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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-inizjattiva ta' Bonds tal-Proġetti ta' Ewropa 2020 għandha titnieda bħala fażi pilota fl-2012-
2013 biex tiżdied il-parteċipazzjoni tas-settur privat fil-miżuri ta' infrastruttura għall-
finanzjament fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u n-netwerks ICT/broadband. Bħalissa, il-pajjiżi 
tal-UE jonfqu bejn iż-0.5% u t-2% tal-PGD fuq l-investimenti fl-infrastruttura1. Fil-ġejjieni, l-
investituri privati għandhom jiġu involuti fi sħubiji pubbliċi-privati. L-inizjattiva ta' Bonds 
tal-Proġetti ta' Ewropa 2020 se tissuplimenta s-sorsi eżistenti ta' finanzjament.

Rimarki ġenerali

Il-finanzjament tal-bonda tal-proġetti fil-fażi pilota 2012-2013 se jiġi garantit u limitat 
permezz tal-użu mill-ġdid tal-linji baġitarji eżistenti 06 03 03 TEN Trasport (sa 
EUR 200 miljun), 32 03 02 TEN Enerġija (sa EUR 10 miljuni għall-proġetti TEN-E) u 09 03 
01 CIP (sa EUR 20 miljun għall-proġetti ICT u broadband). 

L-għażla ta' bejn ħamsa u 14-il proġett differenti se ssir mill-BEI, abbażi tal-linji gwida TEN 
u CIP. Għandhom jiġu evitati t-tgħawiġ fis-swieq u l-kważisussidji. L-iskop tal-fażi pilota 
huwa li jiġi ttestjat is-suq u li tiġi evalwata l-implimentazzjoni. Rapporti inizjali mill-BEI lill-
Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew dwar l-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni u l-
aċċettazzjoni mis-suq tal-bonds tal-proġetti għandhekk se jkollha importanza kbira. Il-BEI 
għandu l-obbligu li jirrapporta lill-Kummissjoni taħt il-Ftehim Interistituzzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat dawn ir-rapporti annwali lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew. 
L-użu ta' fondi sa massimu ta' EUR 230 miljun għandu jaġixxi bħala katalist għall-
implimentazzjoni tal-miżuri dwar l-infrastruttura u jkollu effett multiplikatur ta' bejn EUR 15 
u EUR 20 għal kull euro investit mill-baġit tal-UE.

Madankollu, il-BEI għandu jiżgura li l-finanzjament fil-fatt huwa pprovdut biss għal dawk il-
proġetti li jinsabu fi bżonn ġenwin ta' finanzjament. Għandu għalhekk jagħżel proġetti li 
mhumiex kummerċjalment vijabbli waħedhom, u li għalhekk jirrikjedu finanzjament li 
jippermetti l-implimentazzjoni tagħhom. Fid-dawl ta' dan, tista' ssir xi kritika dwar il-fatt li, 
fil-fażi pilota, il-kofinanzjament fil-forma ta' bonda tal-proġetti għandu jiġi pprovdut biss għal 
proġetti li ġew ikkumpletati iżda li jeħtieġu rifinanzjament, jew għal proġetti li għadhom se 
jinbdew, peress li jkun hemm diġà ippjanar finanzjarju konsiderevoli stabbilit għal dawn il-
proġetti qabel ma tidħol fis-seħħ l-Inizjattiva ta' Bonds tal-Proġetti.

                                               
1 Karti tal-BEI Volum 13/1 (2008)
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Il-mod kif jiġu operati l-bonds tal-proġetti qed jintwera fit-tabella li ġejja:

Ekwità

Dejn prijoritarju

(bond tal-
proġett)

FAĊILITÀ TA' 
GARANZIJA 

GĦALL-BOND 
TAL-PROĠETT

Massimu ta' 20% 
tat-total ta' ħruġ tal-

bonds
INVESTITUR 
TAL-BOND 

TAL-PROĠETT

BEI UE
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għaldaqstant, huwa propost li titvara 
fażi pilota għall-Inizjattiva tal-Ewropa 
2020 tal-Bonds tal-Proġetti matul il-qafas 
finanzjarju attwali sabiex jiġi żviluppat 
finanzjament tas-suq kapitali tad-dejn 
b'mod aktar ġeneriku fil-qasam tal-
infrastruttura u sabiex tiġi estiża l-medda 
ta’ strumenti finanzjarji disponibbli 
bħalissa għall-proġetti tat-trasport. 

(14) Għaldaqstant, huwa propost li titvara 
fażi pilota għall-Inizjattiva tal-Ewropa 
2020 tal-Bonds tal-Proġetti matul il-qafas 
finanzjarju attwali sabiex jiġi aċċertat jekk, 
u sa liema punt, strumenti finanzjarji ta' 
kondiviżjoni tar-riskju joffrux benefiċċji 
addizzjonali fil-qasam tal-finanzjament 
tal-istrumenti.

Or. de

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tiġi implimentata l-fażi pilota 
tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds 
tal-Proġetti, id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE u r-Regolament (KE) 
Nru 680/2007 għandhom jiġu emendati. 
Din il-fażi pilota timmira li tappoġġa l-
proġetti infrastrutturali b'potenzjal 
kummerċjali fis-setturi tat-trasport, l-
enerġija u l-ICT, filwaqt li wara l-2013 l-
inizjattiva tista' testendi għal setturi oħra. 

(15) Sabiex tiġi implimentata l-fażi pilota 
tal-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds 
tal-Proġetti, id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE u r-Regolament (KE) 
Nru 680/2007 għandhom jiġu emendati. 
Din il-fażi pilota timmira li tappoġġa l-
proġetti infrastrutturali b'potenzjal 
kummerċjali fis-setturi tat-trasport, l-
enerġija u l-ICT. 

Or. de
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Fid-dawl tal-kompetenza tal-BEI li 
ilha stabilita li huwa wkoll il-finanzjatur 
ewlieni tal-proġetti infrastrutturali u 
minħabba n-natura tiegħu bħala korp 
finanzjarju tal-UE stabilit mit-Trattat, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi lill-BEI fl-
implimentazzjoni ta’ din il-fażi pilota. Il-
patti u l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-
kooperazzjoni inklużi l-kondiviżjoni tar-
riskju u r-rimunerazzjoni tal-BEI, 
għandhom jiġu stabiliti fi ftehim bejn il-
Kummissjoni u l-BEI. 

(16) Fid-dawl tal-kompetenza tal-BEI li 
ilha stabilita li huwa wkoll il-finanzjatur 
ewlieni tal-proġetti infrastrutturali u 
minħabba n-natura tiegħu bħala korp 
finanzjarju tal-UE stabilit mit-Trattat, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi lill-BEI fl-
implimentazzjoni ta’ din il-fażi pilota. Il-
patti u l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-
kooperazzjoni inklużi l-kondiviżjoni tar-
riskju u r-rimunerazzjoni tal-BEI, 
għandhom jiġu stabiliti fi ftehim bejn il-
Kummissjoni u l-BEI u r-regoli dwar l-
introduzzjoni ta' strument ta' garanzija 
fuq is-self stabbilit fl-Artikolu 6(1)(d) u fl-
anness mar-Regolament (KE) Nru 
680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 li 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti 
ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-
qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-
trasport u tal-enerġija1. Il-Kummissjoni 
għandha mingħajr dewmien tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
kliem użat fil-ftehim.
____________
1 ĠU L 162, 22.6.2007, p. 1. 

Or. de

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-fażi pilota tal-Inizjattiva tal-Ewropa 
2020 tal-Bonds tal-Proġetti għandha titvara 

(17) Il-fażi pilota tal-Inizjattiva tal-Ewropa 
2020 tal-Bonds tal-Proġetti hija mingħajr 
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fit-tħejjija tal-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa proposta. Il-fażi pilota se tgħin 
twitti t-triq għall-istrument finanzjarju ta’ 
kondiviżjoni ta-riskji finanzjarja taħt il-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

preġudizzju għad-deċiżjoni dwar il-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali wara l-2013 u, 
b'mod partikolari, il-proposta tal-
Kummissjoni għat-twaqqif tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (CEF). Il-fażi 
pilota għandha għalhekk titvara biex jiġi 
ttestjat jekk dan l-istrument finanzjarju ta’ 
kondiviżjoni tar-riskji jistax joffri valur 
miżjud li għandu jiġi implimentat taħt il-
proposta ta' Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa. Id-deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-
Inizjattiva ta' Bonds tal-Proġetti Ewropa 
2020 wara tmiem il-fażi pilota tittieħed 
biss ladarba ssir evalwazzjoni 
indipendenti tal-fażi pilota. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi għal 
ħruġ mill-inizjattiva jekk l-adozzjoni mis-
suq prevista ma tkunx sodisfaċenti jew 
meta jsiru disponibbli sorsi alternattivi 
suffiċjenti ta' finanzjament tad-dejn fuq 
medda twila ta' żmien.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 - paragrafu 2 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inkella, l-Unjoni tista’ tagħmel 
kontribuzzjoni finanzjarja lill-BEI għall-
għotjiet u l-allokazzjoni ta’ kapital għal 
selfiet jew garanziji li jridu jinħarġu mill-
BEI mir-riżorsi proprji tiegħu taħt l-
istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-
bonds tal-proġetti msemmija fil-paragrafi 
2a sa 2d.

Inkella, l-Unjoni tista’ tagħmel 
kontribuzzjoni finanzjarja lill-BEI matul il-
fażi pilota fl-2012 u l-2013 għall-għotjiet u 
l-allokazzjoni ta’ kapital għal selfiet jew 
garanziji li jridu jinħarġu mill-BEI mir-
riżorsi proprji tiegħu taħt l-istrument ta’ 
kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-
proġetti msemmija fil-paragrafi 2a sa 2d.

Or. de
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 - paragrafu 2a - punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jintuża bħala appoġġ għall-
investimenti subottimali li ma jirċevux 
finanzjament adegwat mis-suq;

Or. de

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 - paragrafu 2a - punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) mhuwiex sostituzzjoni għall-
finanzjament mill-Istati Membri jew l-
investituri privati;

Or. de

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 - paragrafu 2a - punt c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) ma joħloqx tgħawiġ tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern Ewropew;

Or. de
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 – paragrafu 2a – punt c d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cd) jtintuża biss għal proġetti li 
jiġġeneraw valur miżjud għall-Unjoni, li 
jfisser li l-proġetti għandhom jiġu 
implimentati fil-livell Ewropew biss meta 
dan ikun ġustifikat mill-iskop u l-effetti 
tal-implimentazzjoni tal-proġett, u l-
objettivi tal-proġett ikunu jistgħu jinkisbu 
aħjar fil-livell tal-Unjoni milli fil-livell 
nazzjonali.

Or. de

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 – paragrafu 2b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-iskopertura tal-Unjoni għall-
istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-
bonds tal-proġetti, inklużi t-tariffi tal-
immaniġjar u kostijiet eliġibbli oħra, 
għandha tkun strettament limitata għall-
ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju u 
ma għandu jkun hemm l-ebda 
obbligazzjoni ulterjuri fuq il-baġit ġenerali 
tal-Unjoni. Ir-riskju residwu inerenti fl-
operazzjonijiet kollha għandu jinġarr mill-
BEI. 

2b. L-iskopertura tal-Unjoni għall-
istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-
bonds tal-proġetti, inklużi t-tariffi tal-
immaniġjar u kostijiet eliġibbli oħra, 
għandha tkun strettament limitata għall-
ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju u 
ma għandu jkun hemm l-ebda 
obbligazzjoni ulterjuri fuq il-baġit ġenerali 
tal-Unjoni. Ir-riskju residwu inerenti fl-
operazzjonijiet kollha għandu jinġarr mill-
BEI. Id-definizzjoni preċiża tar-regoli 
għandha tiġi stabbilita bi qbil mar-regoli 
dwar l-introduzzjoni tal-istrument ta' 
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garanzija fuq is-self stabbiliti fl-Artikolu 
6(1)(d) u fl-anness mar-Regolament (KE) 
Nru 680/2007.
Il-Kummissjoni għandha mingħajr 
dewmien tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kliem użat 
fil-ftehim imsemmi fl-ewwel 
sottoparagrafu.

Or. de

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 - punt b
Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE
Artikolu 31 – paragrafu 2c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-patti u l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-implimentazzjoni tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, inklużi l-
monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom 
jiġu stabiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-BEI.

2c. Il-patti u l-kundizzjonijiet dettaljati 
għall-implimentazzjoni tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, inklużi l-
monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom 
jiġu stabiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-BEI u żvelati lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew. L-
evalwazzjoni tar-riskju mill-BEI għandha 
tkun garantita bi qbil mad-Direttivi 
Bankarji.

Or. de

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 – punt 14 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. "strument ta’ kondiviżjoni tar-riskji 
għall-bonds tal-proġetti" tfisser titjib tal-

14. "strument ta’ kondiviżjoni tar-riskji 
għall-bonds tal-proġetti" tfisser titjib tal-
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kreditu pprovdut għall-proġetti ta’ interess 
komuni. L-istrument ta’ kondiviżjoni tar-
riskju għall-bonds tal-proġetti jkopri r-
riskju ta’ servizz ta’ dejn ta’ proġett u jtaffi 
r-riskju ta’ kreditu tad-detenturi tal-bonds. 
Jintuża biss għal proġetti li l-vijabilità 
finanzjarja tagħhom hija bbażata fuq id-
dħulijiet tal-proġetti.

kreditu pprovdut għall-proġetti ta’ interess 
komuni. L-istrument ta’ kondiviżjoni tar-
riskju għall-bonds tal-proġetti jkopri r-
riskju ta’ servizz ta’ dejn ta’ proġett u jtaffi 
r-riskju ta’ kreditu tad-detenturi tal-bonds. 
Jintuża biss:

Or. de

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 - punt 14 - punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal proġetti li l-vijabilità finanzjarja 
tagħhom tissejjes fuq id-dħul tal-proġetti;

Or. de

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 - punt 14 - punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) bħala appoġġ għall-investimenti 
subottimali li ma jirċevux finanzjament 
adegwat mis-suq;

Or. de
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Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 - punt 14 - punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mingħajr ma tinħoloq sostituzzjoni 
għall-finanzjament mill-Istati Membri jew 
l-investituri privati;

Or. de

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 - punt 14 - punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) mingħajr tgħawiġ tal-kompetizzjoni 
fis-suq intern Ewropew;

Or. de

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 - punt 14 - punt e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għal proġetti li jiġġeneraw valur 
miżjud għall-Unjoni, li jfisser li l-proġetti 
għandhom jiġu implimentati fil-livell 
Ewropew biss meta dan ikun ġustifikat 
mill-iskop u l-effetti tal-implimentazzjoni 
tal-proġett, u l-objettivi tal-proġett ikunu 
jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni 
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milli fil-livell nazzjonali;

Or. de

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – punt 1
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. "Titjib tal-kreditu" tfisser l-użu ta' 
selfa tal-BEI jew ta' garanzija tal-BEI 
biex tittejjeb il-kwalità tal-kreditu għall-
proġett tad-dejn."

imħassar

Or. de

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 - punt 3 - punt b
Regolament (KE) Nru 680/2007
Artikolu 6 - paragrafu 1 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) kontribuzzjoni finanzjarja għll-BEI 
għall-provviżjonament u l-allokazzjon 
kapitali għas-selfiet jew garanziji li 
jinħarġu mill-BEI mir-riżorsi proprji tiegħu 
taħt l-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji 
għall-proġetti tal-bonds fil-qasam tat-TEN-
T u TEN-E. L-iskopertura tal-Unjoni għall-
istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju, 
inklużi t-tariffi tal-immaniġjar u kostijiet 
eliġibbli oħra, għandha tkun strettament 
limitata għall-ammont tal-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għall-bonds tal-proġetti u ma 
għandu jkun hemm l-ebda obbligazzjoni 
ulterjuri fuq il-baġit ġenerali tal-Unjoni. Ir-

(g) kontribuzzjoni finanzjarja għll-BEI 
għall-provviżjonament u l-allokazzjon 
kapitali għas-selfiet jew garanziji li 
jinħarġu mill-BEI mir-riżorsi proprji tiegħu 
taħt l-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskji 
għall-proġetti tal-bonds fil-qasam tat-TEN-
T u TEN-E. L-espożizzjoni tal-Unjoni 
għall-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju, 
inklużi t-tariffi tal-immaniġjar u kostijiet 
eliġibbli oħra, għandha tkun strettament 
limitata għall-ammont tal-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni għall-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għall-bonds tal-proġetti u ma 
għandu jkun hemm l-ebda obbligazzjoni 
ulterjuri fuq il-baġit ġenerali tal-Unjoni. Ir-
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riskju residwu inerenti fl-operazzjonijiet 
kollha għandu jinġarr mill-BEI. Il-patti u l-
kundizzjonijiet dettaljati għall-
implimentazzjoni tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, inklużi l-
monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom 
jiġu stabiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-BEI. Fl-2012 u l-
2013, ammont sa massimu ta; 
EUR 210 miljun, li minnhom sa 
EUR 200 miljun għall-proġetti tat-trasport 
u sa EUR 10 miljun għall-proġetti tal-
enerġija, għandu jiġi riallokat għall-
istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-
bonds tal-proġetti skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 15(2) mil-linja 
baġitarja tat-TEN-T (LGTT) u t-TEN-E, 
rispettivament. L-istrument ta’ 
kondiviżjoni tar-riskju għall-bonds tal-
proġetti jista’ jerġa’ juża kwalunkwe dħul 
riċevut matul il-perjodu ta’ investiment 
għal selfiet u garanziji ġodda."

riskju residwu inerenti fl-operazzjonijiet 
kollha għandu jinġarr mill-BEI. Il-patti u l-
kundizzjonijiet dettaljati għall-
implimentazzjoni tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, inklużi l-
monitoraġġ u l-kontroll tiegħu, għandhom 
jiġu stabiliti fi ftehim ta’ kooperazzjoni 
bejn il-Kummissjoni u l-BEI u żvelati lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew. Fl-
2012 u l-2013, ammont sa massimu ta; 
EUR 210 miljun, li minnhom sa 
EUR 200 miljun għall-proġetti tat-trasport 
u sa EUR 10 miljun għall-proġetti tal-
enerġija, għandu jiġi riallokat għall-
istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju għall-
bonds tal-proġetti skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 15(2) mil-linja 
baġitarja tat-TEN-T (LGTT) u t-TEN-E, 
rispettivament.

Id-definizzjoni preċiża tar-regoli għandha 
tiġi stabbilita bi qbil mar-regoli dwar l-
introduzzjoni tal-istrument ta' garanzija 
fuq is-self stabbiliti fl-Artikolu 6(1)(d) u 
fl-anness mar-Regolament (KE) Nru 
680/2007. Il-Kummissjoni għandha 
mingħajr dewmien tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
kliem użat f'dawn ir-regoli.

L-istrument ta’ kondiviżjoni tar-riskju 
għall-bonds tal-proġetti jista’ jerġa’ juża 
kwalunkwe dħul riċevut matul il-perjodu 
ta’ investiment għal selfiet u garanziji 
ġodda."

Or. de
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Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ta' kull 
sena dwar ir-rapporti ta' implimentazzjoni 
mressqa mill-BEI, bi qbil mal-Artikolu 49 
tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' 
Mejju 2006.

Or. de


