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<RepeatBlock-AmendA>

Emenda 14
Mojca Kleva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-kriżi globali finanzjarja u r-reċessjoni 
ekonomika mingħajr preċedent għamlu 
ħsara serja lit-tkabbir ekonomiku u lill-
istabilità finanzjarja, u ħolqu deterjorament 
qawwi fil-kondizzjonijiet finanzjarji u 
ekonomiċi ta' diversi Stati Membri.

(1) Il-kriżi globali finanzjarja u r-reċessjoni 
ekonomika mingħajr preċedent għamlu 
ħsara serja lit-tkabbir ekonomiku u lill-
istabilità finanzjarja, u ħolqu deterjorament 
qawwi fil-kondizzjonijiet finanzjarji, 
ekonomiċi u soċjali ta' diversi Stati 
Membri.

Or. en

Emenda 15
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Abbażi tal-Artikolu 122(2) tat-Trattat, 
li jipprovdi l-possibbiltà li tingħata 
assistenza finanzjarja mill-Unjoni lil Stat 
Membru li jkun jinsab f'diffikultà jew li 
jkun mhedded minn diffikultajiet serji 
kkaġunati minn avvenimenti eċċezzjonali 
li jmorru lil hinn mill-kontroll tiegħu, ir-
Regolament tal-Kunsill (UE)
Nru 407/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li 
jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta' 
stabbilizzazzjoni finanzjarja stabbilixxa t-
tali mekkaniżmu bil-għan li tinżamm l-
istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni.

(3) Abbażi tal-Artikolu 122(2) tat-Trattat u 
tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 
407/2010 tal-11 ta’ Mejju 2010 li 
jistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta' 
stabbilizzazzjoni finanzjarja, ġiet provduta 
l-possibilità li tingħata assistenza
finanzjarja lil Stat Membru li jkun 
għaddej minn diffikultajiet finanzjarji 
serji li jirriżultaw mill-kriżi ekonomika 
dinjija, għas-salvagwardja tal-istabbiltà 
finanzjarja tal-Unjoni Ewropea.

Or. bg
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Emenda 16
Mojca Kleva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Bid-Deċiżjonijiet ta' Implimentazzjoni 
tal-Kunsill 2011/77/UE u 2011/344/UE l-
Irlanda u l-Portugall ingħataw din l-
għajnuna finanzjarja.

(4) Bid-Deċiżjonijiet ta'
Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/77/UE
tas-7 ta' Diċembru 2010 u 2011/344/UE
tat-30 ta' Mejju 2011, l-Irlanda u l-
Portugall ingħataw din l-għajnuna 
finanzjarja.

Or. en

Emenda 17
Mojca Kleva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Permezz tad-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/102/KE, 2009/290/KE u 
2009/459/KE l-Ungerija, il-Latvja u r-
Rumanija rispettivament ngħataw 
assistenza finanzjarja bħal din. 

(8) Permezz tad-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/102/KE tal-4 ta’ Novembru 
2008, 2009/290/KE tal-20 ta’ Jannar 2009
u 2009/459/KE tas-6 ta’ Mejju 2009, l-
Ungerija, il-Latvja u r-Rumanija 
rispettivament ngħataw assistenza 
finanzjarja bħal din. 

Or. en

Emenda 18
Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fil-11 ta' Lulju 2011, il-ministri tal- (9) Fit-2 ta' Frar 2012, is-17-il Stat 
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finanzi tas-17-il Stat Membru taż-Żona tal-
Euro ffirmaw it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà
(MES). Huwa previst li, sal-2013, il-MES
jieħu f'idejh il-kompiti li bħalissa qed 
jitwettqu mill-Faċilità Ewropea ta’ 
Stabbiltà Finanzjarja u mill-Mekkaniżmu 
Ewropew ta’ stabbilizzazzjoni finanzjarja.
Dan il-mekkaniżmu tal-futur għaldaqstant 
għandu diġà jiġi kkunsidrat f'dan ir-
Regolament.

Membru taż-Żona tal-Euro ffirmaw it-
Trattat li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu 
Ewropew ta' Stabbiltà (MES). Huwa 
previst li sa Lulju 2012, il-MES jkun 
daħal fis-seħħ u ħa f'idejh il-kompiti li 
bħalissa qed jitwettqu mill-Faċilità 
Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja u mill-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ 
stabbilizzazzjoni finanzjarja. Il-MES
għaldaqstant għandu diġà jiġi kkunsidrat 
f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 19
Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fid-Dikjarazzjoni tal-Membri tal-
Kunsill Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2012, 
il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern identifikaw 
it-tisħiħ tal-appoġġ għall-infrastruttura 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment bħala 
miżura urġenti għall-implimentazzjoni, u 
stiednu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
lill-BEI biex jikkunsidraw l-għażliet 
possibbli biex titjieb l-azzjoni tal-bank ta’ 
appoġġ għat-tkabbir u biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet xierqa, inklużi l-
mezzi li permezz tagħhom il-baġit tal-UE 
ikun jista’ jingrana l-kapaċità ta’ 
finanzjament tal-Grupp tal-BEI. Dan ir-
Regolament għandu l-għan li jindirizza 
dik l-istedina fil-kuntest tal-ġestjoni tal-
kriżi attwali.

Or. en

Emenda 20
Mojca Kleva
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Sabiex itaffu dawn il-problemi u biex 
titħaffef l-implimentazzjoni tal-programmi 
u l-proġetti operazzjonali, kif ukoll biex 
jissaħħaħ l-irkupru ekonomiku, huwa 
xieraq li l-awtoritajiet amministrattivi tal-
Istati Membri li esperjenzaw diffikultajiet 
serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja u 
li ngħataw assistenza finanzjarja skont 
wieħed mill-mekkaniżmi ta' assistentenza 
finanzjarja stipulati hawn fuq jistgħu 
jikkontribwixxu riżorsi finanzjarji mill-
programmi operazzjonali għat-twaqqif ta' 
strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskju li 
jipprovdi self jew garanziji finanzjarji jew 
faċilitajiet finanzjarji oħra, b'appoġġ għall-
proġetti u l-operazzjonijiet previsti taħt 
programm operazzjonali. Barra minn 
hekk, l-infrastruttura u l-investiment 
produttiv rilevanti għall-irkupru 
ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi fl-Istati 
Membri kkonċernati u l-konformità mal-
objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 
jistgħu jiġu appoġġati wkoll.

Or. en

Emenda 21
Crescenzio Rivellini

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex itaffu dawn il-problemi u biex 
titħaffef l-implimentazzjoni tal-programmi 
u l-proġetti operazzjonali, kif ukoll biex 
jissaħħaħ l-irkupru ekonomiku, huwa 
xieraq li l-awtoritajiet amministrattivi tal-
Istati Membri wara li esperjenzaw 

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

jikkontribwixxu riżorsi finanzjarji mill-
programmi operazzjonali għat-twaqqif ta' 
strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskju li 
jipprovdi self jew garanziji finanzjarji jew 
faċilitajiet finanzjarji oħra, b'appoġġ għall-
proġetti u l-operazzjonijiet previsti taħt 
programm operazzjonali. Barra minn 
hekk, il-proġetti tal-infrastruttura u tal-
SMEs rilevanti fil-kuntest tal-irkupru 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-
Istati Membri kkonċernati jistgħu jiġu 
appoġġjati wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jiġi stabbilit strument għall-kondiviżjoni tar-riskju ma għandhiex tiġi ristretta 
għall-Istati Membri "li jissodisfaw waħda mill-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 7(2)", 
jiġifieri li qegħdin jirċievu assistenza finanzjarja minn wieħed mill-mekkaniżmi tal-UE.

Emenda 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Biex ikun prevenut ir-riskju li Stati 
Membri oħra isibu lilhom infushom 
f’ċirkostanzi li jikkostrinġuhom li 
japplikaw għal aċċess għal mekkaniżmu 
ta’ stabbilizzazzjoni finanzjarja, għandha 
tingħata deroga lill-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir li jippermetti kofinanzjament 
nazzjonali tal-proġetti meqjusa li huma 
partikolarment relevanti għall-irkupru 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tenfasizza l-ħtieġa li jkun indirizzat, f’termini strutturali, in-nuqqas inerenti ta’ finanzi 
disponibbli f’ħafna Stati Membri, biex tkun żgurata prestazzjoni aqwa tal-infiq li telimina l-
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ħtieġa ta’ azzjoni drastika li tista’ ddgħajjef ir-riżorsi disponibbli għal dawk l-Istati Membri.

Emenda 23
Mojca Kleva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jirrispondu malajr fil-kuntest tal-
kriżi ekonomika u finanzjarja attwali, tali 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju għandu 
jkun implimentat mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002.

(16) Biex jirrispondu malajr fil-kuntest tal-
kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali 
attwali, tali strument tal-kondiviżjoni tar-
riskju għandu jkun implimentat mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 54(2) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002.

Or. en

Emenda 24
Danuta Maria Hübner

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-Istat Membru li jagħmel talba lill-
Kummissjoni biex jibbenefika mill-
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jispeċifika b’mod ċar fit-talba bil-
miktub tiegħu ir-raġuni għalfejn iqis li 
jaqa’ taħt waħda mill-kondizzjonijiet ta’ 
eliġibilità tal-Artikolu 77(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 u 
għandu jehmeż mat-talba tiegħu l-
informazzjoni kollha li jirrikjedi r-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 biex 
tingħata evidenza li jissodisfa l-
kondizzjoni ta’ eliġibilità speċifikata. L-
Istat Membru li jagħmel it-talba, fit-talba 
tiegħu għandu wkoll jidentifika l-
programmi (filwaqt li jissottometti l-lista 
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konkreta ta’ proġetti proposti u l-ħtiġijiet 
tal-finanzjament) kofinanzjati mill-
istrumenti tal-politika ta’ Koeżjoni, u l-
parti mill-allokazzjonijiet tal-2012 u l-
2013 ta’ tali programmi li jixtieq ineħħi 
minn dawk il-programmi għall-finijiet ta’  
allokazzjoni fl-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju. Jeħtieġ, għaldaqstant, li t-talba 
tal-Istat Membru tiġi trażmessa lill-
Kummissjoni sal-30 ta’ Settembru 2013 
bl-għan li tiġi adottata deċiżjoni tal-
Kummissjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-
Istat Membru fi strument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2013. Jeħtieġ ukoll li qabel id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar it-talba 
tal-Istat Membru, il-programmi 
operazzjonali relatati taħt l-FEŻR u l-
Fond ta’ Koeżjoni jiġu riveduti u 
emendati b’mod parallel, skont l-
Artikolu 33(2) tar-Regolament 
(KE) 1083/2006.

Or. en

Emenda 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-Istat Membru li jagħmel talba lill-
Kummissjoni biex jibbenefika mill-
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jispeċifika b’mod ċar fit-talba bil-
miktub tiegħu ir-raġuni għalfejn iqis li 
jaqa’ taħt waħda mill-kondizzjonijiet ta’ 
eliġibilità tal-Artikolu 77(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 u 
għandu jehmeż mat-talba tiegħu l-
informazzjoni kollha meħtieġa li jirrikjedi 
dan ir-Regolament biex tingħata evidenza 
tal-kondizzjoni ta’ eliġibilità speċifikata. 
Għall–operazzjonijiet kollha li ma kinux 
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suġġetti għal Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
skont l-artikolu 41 tar-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006, l-Istat Membru għandu 
jinkludi fit-talba tiegħu l-informazzjoni 
mitluba skont l-Artikolu 40 tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006. Talbiet 
jew parti minn talbiet relatati ma’ 
operazzjonijiet li ma jagħmlux parti minn 
programm operazzjonali eżistenti wieħed 
jew aktar kofinanzjati mill-FEŻR jew 
mill-Fond ta’ Koeżjoni għandhom 
jitfasslu b’kooperazzjoni mas-sħab li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 11 
tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006. L-
Istat Membru li jagħmel it-talba, fit-talba 
tiegħu għandu wkoll jidentifika l-
programmi (filwaqt li jissottometti l-lista 
konkreta ta’ proġetti proposti u ħtiġijiet 
ta’ finanzjament) kofinanzjati mill-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, u l-
parti mill-allokazzjonijiet tal-2012 u l-
2013 għal tali programmi li jixtieq jalloka 
lill-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju.  
Jeħtieġ, għaldaqstant, li t-talba tal-Istat 
Membru tiġi trażmessa lill-Kummissjoni 
sal-31 ta’ Awwissu 2013 bl-għan li tiġi 
adottata deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar 
il-parteċipazzjoni tal-Istat Membru fi 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2013. Jeħtieġ ukoll li wara d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni dwar it-talba tal-Istat 
Membru, il-programmi operazzjonali 
relatati taħt l-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni 
jiġu riveduti u emendati skont l-
Artikolu 33(2) ta’ Regolament 
(KE) 1083/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 7 tar-Rapporteur.

Emenda 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos
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Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) L-operazzjonijiet magħżula, eliġibbli 
taħt strument tal-kondiviżjoni tar-riskju, 
m’għandhomx ikunu proġetti kbar li diġà 
kienu s-suġġett ta’ deċiżjoni tal-
Kummissjoni taħt l-Artikolu 41 tar-
Regolament (KE) Nru 1083/2006. Lanqas 
m’għandhom ikunu proġetti kofinanzjati 
mill-FEŻR jew mill-Fond ta’ Koeżjoni u 
jaqgħu taħt wieħed jew aktar mill-
programmi operazzjonali tagħhom, 
f’każijiet fejn dawn il-proġett jħabbtu 
wiċċhom ma’ nuqqas ta’ finanzi fir-
rigward tal-ispejjeż tal-investimenti li 
għandhom jitħallsu minn investituri 
privati. Barra minn hekk, l-operazzjonijiet 
magħżula għandhom ukoll ikunu 
operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-
objettivi tal-qafas ta’ referenza strateġiku 
nazzjonali tal-Istat Membru li qed 
jagħmel it-talba u tal-linji gwida strateġiċi 
tal-Komunità dwar il-koeżjoni u li jistgħu 
minħabba n-natura tagħhom 
jikkontribwixxu biex jappoġġaw it-tkabbir 
u jsaħħu l-irkupru ekononiku dment li 
jkunu disponibbli fondi taħt l-istrument 
tal-kondiviżjoni tar-riskju. Finalment l-
istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju 
jista’ jintuża wkoll biex jiffinanzja 
operazzjonijiet li jirriżultaw mir-
riprogrammar ta’ partijiet ta’ programmi 
operazzjoni, jew ta’ programmi 
operazzjonali sħaħ, kofinanzjati mill-
FEŻR jew mill-Fond ta’ Koeżjoni, filwaqt 
li jitqiesu l-opportunitajiet ta’ investiment 
stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
397/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ investimenti 
fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija 
rinovabbli fid-djar, u skont ir-Regolament 
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(UE) Nru 437/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 
2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-
interventi għall-akkomodazzjoni favur 
komunitajiet emarġinati. L-
allokazzjonijiet finanzjarji disponibbli 
għal operazzjonijiet li ma jagħmlux parti 
minn programm operazzjonali eżistenti 
wieħed jew aktar kofinanzjati mill-FEŻR 
jew mill-Fond ta’ Koeżjoni għandhom 
ikunu limitati għall-ammonti li jibqgħu 
wara l-finanzjament tal-operazzjonijiet li 
huma parti minn tali programmi 
operazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 8 tar-Rapporteur. Operazzjonijiet li jagħmlu parti minn programmi 
eżistenti taħt l-FEŻT u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom jingħataw aċċess preferenzjali għall-
finanzjament taħt l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju.  Barra minn hekk, proġetti li 
jirriżultaw mir-riprogrammar ta’ programmi operazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-istrument, meta nqisu l-opportunitajiet ta’ investiment fl-oqsma tal-enerġiji 
li jiġġeddu, l-effiċjenza enerġetika u l-akkommodazzjoni soċjali, li jistgħu jikkontribwixxu 
għall-kisba tal-miri tal-istrateġija Ewropa 2020.  

Emenda 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16e) Il-Kummissjoni għandha tivverifika 
jekk l-informazzjoni sottomessa mill-Istat 
Membru li qed jagħmel it-talba hix 
korretta u għaldaqstant jekk it-talba tal-
Istat Membru hix ġustifikata, u għandu 
jkollha s-setgħa tadotta deċiżjoni fi żmien 
erba' snin dwar it-termini u l-
kondizzjonijiet konkreti tal-
parteċipazzjoni tal-Istat Membru li 
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jagħmel it-talba fl-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju. Għandu jkun 
żgurat, madankollu, li dawk il-proġetti 
b’impatti pożittivi ċari fuq l-ekonomiji 
lokali u s-swieq tax-xogħol biss, u li 
għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni ta’ 
finanzjament pożittiva min-naħa tal-BEI 
jew minn korpi tas-settur pubbliku 
nazzjonali jew internazzjonali jew korpi 
rregolati mid-dritt privat b’missjoni ta’ 
servizz pubbliku, skont il-każ, għandhom 
ikunu eliġibbli għall-finanzjament minn 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
stabbilit. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, 
għall-finijiet ta’ trasparenza u ċertezza 
legali għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 10 tar-Rapporteur. Għandu jkun żgurat li proġetti li jibbenefikaw mill-
istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju jikkontribwixxu pożittivament għall-iżvilupp ta’ l-
ekonomiji lokali u s-swieq tax-xogħol.

Emenda 28
Mojca Kleva

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16f) Minħabba l-iskop tal-ġestjoni tal-
kriżijiet u n-natura tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, introdott permezz 
ta’ dan ir-Regolament kif ukoll il-kriżi bla 
preċedent li qed taffettwa lis-swieq 
internazzjonali, u r-riċessjoni ekonomika, 
li għamlet ħsara kbira lill-istabilita 
finanzjarja ta’ diversi Stati Membri, li 
tirrikjedi rispons rapidu li jiġġieled l-
effetti negattivi tagħha fuq l-ekonomija 
reali, is-suq tax-xogħol u ċ-ċittadini, ikun 
xieraq li dan ir-Regolament jidħol fis-
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seħħ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16g) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
397/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ investimenti 
fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija 
rinovabbli fid-djar, u skont ir-Regolament 
(UE) Nru 437/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 
2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-
interventi għall-akkomodazzjoni favur 
komunitajiet emarġinati, u anke fid-dawk 
tal-punt 1.1.3. tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji gwida 
strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni, 
proġetti li jikkonsistu f’interventi għall-
akkomodazzjoni favur komunitajiet 
emarġinati u proġetti li jippromwovu l-
effiċjenza enerġetika, pereżempju fil-
binjiet, it-tixrid ta’ mudell tal-iżvilupp ta’ 
b’livell baxx ta’ użu tal-enerġija u l-
enerġija rinnovabbli, li jistgħu ipoġġu lill-
Istati Membri konċernati fil-pożizzjoni ta’ 
quddiem u b'hekk isaħħu l-pożizzjoni 
kompetittiva tagħhom filwaqt li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, 
għandhom jingħataw aċċess preferenzjali 
għall-finanzjament permezz ta’ strument 
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għall-kondiviżjoni tar-riskju.

Or. en

Emenda 30
Danuta Maria Hübner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 36, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 2a li ġej:

(2) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 36a
Strument għall-kondiviżjoni tar-riskju

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju tfisser 
strument finanzjarju (self, garanziji kif 
ukoll faċilitajiet finanzjarji oħra) li 
jiggarantixxu l-kopertura totali jew 
parzjali ta’ riskju definit, fejn xieraq bi 
ħlas miftiehem.

"2a. L-Istati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77(2), jistgħu jikkontribwixxu 
parti mill-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikati fl-Artikolu 19 u l-Artikolu 20 għal 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju, li se 
jiġi stabbilit mill-Kummissjoni bi ftehim 
mal-Bank Ewropew tal-Investiment, jew bi 
ftehim ma’ korpi tas-settur pubbliku 
nazzjonali jew internazzjonali jew korpi 
rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ 
servizz pubbliku li jipprovdu garanziji 
adegwati kif imsemmi fl-Artikolu 54(2)(c) 
tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, taħt termini u 
kondizzjonijiet simili għal dawk applikati 
għal u mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
biex ikopri l-provvista u l-allokazzjoni ta' 
kapital ta' garanziji u self, kif ukoll 

2. L-Istati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77(2), jistgħu jikkontribwixxu 
parti mill-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikati fl-Artikolu 19 u l-Artikolu 20 għal 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju, li se 
jiġi stabbilit mill-Kummissjoni bi ftehim 
mal-Bank Ewropew tal-Investiment, jew bi 
ftehim ma’ korpi tas-settur pubbliku 
nazzjonali jew internazzjonali jew korpi 
rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ 
servizz pubbliku li jipprovdu garanziji 
adegwati kif imsemmi fl-Artikolu 54(2)(c) 
tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, taħt termini u 
kondizzjonijiet simili għal dawk applikati 
għal u mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
biex ikopri l-provvista u l-allokazzjoni ta' 
kapital ta' garanziji u self, kif ukoll 
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faċilitajiet finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt 
l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju.

faċilitajiet finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt 
l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju.

3. Il-ftehim ta’ kooperazzjoni li hemm 
referenza għalih fil-paragrafu 2 għandu 
jinkludi fih regoli b’mod partikolari dwar 
dan li ġej: 
(a) l-ammont totali tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni u l-iskeda ta’ kif se jkun magħmul 
disponibbli;
(b) il-kondizzjonijiet tal-kont fiduċjarju li 
għandu jitwaqqaf mill-korp 
implimentattiv kuntrattat);
(c) il-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-użu tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni, id-dettalji dwar 
il-kondiviżjoni eżatta tar-riskju (inkluż il-
proporzjon ta' ingranaġġ) li għandu jiġi 
żgurat u l-garanziji li għandhom jiġu 
provduti mill-korp implimentattiv 
kuntrattat;
(d) l-ipprezzar tal-istrument, abbażi tal-
marġni ta’ riskju u l-kopertura tal-ispejjeż 
amministrattivi kollha tal-istrument;
(e) il-proċedura ta’ applikazzjoni u 
approvazzjoni tal-proposti tal-proġetti 
koperti permezz tal-istrument;
(f) il-perjodu ta’ disponibbiltà tal-
istrument u r-rekwiżiti ta’ rappurtar;
Il-kondiviżjoni eżatta tar-riskju (il-
proporzjon ta' ingranaġġ), li għandu 
jassumi l-korp implimentattiv kuntrattat 
fil-ftehim ta’ kooperazzjoni, għandha 
bħala medja tkun mill-inqas 1.5 tal-
ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju.
Pagamenti lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għandhom isiru f'porzjonijiet, 
skont l-użu skedat tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self u 
garanziji għall-finanzjament ta' 
operazzjonijiet speċifiċi.

Tali strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jintuża esklussivament għal self u 
garanziji, kif ukoll faċilitajiet finanzjarji 

4. L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jintuża biex jiffinanzja 
operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond 
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oħra, biex jiffinanzja operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni, 
rigward nefqa li mhix koperta bl-
Artikolu 56.

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
Fond ta' Koeżjoni, rigward, bħala deroga 
mill-Artikolu 54(5), spejjeż għall-
investimenti li ma jistgħux jitqiesu bħala 
nefqa eliġibbli skont l-Artikolu 55 jew 
bħala nefqa pubblika kif definita fl-
Artikolu 2(5), skont ir-regoli tal-UE dwar 
għajnuniet tal-istat.

Jista’ jintuża wkoll biex jiffinanzja 
operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi tal-Qafas ta’ Referenza 
Strateġiku Nazzjonali tal-Istat Membru li 
qed jagħmel it-talba u l-linji gwida 
strateġiċi Komunitarji dwar il-Koeżjoni 1, 
u li jagħtu l-akbar valur miżjud lill-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.

L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni 
fil-qafas ta' ġestjoni ċentralizzata indiretta 
skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002.

5. L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni 
fil-qafas ta' ġestjoni ċentralizzata indiretta 
skont l-Artikoli 54 u 56 tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002. 

Pagamenti lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għandhom isiru f'porzjonijiet, 
skont l-użu skedat tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self u 
garanziji għall-finanzjament ta' 
operazzjonijiet speċifiċi.

6. Stat Membru eliġibbli li jixtieq 
jibbenefika minn strument tal-
kondiviżjoni tar-riskju għandu jibgħat 
talba bil-miktub lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 
2013. Fit-talba, l-Istat Membru għandu 
jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
biex jistabbilixxi:
(a) li hu jissodisfa waħda mill-
kondizzjonijiet li hemm referenza 
għalihom fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
Artikolu 77(2), billi jipprovdi referenza 
għal Deċiżjoni tal-Kunsill jew att legali 
ieħor bħala evidenza ta’ dan il-fatt;
(b) il-lista ta’ programmi kofinanzjati 
mill-FEŻR jew mill-Fond ta’ Koeżjoni u 
l-parti tal-allokazzjonijiet tal-2012 u tal-
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2013 ta’ dawn il-programmi li jkun jixtieq 
ineħħi minn dawk il-programmi biex  
jalloka dawk l-ammonti għall-istrument 
tal-kondiviżjoni tar-riskju;
(c) il-lista ta’ proġetti proposti skont il-
paragrafu 4 u l-parti tal-allokazzjonijiet 
tal-2012 u l-2013 li jkun jixtieq ineħħi 
minn dawk il-programmi biex jalloka 
dawk l-ammonti għall-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju;
(d) l-ammont disponibbli għall-benefiċċju 
esklussiv tiegħu fi ħdan l-allokazzjoni 
finanzjarja tal-politika ta' koeżjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 18(2) u indikazzjoni tal-
ammont, li jista’ jkun allokat għall-
objettivi tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-
riskju esklussivament mill-impenji tal-
baġit tal-UE li jibqa’ biex jinkisbu fis-snin 
2012 u 2013 skont l-Artikolu 75(1);

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jindirizza talba lill-Kummissjoni li 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
ta' implimentazzjoni, li jiddeskrivi s-
sistema stabbilita biex tiggarantixxi li l-
ammont disponibbli jintuża għall-
benefiċċju esklussiv tal-Istat Membru li 
pprovdih fi ħdan l-allokazzjoni finanzjarja 
tal-politika ta' koeżjoni tagħha skont l-
Artikolu 18(2), kif ukoll it-termini u l-
kondizzjonijiet applikabbli għal tali 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju.
Dawn it-termini u l-kondizzjonijiet 
għandhom mill-inqas jindirizzaw dan li 
ġej:

7. Il-Kummissjoni – wara li tivverifika li t-
talba tal-Istat Membru hi ġġustifikata -
għandha fi żmien erba’ xhur tadotta 
deċiżjoni, b'konformità ma' tali talba, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
jiddeskrivi s-sistema stabbilita biex 
tiggarantixxi li l-ammont disponibbli 
jintuża għall-benefiċċju esklussiv tal-Istat 
Membru li pprovdih fi ħdan l-allokazzjoni 
finanzjarja tal-politika ta' koeżjoni tagħha 
skont l-Artikolu 18(2), kif ukoll it-termini 
u l-kondizzjonijiet konkreti tal-
parteċipazzjoni tal-Istat Membru li 
jagħmel it-talba fl-istrument għall-
kondiviżjoni tar-riskju. It-termini u l-
kondizzjonijiet konkreti għandhom b’mod 
partikolari jinkludu dan li ġej:

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

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

(b) l-istruttura tal-imposti u kostijiet 
amministrattivi u maniġerjali oħra.

(b) l-istruttura tal-imposti u kostijiet 
amministrattivi u maniġerjali oħra. 

(c) lista indikattiva tal-proġetti eliġibbli 
għall-finanzjament u
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(d) l-ammont massimu tal-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni li jista’ jiġi allokat lill-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju mill-
allokazzjonijiet disponibbli tal-Istati 
Membri, u l-ħlasijiet parzjali għall-
implimentazzjoni prattika.
Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi 
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.
Meta tiddeċiedi dwar it-talba tal-Istat 
Membru, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li dawk il-proġetti biss li tkun ittieħdet 
deċiżjoni favorevoli dwar il-finanzjament 
tagħhom mill-BEI jew minn korp 
nazzjonali jew internazzjonali tas-settur 
pubbliku jew korp regolat permezz tad-
dritt privat b’missjoni ta’ servizz 
pubbliku,għandhom jiġu aċċettati bħala 
eliġibbli li jiġu finanzjati minn strument 
tal-kondiviżjoni tar-riskju stabbilit.
8. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, li hemm 
referenza għaliha f'paragrafu 7 għandha 
tittieħed wara li tkun saret reviżjoni tal-
programmi operazzjonali konċernati taħt 
l-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni skont l-
Artikolu 33(2).

L-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandhom ikunu strettament limitati u 
m'għandhomx joħolqu obbligazzjonijiet 
kontinġenti għall-baġit tal-Unjoni jew
għall-Istat Membru kkonċernat.

9. L-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandhom ikunu strettament limitati u 
m’għandhomx ikunu iktar minn 10% tal-
allokazzjoni totali indikattiva għall-Istat 
Membru li jagħmel it-talba għas-snin 
2007-2013 rigward l-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, li kienet approvata skont l-
Artikolu 28(3)b. L-allokazzjonijiet 
finanzjarji disponibbli għall-proġetti 
msemmija fil-paragrafu 4, subparagrafu 
2, ta’ dan l-artikolu huma limitati għall-
ammonti li jkun baqa’ wara l-iffinanzjar 
tal-operazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 4, subparagrafu 1. Apparti l-
kontribuzzjoni totali tal-Unjoni għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju, 
approvat fid-deċiżjoni, li hemm referenza 
għaliha fil-paragrafu 7, il-parteċipazzjoni 
tal-Unjoni fi strument tal-kondiviżjoni 
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tar-riskju m'għandha toħloq l-ebda
obbligazzjoni kontinġenti ulterjuri għall-
baġit tal-Unjoni jew għall-Istat Membru 
kkonċernat.

Kwalunkwe ammont li jibqa' wara t-tlestija 
ta' operazzjoni koperta minn strument tal-
kondiviżjoni tar-riskju jista' jerġa' jintuża, 
fuq talba tal-Istat Membru konċernat, fi 
ħdan l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju, 
jekk l-Istat Membru għadu jilħaq waħda 
mill-kondizzjonijiet stabbiliti kif speċifikat
fl-Artikolu 77(2). Jekk l-Istat Membru ma 
jissodisfax dawn il-kondizzjonijiet, l-
ammont li jibqa' għandu jitqies bħala dħul 
assenjat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 18 
tar-Regolament Finanzjarju. Fuq talba mill-
Istat Membru kkonċernat, 
approprjazzjonijiet għal impenji 
addizzjonali ġenerati minn dan id-dħul 
assenjat għandhom jiżdiedu s-sena ta' wara 
mal-allokazzjoni finanzjarja tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Istat Membru konċernat."

10. Kwalunkwe refużjoni jew ammont li 
jibqa' wara t-tlestija ta' operazzjoni koperta 
minn strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
jista' jerġa' jintuża, fuq talba tal-Istat 
Membru konċernat, fi ħdan l-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, jekk l-Istat Membru 
għadu jilħaq waħda mill-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 77(2)a, b u c. Jekk l-
Istat Membru ma jibqax jissodisfa xi 
waħda minn dawn il-kondizzjonijiet, l-
ammont li jibqa' jew ir-refużjoni għandu 
jitqies bħala dħul assenjat fi ħdan it-tifsira 
tal-Artikolu 18 tar-Regolament 
Finanzjarju. Fuq talba mill-Istat Membru 
kkonċernat, approprjazzjonijiet għal 
impenji addizzjonali ġenerati minn dan id-
dħul assenjat għandhom jiżdiedu s-sena ta' 
wara mal-allokazzjoni finanzjarja tal-
politika ta’ koeżjoni tal-Istat Membru 
konċernat."

Or. en

Emenda 31
Crescenzio Rivellini

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 36, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 2a li ġej:

(2) Fl-Artikolu 36, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 2a li ġej:

"2a. L-Istati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77(2), jistgħu jikkontribwixxu 
parti mill-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikati fl-Artikolu 19 u l-Artikolu 20 għal 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju, li se 

"2a. L-Istati Membri jistgħu 
jikkontribwixxu parti mill-allokazzjonijiet 
finanzjarji indikati fl-Artikolu 19 u l-
Artikolu 20 għal strument għall-
kondiviżjoni tar-riskju, li se jiġi stabbilit 
mill-Kummissjoni bi ftehim mal-Bank 
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jiġi stabbilit mill-Kummissjoni bi ftehim 
mal-Bank Ewropew tal-Investiment, jew bi 
ftehim ma’ korpi tas-settur pubbliku 
nazzjonali jew internazzjonali jew korpi 
rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ 
servizz pubbliku li jipprovdu garanziji 
adegwati kif imsemmi fl-Artikolu 54(2)(c) 
tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, taħt termini u 
kondizzjonijiet simili għal dawk applikati 
għal u mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
biex ikopri l-provvista u l-allokazzjoni ta' 
kapital ta' garanziji u self, kif ukoll 
faċilitajiet finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt 
l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju.

Ewropew tal-Investiment, jew bi ftehim 
ma' korpi tas-settur pubbliku nazzjonali 
jew internazzjonali jew korpi rregolati mil-
liġi privata b'missjoni ta' servizz pubbliku
li jipprovdu garanziji adegwati kif 
imsemmi fl-Artikolu 54(2)(c) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, taħt termini u 
kondizzjonijiet simili għal dawk applikati 
għal u mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
biex ikopri l-provvista u l-allokazzjoni ta' 
kapital ta' garanziji u self, kif ukoll 
faċilitajiet finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt 
l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju.

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

Tali strument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jintuża esklussivament għal self u 
garanziji, kif ukoll faċilitajiet finanzjarji 
oħra, biex jiffinanzja operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni, 
jew proġetti ta' infrastruttura u tal-SMEs 
rilevanti fil-kuntest tal-irkupru 
ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fl-
Istati Membri kkonċernati.

L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni 
fil-qafas ta' ġestjoni ċentralizzata indiretta 
skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. 

L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni 
fil-qafas ta' ġestjoni ċentralizzata indiretta 
skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002. 

Pagamenti lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għandhom isiru f'porzjonijiet, 
skont l-użu skedat tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self u 
garanziji għall-finanzjament ta' 
operazzjonijiet speċifiċi.

Pagamenti lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għandhom isiru f'porzjonijiet, 
skont l-użu skedat tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self u 
garanziji għall-finanzjament ta' 
operazzjonijiet speċifiċi.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jindirizza talba lill-Kummissjoni li 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
ta' implimentazzjoni, li jiddeskrivi s-
sistema stabbilita biex tiggarantixxi li l-
ammont disponibbli jintuża għall-
benefiċċju esklussiv tal-Istat Membru li 
pprovdih fi ħdan l-allokazzjoni finanzjarja 
tal-politika ta' koeżjoni tagħha skont l-
Artikolu 18(2), kif ukoll it-termini u l-

Fuq talba tal-Istat Membru kkonċernat, 
il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, 
skont it-talba tal-Istat Membru konċernat, 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
jiddeskrivi s-sistema stabbilita biex 
tiggarantixxi li l-ammont disponibbli 
jintuża għall-benefiċċju esklussiv tal-Istat 
Membru li pprovdih fi ħdan l-allokazzjoni 
finanzjarja tal-politika ta' koeżjoni tagħha 
skont l-Artikolu 18(2), kif ukoll it-termini 
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kondizzjonijiet applikabbli għal tali 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju. 
Dawn it-termini u l-kondizzjonijiet 
għandhom mill-inqas jindirizzaw dan li 
ġej:

u l-kondizzjonijiet applikabbli għal tali 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju. 
Dawn it-termini u l-kondizzjonijiet 
għandhom mill-inqas jindirizzaw dan li 
ġej:

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

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

(b) l-istruttura tal-imposti u kostijiet
amministrattivi u maniġerjali oħra. 

(b) l-istruttura tal-imposti u kostijiet 
amministrattivi u maniġerjali oħra. 

L-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandhom ikunu strettament limitati u 
m'għandhomx joħolqu obbligazzjonijiet 
kontinġenti għall-baġit tal-Unjoni jew 
għall-Istat Membru kkonċernat.

L-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandhom ikunu strettament limitati u 
m'għandhomx joħolqu obbligazzjonijiet 
kontinġenti għall-baġit tal-Unjoni jew 
għall-Istat Membru kkonċernat.

Kwalunkwe ammont li jibqa' wara t-tlestija 
ta' operazzjoni koperta minn strument tal-
kondiviżjoni tar-riskju jista' jerġa' jintuża, 
fuq talba tal-Istat Membru konċernat, fi 
ħdan l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju, 
jekk l-Istat Membru għadu jilħaq waħda 
mill-kondizzjonijiet stabbiliti kif speċifikat 
fl-Artikolu 77(2). Jekk l-Istat Membru ma 
jissodisfax dawn il-kondizzjonijiet, l-
ammont li jibqa' għandu jitqies bħala dħul 
assenjat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 18 
tar-Regolament Finanzjarju. Fuq talba mill-
Istat Membru kkonċernat, 
approprjazzjonijiet għal impenji 
addizzjonali ġenerati minn dan id-dħul 
assenjat għandhom jiżdiedu s-sena ta' wara 
mal-allokazzjoni finanzjarja tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Istat Membru konċernat."

Kwalunkwe ammont li jibqa' wara t-tlestija 
ta' operazzjoni koperta minn strument tal-
kondiviżjoni tar-riskju jista' jerġa' jintuża, 
fuq talba tal-Istat Membru konċernat, fi 
ħdan l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
sa tmiem il-perjodu ta' programmar 2007-
2013 jew inkella jitqies bħala dħul assenjat 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 18 tar-
Regolament Finanzjarju. Fuq talba mill-
Istat Membru kkonċernat, 
approprjazzjonijiet għal impenji 
addizzjonali ġenerati minn dan id-dħul 
assenjat għandhom jiżdiedu s-sena ta' wara 
mal-allokazzjoni finanzjarja tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Istat Membru konċernat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-kriżi ekonomika attwali, l-Istati Membri kollha qed jesperjenzaw diffikultajiet 
biex jattiraw il-kapital privat biex jikkumplimentaw riżorsi finanzjarji pubbliċi skarsi. Il-
proposta għandha għaldaqstant tapplika għall-Istati Membri kollha, u mhux biss dawk li 
jkunu qed jirċievu l-assistenza finanzjarja tal-UE.  L-inklużjoni ta’ proġetti oħra tal-
infrastruttura (kif propost fil-memorandum spjegattiv tal-Kummissjoni) u tal-SMEs 
jippermetti li tiġi evitata l-ħtieġa li jiġu emendati l-programmi operazzjonali rispettivi.
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Emenda 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 36, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 2a li ġej:

(2) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 36a
Strument għall-kondiviżjoni tar-riskju

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju tfisser 
strument finanzjarju (self, garanziji kif 
ukoll faċilitajiet finanzjarji oħra) li 
jiggarantixxu l-kopertura totali jew 
parzjali ta’ riskju definit, fejn xieraq bi 
ħlas miftiehem.

"2a. L-Istati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77(2), jistgħu jikkontribwixxu 
parti mill-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikati fl-Artikolu 19 u l-Artikolu 20 għal 
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju, li se 
jiġi stabbilit mill-Kummissjoni bi ftehim
mal-Bank Ewropew tal-Investiment, jew bi 
ftehim ma’ korpi tas-settur pubbliku 
nazzjonali jew internazzjonali jew korpi 
rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ 
servizz pubbliku li jipprovdu garanziji 
adegwati kif imsemmi fl-Artikolu 54(2)(c)
tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002, taħt termini u 
kondizzjonijiet simili għal dawk applikati 
għal u mill-Bank Ewropew tal-Investiment, 
biex ikopri l-provvista u l-allokazzjoni ta' 
kapital ta' garanziji u self, kif ukoll 
faċilitajiet finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt 
l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju.

2. 2. L-Istati Membri li jissodisfaw waħda 
mill-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 77(2)a, b u c, jistgħu 
jikkontribwixxu parti mill-allokazzjonijiet 
finanzjarji indikati fl-Artikolu 19 u l-
Artikolu 20 għal strument għall-
kondiviżjoni tar-riskju, li għandu jiġi 
stabbilit permezz ta’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni, konkluż mill-Kummissjoni 
jew mal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
jew inkella ma’ korpi tas-settur pubbliku 
nazzjonali jew internazzjonali jew korpi 
rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ 
servizz pubbliku li jipprovdu garanziji 
adegwati kif imsemmi fl-Artikolu 54(2)(c) 
tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 
1605/2002, taħt termini u kondizzjonijiet 
simili għal dawk applikati għal u mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment (minn issa 'l 
quddiem: korp implimentattiv kuntrattat), 
biex ikopri l-provvista u l-allokazzjoni ta' 
kapital ta' garanziji u self, kif ukoll 
faċilitajiet finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt 
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l-istrument għall-kondiviżjoni tar-riskju. 
(minn issa ‘l quddiem: korp 
implimentattiv kuntrattat), biex ikopri l-
provvista u l-allokazzjoni ta' kapital ta' 
garanziji u self, kif ukoll faċilitajiet 
finanzjarji oħrajn, mogħtija taħt l-istrument 
għall-kondiviżjoni tar-riskju.

3. Il-ftehim ta’ kooperazzjoni li hemm 
referenza għalih fil-paragrafu 2 għandu 
jinkludi fih regoli b’mod partikolari dwar 
dan li ġej: 
(a) l-ammont totali tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni u l-iskeda ta’ kif se jkun magħmul 
disponibbli;
(b) il-kondizzjonijiet tal-kont fiduċjarju li
għandu jitwaqqaf mill-korp 
implimentattiv kuntrattat);
(c) il-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-użu tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni, id-dettalji dwar 
il-kondiviżjoni eżatta tar-riskju (inkluż il-
proporzjon ta' ingranaġġ) li għandu jiġi 
żgurat u l-garanziji li għandhom jiġu 
provduti mill-korp implimentattiv 
kuntrattat;
(d) l-ipprezzar tal-istrument, abbażi tal-
marġni ta’ riskju u l-kopertura tal-ispejjeż 
amministrattivi kollha tal-istrument;
(e) il-proċedura ta’ applikazzjoni u 
approvazzjoni tal-proposti tal-proġetti 
koperti permezz tal-istrument, inkluża 
analiżi tal-kost u l-benefiċċju li jinkludi 
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt 
prevedibbli fuq is-settur konċernat u fuq 
is-sitwazzjoni soċjoekonomika tal-Istat 
Membru u/jew tar-reġjun; 
(f) il-perjodu ta’ disponibbiltà tal-
istrument u r-rekwiżiti ta’ rappurtar.

Il-kondiviżjoni eżatta tar-riskju (il-
proporzjon ta' ingranaġġ), li għandu 
jassumi l-korp implimentattiv kuntrattat 
fil-ftehim ta’ kooperazzjoni, għandha 
bħala medja tkun mill-inqas 1.5 tal-
ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju.
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Pagamenti lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għandhom isiru f'porzjonijiet, 
skont l-użu skedat tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self u 
garanziji għall-finanzjament ta' 
operazzjonijiet speċifiċi.

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

4. L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jintuża biex jiffinanzja 
operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
Fond ta' Koeżjoni, rigward, bħala deroga 
mill-Artikolu 54(5), spejjeż għall-
investimenti li ma jistgħux jitqiesu bħala 
infiq eliġibbli skont l-Artikolu 55 jew 
bħala infiq pubblika kif definita fl-
Artikolu 2(5), skont ir-regoli tal-UE dwar 
għajnuniet tal-istat.
Jista’ jintuża wkoll biex jiffinanzja 
operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi tal-Qafas ta’ Referenza 
Strateġiku Nazzjonali tal-Istat Membru li 
qed jagħmel it-talba u l-linji gwida 
strateġiċi Komunitarji dwar il-Koeżjoni 1, 
u li jagħtu l-akbar valur miżjud lill-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.
Jista’ jintuża wkoll biex jiffinanzja 
operazzjonijiet li jirriżultaw mir-
riprogrammar ta’ programm 
operazzjonali sħiħ jew partijiet ta’ 
programm operazzjonali kofinanzjat mill-
FEŻR jew mill-Fond ta’ Koeżjoni, filwaqt 
li jitqiesu l-opportunitajiet ta’ investiment 
stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
397/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ investimenti 
fl-effiċjenza fl-enerġija u fl-enerġija 
rinovabbli fid-djar u skont ir-Regolament 
(UE) Nru 437/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 
2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-
interventi għall-akkomodazzjoni favur 
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komunitajiet emarġinati.
L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni 
fil-qafas ta' ġestjoni ċentralizzata indiretta 
skont l-Artikolu 54(2) tar-Regolament 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002.

5. L-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandu jiġi implimentat mill-Kummissjoni 
fil-qafas ta' ġestjoni ċentralizzata indiretta 
skont l-Artikolu 54 u l-Artikolu 56(1) tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002. 

Pagamenti lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju għandhom isiru f'porzjonijiet, 
skont l-użu skedat tal-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju li jipprovdi self u 
garanziji għall-finanzjament ta' 
operazzjonijiet speċifiċi.

6. Stat Membru eliġibbli li jixtieq 
jibbenefika minn strument tal-
kondiviżjoni tar-riskju għandu jibgħat 
talba bil-miktub lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu 
2013. Fit-talba, l-Istat Membru għandu 
jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
biex jistabbilixxi:
(a) li hu jissodisfa waħda mill-
kondizzjonijiet li hemm referenza 
għalihom fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
Artikolu 77(2), billi jipprovdi referenza 
għal Deċiżjoni tal-Kunsill jew att legali 
ieħor bħala evidenza ta’ dan il-fatt;
(b) il-lista ta’ programmi kofinanzjati 
mill-FEŻR jew mill-Fond ta’ Koeżjoni u 
l-parti tal-allokazzjonijiet tal-2012 u tal-
2013 ta’ tali programmi li jkun jixtieq 
jirrialloka lill-istrument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju;
(c) il-lista ta’ proġetti proposti skont il-
paragrafu 4 u l-parti tal-allokazzjonijiet 
tal-2012 u l-2013 li jkun jixtieq jirrialloka 
lill-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju;
(d) l-ammont disponibbli għall-benefiċċju 
esklussiv tiegħu fi ħdan l-allokazzjoni 
finanzjarja tal-politika ta' koeżjoni tiegħu 
skont l-Artikolu 18(2) u indikazzjoni tal-
ammont, li jista’ jkun allokat għall-
objettivi tal-istrument tal-kondiviżjoni tar-
riskju esklussivament mill-impenji tal-
baġit tal-UE li jibqa’ biex jinkisbu fis-snin 
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2012 u 2013 skont l-Artikolu 75(1);
(e) għall-operazzjonijiet kollha li ma 
kinux suġġetti għal Deċiżjoni tal-
Kummissjoni skont l-Artikolu 41,l-
informazzjoni mitluba skont l-Artikolu 
40; 
f) jew talbiet jew partijiet minn talbiet 
relatati ma’ operazzjonijiet li ma 
jagħmlux parti minn programm 
operazzjonali eżistenti wieħed jew aktar 
kofinanzjati mill-FEŻR jew mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, evidenza li t-talba tfasslet 
b’kooperazzjoni mas-sħab li hemm 
referenza għalihom fl-Artikolu 11. 

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jindirizza talba lill-Kummissjoni li 
għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att 
ta' implimentazzjoni, li jiddeskrivi s-
sistema stabbilita biex tiggarantixxi li l-
ammont disponibbli jintuża għall-
benefiċċju esklussiv tal-Istat Membru li 
pprovdih fi ħdan l-allokazzjoni finanzjarja 
tal-politika ta' koeżjoni tagħha skont l-
Artikolu 18(2), kif ukoll it-termini u l-
kondizzjonijiet applikabbli għal tali
strument għall-kondiviżjoni tar-riskju.
Dawn it-termini u l-kondizzjonijiet 
għandhom mill-inqas jindirizzaw dan li 
ġej:

7. Il-Kummissjoni - wara li tivverifika fid-
dawl tal-informazzjoni sottomessa mill-
Istat Membru li t-talba hi ġġustifikata -
għandha tadotta fi żmien erba’ xhur, 
deċiżjoni li tiddeskrivi s-sistema stabbilita 
biex tiggarantixxi li l-ammont disponibbli 
jintuża għall-benefiċċju esklussiv tal-Istat 
Membru li pprovdih fi ħdan l-allokazzjoni 
finanzjarja tal-politika ta' koeżjoni tagħha 
skont l-Artikolu 18(2), kif ukoll dwar it-
termini u l-kondizzjonijiet konkreti tal-
parteċipazzjoni tal-Istat Membru li 
jagħmel it-talba fl-istrument għall-
kondiviżjoni tar-riskju. It-termini u l-
kondizzjonijiet konkreti għandhom b’mod 
partikolari jinkludu dan li ġej:

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

(a) it-traċċabilità, skrutinju demokratiku u 
l-kontabilità, informazzjoni dwar l-użu tal-
fondi, il-kondizzjonijiet tal-pagamenti u 
sistemi ta’ monitoraġġ u kontroll; 

(b) l-istruttura tal-imposti u kostijiet 
amministrattivi u maniġerjali oħra.

(b) l-istruttura tal-imposti u kostijiet 
amministrattivi u maniġerjali oħra. 

(c) lista indikattiva tal-proġetti eliġibbli 
għall-finanzjament u

(d) l-ammont massimu tal-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni li jista’ jiġi allokat lill-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju mill-
allokazzjonijiet disponibbli tal-Istati 
Membri, u l-ħlasijiet parzjali għall-
implimentazzjoni prattika.
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Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha tiġi 
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.
Meta tiddeċiedi dwar it-talba tal-Istat 
Membru, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li jkunu biss il-proġetti b’impatti pożittivi 
ċari fuq l-ekonomiji lokali u s-swieq tax-
xogħol u li tkun ittieħdet deċiżjoni 
favorevoli dwar il-finanzjament tagħhom 
mill-BEI jew minn korp nazzjonali jew 
internazzjonali tas-settur pubbliku jew 
korp regolat permezz tad-dritt privat 
b’missjoni ta’ servizz pubbliku,għandhom 
jiġu aċċettati bħala eliġibbli li jiġu 
finanzjati minn strument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju stabbilit.
8. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, li hemm 
referenza għaliha fil-paragrafu 7 
għandha tittieħed wara li tkun saret 
reviżjoni tal-programmi operattivi 
konċernati taħt l-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni skont l-Artikolu 33(2).

L-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandhom ikunu strettament limitati u 
m'għandhomx joħolqu obbligazzjonijiet 
kontinġenti għall-baġit tal-Unjoni jew 
għall-Istat Membru kkonċernat.

9. L-allokazzjonijiet finanzjarji għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju 
għandhom ikunu strettament limitati u 
m’għandhomx ikunu iktar minn 10% tal-
allokazzjoni totali indikattiva għall-Istat 
Membru li jagħmel it-talba għas-snin 
2007-2013 rigward l-FEŻR u l-Fond ta’ 
Koeżjoni, li kienet approvata skont l-
Artikolu 28(3)b. L-allokazzjonijiet 
finanzjarji disponibbli għall-proġetti 
msemmija fil-paragrafu 4, subparagrafu 
2, ta’ dan l-artikolu huma limitati għall-
ammonti li jkun baqa’ wara l-iffinanzjar 
tal-operazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 4, subparagrafu 1. Apparti l-
kontribuzzjoni totali tal-Unjoni għall-
istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju, 
approvat fid-deċiżjoni, li hemm referenza 
għaliha fil-paragrafu 7, il-parteċipazzjoni 
tal-Unjoni fi strument tal-kondiviżjoni 
tar-riskju m'għandha toħloq l-ebda 
obbligazzjoni kontinġenti ulterjuri, la 
għall-baġit tal-Unjoni u lanqas għall-Istat 
Membru kkonċernat.
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Kwalunkwe ammont li jibqa' wara t-tlestija 
ta' operazzjoni koperta minn strument tal-
kondiviżjoni tar-riskju jista' jerġa' jintuża, 
fuq talba tal-Istat Membru konċernat, fi 
ħdan l-istrument tal-kondiviżjoni tar-riskju, 
jekk l-Istat Membru għadu jilħaq waħda 
mill-kondizzjonijiet stabbiliti kif speċifikat
fl-Artikolu 77(2). Jekk l-Istat Membru ma 
jissodisfax dawn il-kondizzjonijiet, l-
ammont li jibqa' għandu jitqies bħala dħul 
assenjat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 18 
tar-Regolament Finanzjarju. Fuq talba mill-
Istat Membru kkonċernat, 
approprjazzjonijiet għal impenji 
addizzjonali ġenerati minn dan id-dħul 
assenjat għandhom jiżdiedu s-sena ta' wara 
mal-allokazzjoni finanzjarja tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Istat Membru konċernat."

10. Kwalunkwe ammont li jibqa' wara t-
tlestija ta' operazzjoni koperta minn 
strument tal-kondiviżjoni tar-riskju jista' 
jerġa' jintuża, fuq talba tal-Istat Membru 
konċernat, fi ħdan l-istrument tal-
kondiviżjoni tar-riskju, jekk l-Istat Membru 
għadu jilħaq waħda mill-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 77(2)a, b u c. Jekk l-
Istat Membru ma jissodisfax xi waħda 
minn dawn il-kondizzjonijiet, l-ammont li 
jibqa' għandu jitqies bħala dħul assenjat fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 18 tar-
Regolament Finanzjarju. Fuq talba mill-
Istat Membru kkonċernat, 
approprjazzjonijiet għal impenji 
addizzjonali ġenerati minn dan id-dħul 
assenjat għandhom jiżdiedu s-sena ta' wara 
mal-allokazzjoni finanzjarja tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-Istat Membru konċernat."

_______________
1 Ara: id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Nru 2006/702/KE tas-6 ta’ Ottubru 2006 
fuq il-linji gwida strateġiċi tal-Komunità 
dwar il-koeżjoni, ĠU L 291, 21.10.2006, 
p.11.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 13 tar-Rapporteur. Projetti b’impatti soċjoekonomiċi negattivi għandhom 
ikunu evitati. Il-prinċipju tas-sħubija u l-iskrutinju demokratiku għandhom ikunu 
implimentati. Proġetti li jibbenefikaw minn strument tal-kondiviżjoni tar-riskju li s’issa kienu 
jagħmlu parti minn programmi tal-politika ta’ koeżjoni m’għandhomx jitneħħew minn dawk 
il-programmi.  Proġetti li jirriżultaw mir-riprogrammar ta’ programmi operattivi għandhom 
ikunu eliġibbli, meta nqisu l-investiment fl-enerġiji li jiġġeddu, l-effiċjenza enerġetika u l-
akkommodazzjoni soċjali.  


