 
tinkludi evalwazzjoni ta’ kif il-kapaċitajiet 
tal-benefiċjarji tal-finanzjament mill-BEI 
jistgħu jiġu msaħħa mill-ġdid tul iċ-ċiklu 
kollu tal-proġett b’għajnuna teknika.

Fejn jixraq, il-valutazzjoni għandha 
tivvaluta kif il-kapaċitajiet tal-benefiċjarji 
tal-finanzjament mill-BEI jistgħu jiġu 
msaħħa mill-ġdid tul iċ-ċiklu kollu tal-
proġett b’għajnuna teknika.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konsistenza tal-azzjonijiet esterni tal-
BEI mal-għanijiet tal-politika esterna tal-
UE għandha tissaħħaħ, bil-ħsieb li jiġu 
massimizzati s-sinerġiji bejn il-
finanzjament mill-BEI u r-riżorsi baġitarji 
tal-UE, b'mod partikolari permezz tal-linji 

1. Il-konsistenza tal-azzjonijiet esterni tal-
BEI mal-għanijiet tal-politika esterna tal-
UE għandha timmassimizza s-sinerġiji bejn 
il-finanzjament mill-BEI u r-riżorsi 
baġitarji tal-UE, b'mod partikolari permezz 
tal-linji gwida operattivi msemmija fl-
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gwida operattivi msemmija fl-Artikolu 5 
kif ukoll permezz ta' djalogu regolari u 
sistematiku u l-iskambju bikri tal-
informazzjoni dwar:

Artikolu 5 kif ukoll permezz ta' djalogu 
regolari u sistematiku u l-iskambju bikri 
tal-informazzjoni dwar:

Or. en

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-
BEI għandhom dejjem iżjed jitwettqu, fejn 
ikun xieraq, f’koperazzjoni ma’ 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
jew istituzzjonijiet bilaterali finanzjarji 
Ewropej oħra sabiex jiġu massimizzati s-
sinerġiji, il-koperazzjoni u l-effiċjenza u 
sabiex jiġi żgurat qsim raġjonevoli tar-
riskji u kundizzjonalità tal-proġett u tas-
settur koerenti.

1. L-operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-
BEI għandhom dejjem iżjed jitwettqu, fejn 
ikun xieraq, f’koperazzjoni ma’ 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
jew istituzzjonijiet bilaterali finanzjarji 
Ewropej oħra sabiex jiġu massimizzati s-
sinerġiji, il-koperazzjoni u l-effiċjenza u 
sabiex jiġi żgurat qsim prudenti u 
raġjonevoli tar-riskji u kundizzjonalità tal-
proġett u tas-settur koerenti.

Or. en

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament 
mill-BEI li jidħol għalihom ma’ Stat jew li 
huma ggarantiti minn Stat, kif ukoll 
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
oħra li jidħol għalihom ma’ awtoritajiet 
reġjonali jew lokali jew ma’ intrapriżi jew 
istituzzjonijiet pubbliċi tal-gvern u/jew 
ikkontrollati mill-gvern, fejn 
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
oħra ta’ dan it-tip għandhom valutazzjoni 

1. Għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament 
mill-BEI li jidħol għalihom ma’ Stat jew li 
huma ggarantiti minn Stat, kif ukoll 
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
oħra li jidħol għalihom ma’ awtoritajiet 
reġjonali jew lokali jew ma’ intrapriżi jew 
istituzzjonijiet pubbliċi tal-gvern u/jew 
ikkontrollati mill-gvern, fejn 
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
oħra ta’ dan it-tip għandhom valutazzjoni 
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tar-riskju ta’ kreditu tal-BEI xierqa meta 
titqies is-sitwazzjoni tar-riskju tal-kreditu 
tal-pajjiż ikkonċernat, il-garanzija tal-UE 
għandha tkopri l-ħlasijiet kollha li ma 
jaslux għand il-BEI iżda li huma dovuti lilu 
(il-“Garanzija Komprensiva”).

tar-riskju ta’ kreditu tal-BEI xierqa meta 
titqies is-sitwazzjoni tar-riskju tal-kreditu 
tal-pajjiż ikkonċernat, il-garanzija tal-UE 
trid tkopri l-ħlasijiet kollha li ma jaslux 
għand il-BEI iżda li huma dovuti lilu (il-
“Garanzija Komprensiva”).

Or. en

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-BEI għandu, f’konsultazzjoni mal-
Kummissjoni, jiżviluppa politika ċara u 
trasparenti għad-deċiżjoni dwar is-sors tal-
finanzjament tal-operazzjonijiet li jkunu 
eliġibbli kemm għall-kopertura tal-
garanzija tal-UE kif ukoll għar-riskju ta' 
finanzjament tal-BEI nnifsu.

4. Il-BEI għandu jiżviluppa politika ċara u 
trasparenti għad-deċiżjoni dwar is-sors tal-
finanzjament tal-operazzjonijiet li jkunu 
eliġibbli kemm għall-kopertura tal-
garanzija tal-UE kif ukoll għar-riskju ta' 
finanzjament tal-BEI nnifsu.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull 
sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar l-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-
BEI mwettqa taħt din id-deċiżjoni. Dan ir-
rapport għandu jinkludi stima tal-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
fuq il-livell proġettwali, settorjali, 
nazzjonali jew reġjonali kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament mill-BEI sabiex ikunu 
ssodisfati l-għanijiet strateġiċi u tal-politika 

1. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull 
sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar l-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-
BEI mwettqa taħt din id-deċiżjoni. Dan ir-
rapport għandu jinkludi stima tal-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
fuq il-livell proġettwali, settorjali, 
nazzjonali jew reġjonali kif ukoll il-
kontribuzzjoni tal-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament mill-BEI sabiex ikunu 
ssodisfati l-għanijiet strateġiċi u tal-politika 
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esterna tal-UE. Ir-rapport għandu b'mod 
partikolari jivvaluta l-konformità tal-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
ma’ din id-Deċiżjoni, b’kunsiderazzjoni 
tal-linji gwida operattivi msemmija fl-
Artikolu 5, u għandu jinkludu taqsimiet 
dwar l-valur miżjud għall-kisba tal-
għanijiet politiċi tal-UE kif ukoll dwar il-
kooperazzjoni mal-Kummissjoni u 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u 
istituzzjonijiet bilaterali oħra, inkluż il-
kofinanzjament.

esterna tal-UE. Ir-rapport għandu b'mod 
partikolari jivvaluta l-konformità tal-
operazzjonijiet ta’ finanzjament mill-BEI 
ma’ din id-Deċiżjoni, b’kunsiderazzjoni 
tal-linji gwida operattivi msemmija fl-
Artikolu 5, u għandu jinkludu taqsimiet 
dwar l-valur miżjud kif ukoll dwar il-
kooperazzjoni mal-Kummissjoni u 
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u 
istituzzjonijiet bilaterali oħra, inkluż il-
kofinanzjament. Dan ir-rapport għandu 
b'mod partikolari jinkludi lista dettaljata 
tar-riżorsi finanzjarji kollha tal-Unjoni 
użati flimkien mal-iffinanzjar tal-BEI u 
ta' donaturi oħra, b'hekk tingħata lista 
dettaljata tal-kxif finanzjarju tal-
operazzjonijiet finanzjarji li jkunu saru 
skont din id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-BEI għandu jipprovdi lill-
Kummissjoni b’dejta statistika, finanzjarja 
u ta’ kontabilità dwar kull waħda mill-
operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI li 
jkunu meħtieġa biex jiġu ssodisfati d-
dmirijiet ta’ rappurtaġġ tal-Kummissjoni 
jew it-talbiet mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri kif ukoll b’ċertifikat ta’ awditur 
dwar l-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-
BEI li jkunu għadhom pendenti.

3. Il-BEI irid jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’dejta statistika, finanzjarja u ta’ 
kontabilità dwar kull waħda mill-
operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI li 
jkunu meħtieġa biex jiġu ssodisfati d-
dmirijiet ta’ rappurtaġġ tal-Kummissjoni 
jew it-talbiet mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri kif ukoll b’ċertifikat ta’ awditur 
dwar l-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-
BEI li jkunu għadhom pendenti.

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-kontabilità u tar-
rappurtaġġ tal-Kummissjoni tar-riskji 
koperti mill-Garanzija Komprensiva, il-
BEI għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’valutazzjoni tar-riskju tal-BEI u 
b’informazzjoni dwar gradazzjoni li 
tikkonċerna l-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament mill-BEI ma’ min jissellef 
jew ma’ persuni obbligati b’garanzija għajr 
għall-Istati.

4. Għall-finijiet tal-kontabilità u tar-
rappurtaġġ tal-Kummissjoni tar-riskji 
koperti mill-Garanzija Komprensiva, il-
BEI irid jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’valutazzjoni tar-riskju tal-BEI u 
b’informazzjoni dwar gradazzjoni li 
tikkonċerna l-operazzjonijiet ta’ 
finanzjament mill-BEI ma’ min jissellef 
jew ma’ persuni obbligati b’garanzija għajr
għall-Istati.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu wara punt D 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ħdan il-limiti massimi reġjonali tal-
Mandat Ġenerali, il-korpi regolatorji tal-
BEI jistgħu jiddeċiedu li jallokaw mill-ġdid 
ammont sa 10 % tal-limitu massimu 
reġjonali bejn il-limiti massimi 
sottoreġjonali indikattivi.

Fi ħdan il-limiti massimi reġjonali tal-
Mandat Ġenerali, il-korpi regolatorji tal-
BEI jistgħu jiddeċiedu li jallokaw mill-ġdid 
ammont sa 20 % tal-limitu massimu 
reġjonali bejn il-limiti massimi 
sottoreġjonali indikattivi.

Or. en

Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
 Anness II - Titolu A - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pajjiżi kandidati 
Il-Kroazja, it-Turkija, l-ex-Repubblika 

1. Il-pajjiżi kandidati 
Il-Kroazja, l-ex-Repubblika Jugoslava tal-
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Jugoslava tal-Maċedonja. Maċedonja. 

Or. en

Emenda 45

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – Titolu B – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Ewropa tal-Lvant, il-Kawkasu t’Isfel u 
r-Russja 
L-Ewropa tal-Lvant: Ir-Repubblika tal-
Moldova, l-Ukrajna, il-Belarus; 
Il-Kawkasu t’Isfel: l-Armenja, l-
Ażerbajġan, il-Ġeorġja; 
ir-Russja.

2. L-Ewropa tal-Lvant, il-Kawkasu t’Isfel u 
r-Russja 
L-Ewropa tal-Lvant: Ir-Repubblika tal-
Moldova, l-Ukrajna, il-Belarus; 
Il-Kawkasu t’Isfel: l-Armenja, l-
Ażerbajġan, il-Ġeorġja; 
ir-Russja (inkluż Kaliningrad).

Or. en


