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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-
Iżvilupp, bħala l-kumitati responsabbli, biex jieħdu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13 a) Il-kontropartijiet jenħtieġ li jkunu 
eliġibbli jiggarantixxu b'kundizzjoni li 
dawn jallinjaw il-politiki interni tagħhom 
biex jirriflettu l-kuntest ġuridiku adottat 
dan l-aħħar bil-għan li jkun miġġieled l-
evitar tat-taxxa, barra mill-evażjoni tat-
taxxa, kif tindika fid-dettall il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
21 ta' Marzu 2018 dwar ir-rekwiżiti l-
ġodda kontra l-evitar tat-taxxa fil-
leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola b'mod 
partikolari l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment 
(C(2018)1756);

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira ġenerali 
li 25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE ikunu 
b'appoġġ għal għanijiet tal-klima. L-
azzjonijiet permezz ta' dan ir-Regolament 
huma mistennija li jikkontribwixxu 25 % 
mill-pakkett finanzjarju kumplessiv għal 

(28) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxi 
biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-
politiki tal-Unjoni u biex tintlaħaq il-mira 
ġenerali li mill-anqas 25 % tal-infiq tal-
baġit tal-UE ikunu b'appoġġ għal għanijiet 
tal-klima matul il-perjodu 2021-2027, u 
30 % malajr kemm jista' jkun, mhux 
aktar tard mill-2027. L-azzjonijiet 
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għanijiet tal-klima. Azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, u l-kontribuzzjoni 
kumplessiva minn dan ir-Regolament 
jenħtieġ li tkun parti mill-evalwazzjonijiet 
rilevanti u mill-proċessi ta' rieżami.

permezz ta' dan ir-Regolament huma 
mistennija li jikkontribwixxu 35 % mill-
pakkett finanzjarju kumplessiv għal 
għanijiet tal-klima. Azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament, u l-kontribuzzjoni 
kumplessiva minn dan ir-Regolament 
jenħtieġ li tkun parti mill-evalwazzjonijiet 
rilevanti u mill-proċessi ta' rieżami.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi allinjat id-diskors mar-Rapport Interim dwar il-QFP u r-riżorsi proprji.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Garanzija tal-UE għall-
operazzjonijiet ta' investimenti sovrani fis-
settur pubbliku jenħtieġ li tifforma parti 
mill-EFSD+. Din il-garanzija tal-UE 
jenħtieġ li ma tkunx estiża għal 
operazzjonijiet ta' investimenti sovrani li 
jinvolvu self ta' fondi mislufa lis-settur 
privat jew self lill-entitajiet sottosovrani, 
jew għall-benefiċċju tagħhom, li jistgħu 
jaċċessaw finanzjament sottosovran 
mingħajr garanziji sovrani. Sabiex il-BEI 
ikun megħjun fl-ippjanar tal-kapaċità 
tiegħu, jenħtieġ li jiġi allokat lill-BEI 
volum minimu garantit ta' tali 
operazzjonijiet ta' investimenti sovrani.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Jenħtieġ li tiġi stabbilita Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna li tibni fuq il-

(36) Jenħtieġ li tiġi stabbilita Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna li tibni fuq il-
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Garanzija tal-EFSD u fuq il-Fond ta' 
Garanzija għall-azzjonijiet esterni. Jenħtieġ 
li l-Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
tappoġġa l-operazzjonijiet tal-EFSD+ 
koperti mill-garanziji baġitarji, mill-
assistenza makrofinanzjarja u mis-self lil 
pajjiżi terzi fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 77/270/Euratom71. Dawn l-
operazzjonijiet jenħtieġ li jkunu appoġġati 
minn approprjazzjonijiet permezz ta' dan 
ir-Regolament, flimkien ma' dawk permezz 
tar-Regolament (UE) Nru.../... (IPA III) u 
permezz tar-Regolament (UE) Nru.../... 
(EINS), li jenħtieġ li jkopru wkoll il-
proviżjonament u l-obbligazzjonijiet li 
jirriżultaw minn self ta' assistenza 
makrofinanzjarja u minn self lil pajjiżi terzi 
msemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament 
EINS, rispettivament. Meta tiffinanzja 
operazzjonijiet EFSD+, jenħtieġ li tingħata 
prijorità lil dawk li jkollhom impatt għoli 
fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li l-proporzjon 
tal-kostijiet u l-benefiċċji tagħhom itejjeb 
is-sostenibbiltà tal-investiment. Jenħtieġ li 
l-operazzjonijiet appoġġati bil-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jkunu akkumpanjati 
b'valutazzjoni ex ante dettaljata tal-aspetti 
ambjentali, finanzjarji u soċjali, kif ikun 
xieraq u f'konformità mar-rekwiżiti għal 
regolamentazzjoni aħjar. Il-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ li ma 
tintużax biex tipprovdi servizzi pubbliċi 
essenzjali, li jibqgħu r-responsabbiltà tal-
gvern nazzjonali.

Garanzija tal-EFSD, fuq il-Mandat ta' Self 
Estern u fuq il-Fond ta' Garanzija għall-
azzjonijiet esterni. Jenħtieġ li l-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna tappoġġa l-
operazzjonijiet tal-EFSD+ koperti mill-
garanziji baġitarji, mill-assistenza 
makrofinanzjarja u mis-self lil pajjiżi terzi 
fuq il-bażi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
77/270/Euratom71. Dawn l-operazzjonijiet 
jenħtieġ li jkunu appoġġati minn 
approprjazzjonijiet permezz ta' dan ir-
Regolament, flimkien ma' dawk permezz 
tar-Regolament (UE) Nru.../... (IPA III) u 
permezz tar-Regolament (UE) Nru.../... 
(EINS), li jenħtieġ li jkopru wkoll il-
proviżjonament u l-obbligazzjonijiet li 
jirriżultaw minn self ta' assistenza 
makrofinanzjarja u minn self lil pajjiżi terzi 
msemmi fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament 
EINS, rispettivament. Meta tiffinanzja 
operazzjonijiet EFSD+, jenħtieġ li tingħata 
prijorità lil dawk li jkollhom impatt għoli 
fuq il-ħolqien tal-impjiegi u li l-proporzjon 
tal-kostijiet u l-benefiċċji tagħhom itejjeb 
is-sostenibbiltà tal-investiment. Jenħtieġ li 
l-operazzjonijiet appoġġati bil-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jkunu akkumpanjati 
b'valutazzjoni ex ante dettaljata tal-aspetti 
ambjentali, finanzjarji u soċjali u 
f'konformità mar-rekwiżiti għal 
regolamentazzjoni aħjar. Il-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna jenħtieġ li ma 
tintużax biex tipprovdi servizzi pubbliċi 
essenzjali, li jibqgħu r-responsabbiltà tal-
gvern nazzjonali.

__________________ __________________
71 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/270/Euratom 
tad-29 ta' Marzu 1977 li tagħti l-jedd lill-
Kummissjoni li toħroġ self tal-Euratom 
sabiex tikkontribwixxi għall-finanzjament 
ta' power stations nukleari (ĠU L 88, 
6.4.1977, p. 9).

71 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/270/Euratom 
tad-29 ta' Marzu 1977 li tagħti l-jedd lill-
Kummissjoni li toħroġ self tal-Euratom 
sabiex tikkontribwixxi għall-finanzjament 
ta' power stations nukleari (ĠU L 88, 
6.4.1977, p. 9).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Sabiex jikkontribwixxi għall-
ġlieda internazzjonali kontra l-frodi tat-
taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, il-frodi, il-
korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, il-
finanzjament kollu permezz ta' dan ir-
regolament jenħtieġ li jiġi pprovdut b'mod 
kompletament trasparenti. Barra minn 
hekk, il-kontropartijiet eliġibbli jenħtieġ li 
ma jappoġġaw l-ebda attività mwettqa 
għal skopijiet illegali u lanqas ma 
jipparteċipaw fl-ebda operazzjoni ta' 
finanzjament jew investiment permezz ta' 
mezz li jkun jinsab f'ġurisdizzjoni li ma 
tikkooperax jew f'rifuġju fiskali. Il-
kontropartijiet jenħtieġ li joqogħdu lura 
wkoll milli jagħmlu kwalunkwe użu ta' 
evitar tat-taxxa jew ta' skemi ta' ppjanar 
aggressiv tat-taxxa.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "addizzjonalità" tfisser il-
prinċipju li jiġi żgurat li l-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna tikkontribwixxi 
għal żvilupp sostenibbli permezz ta' 
operazzjonijiet li ma setgħux jitwettqu 
mingħajrha, jew li jiksbu riżultati pożittivi 
li jmorru lil hinn minn dak li seta' 
jinkiseb mingħajrha. Addizzjonalità 
tfisser ukoll li jiġi attirat il-finanzjament 
mis-settur privat u jiġu indirizzati l-
fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet 
subottimali ta' investiment kif ukoll it-
titjib tal-kwalità, is-sostenibbiltà, l-impatt 
jew l-iskala ta' investiment. Il-prinċipju 
jiżgura wkoll li l-operazzjonijiet ta' 
investiment u finanzjament koperti mill-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna ma 
jissostitwixxux l-appoġġ ta' Stat Membru, 
il-finanzjament privat jew intervent 
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finanzjarju ieħor mill-Unjoni jew 
internazzjonali, u jevitaw li jeskludu 
investimenti pubbliċi jew privati oħrajn. 
Il-proġetti appoġġati mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna tipikament għandhom 
profil ta' riskju ogħla mill-portafoll tal-
investimenti appoġġat mill-kontropartijiet 
eliġibbli fil-qafas tal-politiki ta' 
investiment normali tagħhom mingħajr il-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali ta' dan ir-
Regolament huwa li jsostni u jippromwovi 
l-valuri u l-interessi tal-Unjoni madwar id-
dinja sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-
prinċipji tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif 
stabbiliti fl-Artikoli 3(5), fl-Artikolu 8 u 21 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

1. L-għan ġenerali ta' dan ir-
Regolament huwa li jsostni u jippromwovi 
l-valuri, il-prinċipji u l-interessi tal-Unjoni 
madwar id-dinja sabiex jiġu segwiti l-
għanijiet u l-prinċipji tal-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, kif stabbiliti fl-Artikoli 3(5), fl-
Artikolu 8 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll l-Artikoli 208 u 11 tat-
TFUE.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għall-perjodu 2021 – 2027 għandu jkun ta' 
EUR89 200 miljun fi prezzijiet attwali.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għall-perjodu 2021 – 2027 għandu jkun ta' 
EUR 82 451 000 000 fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 93 154 000 000 fi prezzijiet attwali).

Ġustifikazzjoni

Biex jissaħħu l-pakketti għall-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-Afrika sub-Saħarjana b'ammont 
addizzjonali ta' EUR 3,5 biljun, f'konformità mar-Rapport Interim dwar il-QFP u r-riżorsi 
proprji.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 68 000 miljun għall-
programmi ġeografiċi:

(a) EUR 63 687 miljun fil-prezzijiet 
tal-2018 (EUR 71 954 miljun fi prezzijiet 
attwali) għall-programmi ġeografiċi:

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-viċinat mill-inqas EUR 22 000 
miljun,

– Il-viċinat mill-inqas 
EUR 20 572 miljun fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 23 243 miljun fi prezzijiet attwali),

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-Afrika sub-Saħarjana mill-anqas 
EUR 32 000 miljun,

– l-Afrika sub-Saħarjana mill-anqas 
EUR 30 723 miljun fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 34 712 miljun fi prezzijiet attwali),

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-Asja u l-Paċifiku EUR 10 000 
miljun,

– l-Asja u l-Paċifiku 
EUR 8 851 miljun fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 10 000 miljun fi prezzijiet attwali),



AD\1171763MT.docx 9/32 PE626.927v03-00

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-kontinent Amerikan u l-Karibew 
EUR 4 000 miljun,

– il-kontinent Amerikan u l-Karibew 
EUR 3 540 miljun fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 4 000 miljun fi prezzijiet attwali),

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 7 000 miljun għall-programmi 
tematiċi:

(b) EUR 6 196 miljun fil-prezzijiet tal-
2018 (EUR 7 000 miljun fi prezzijiet 
attwali) għall-programmi tematiċi:

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Drittijiet tal-Bniedem u 
Demokrazija EUR 1 500 miljun,

– Drittijiet tal-Bniedem u 
Demokrazija EUR 1 328 miljun fil-
prezzijiet tal-2018 (EUR 1 500 miljun fi 
prezzijiet attwali),

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili EUR 1 500 miljun,

– Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili EUR 1 328 miljun fil-prezzijiet tal-
2018 (EUR 1 500 miljun fi prezzijiet 
attwali),
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Stabbiltà u Paċi EUR 1 000 miljun, – Stabbiltà u Paċi EUR 886 miljun 
fil-prezzijiet tal-2018 (EUR 1 000 miljun fi 
prezzijiet attwali),

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Sfidi Dinjija EUR 3 000 miljun, – Sfidi Dinjija EUR 2 656 miljun fil-
prezzijiet tal-2018 (EUR 3 000 miljun fi 
prezzijiet attwali),

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2 - punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Tisħiħ tal-pożizzjoni tal-ġeneri u 
tan-nisa EUR 1 062 miljun fil-prezzijiet 
tal-2018 (EUR 1 200 miljun fi prezzijiet 
attwali)

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 4 000 miljun għal azzjonijiet 
ta' rispons rapidu.

(c) EUR 3 540 miljun fil-prezzijiet tal-
2018 (EUR 4 000 miljun fi prezzijiet 
attwali) għal azzjonijiet ta' rispons rapidu.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-riżervi ta' EUR 10 200 miljun 
għall-isfidi u l-prijoritajiet emerġenti 
għandhom iżidu l-ammonti msemmija fil-
paragrafu 2 f'konformità mal-Artikolu 15.

3. Ir-riżervi ta' EUR 7 966 miljun fil-
prezzijiet tal-2018 (EUR 9 000 miljun fi 
prezzijiet attwali) għall-isfidi u l-
prijoritajiet emerġenti għandhom iżidu l-
ammonti msemmija fil-paragrafu 2 
f'konformità mal-Artikolu 15.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom jiġu awtorizzati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-
limiti tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
matul il-proċedura baġitarja meta l-
prijoritajiet ikunu ġew maqbula b'mod 
komuni bejn l-Istituzzjonijiet. 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
programmi indikattivi pluriennali 
msemmija fl-Artikoli 12 u 13 permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 35(2). Din il-
proċedura għandha tapplika wkoll għar-
rieżamijiet imsemmija fil-paragrafi 3, 4 u 
5 ta' dan l-Artikolu, li għandhom l-effett li 
jimmodifikaw b'mod sinifikanti l-kontenut 

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
programmi indikattivi pluriennali 
msemmija fl-Artikoli 12 u 13 permezz ta' 
atti delegati.
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tal-programm indikattiv pluriennali.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programmi indikattivi pluriennali 
għall-programmi ġeografiċi jistgħu jiġu 
rieżaminati fejn ikun meħtieġ għall-
implimentazzjoni effettiva, b'mod 
partikolari fejn ikun hemm bidliet 
sostanzjali fil-qafas ta' politika msemmi fl-
Artikolu 7 jew wara sitwazzjoni ta' kriżi 
jew ta' wara kriżi.

3. Il-programmi indikattivi pluriennali 
għall-programmi ġeografiċi għandhom 
jiġu rieżaminati f'nofs it-terminu u, jekk 
ikun meħtieġ, għall-implimentazzjoni 
effettiva fi kwalunkwe mument, b'mod 
partikolari f'każ li jkun hemm bidliet 
sostanzjali fil-qafas ta' politika msemmi fl-
Artikolu 7 jew wara sitwazzjoni ta' kriżi 
jew ta' wara kriżi.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-użu ta' dawn il-fondi għandu jiġi 
deċiż skont il-proċeduri stabbiliti fl-
Artikoli 14 u 21.

2. L-allokazzjoni ġeografika jew 
tematika ta' dawn il-fondi għandha tiġi 
deċiża fil-qafas tal-proċedura tal-baġit 
annwali jew tat-trasferimenti baġitarji, u 
skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 14 u 
21.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet ta' azzjoni u l-miżuri 
għandhom jiġu adottati permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni adottati f'konformità 
mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 35(2).

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta pjanijiet ta' azzjoni u 
miżuri permezz ta' atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 34.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu adottati skont dan il-paragrafu, 
il-pjanijiet ta' azzjoni u l-miżuri, ħlief il-
miżuri ta' assistenza eċċezzjonali u l-
emendi tekniċi, għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u 
lill-Istati Membri permezz tal-kumitat 
rilevanti msemmi fl-Artikolu 35 fi żmien 
xahar mill-adozzjoni tagħhom.

imħassar

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel l-adozzjoni jew l-estensjoni ta' 
miżuri ta' assistenza eċċezzjonali li ma 
jaqbżux l-EUR 20 miljun, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill dwar in-
natura u l-għanijiet tagħhom u l-ammonti 
finanzjarji previsti. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill qabel ma 
tagħmel bidliet sostantivi sinifikanti 
f'miżuri ta' assistenza eċċezzjonali diġà 
adottati. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
approċċ ta' politika rilevanti tal-Kunsill 
għall-ippjanar u l-implimentazzjoni 
sussegwenti ta' dawn il-miżuri, fl-interessi 
tal-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni.

Qabel l-adozzjoni jew l-estensjoni ta' 
miżuri ta' assistenza eċċezzjonali li ma 
jaqbżux l-EUR 20 miljun, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew dwar in-natura u l-
għanijiet tagħhom u l-ammonti finanzjarji 
previsti. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
qabel ma tagħmel bidliet sostantivi 
sinifikanti f'miżuri ta' assistenza 
eċċezzjonali diġà adottati. Il-Kummissjoni 
għandha tqis l-approċċ ta' politika rilevanti 
tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew 
għall-ippjanar u l-implimentazzjoni 
sussegwenti ta' dawn il-miżuri, fl-interessi 
tal-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-
Parlament Ewropew debitament infurmat, 
u b'mod f'waqtu, dwar l-ippjanar u l-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' assistenza 
eċċezzjonali skont dan l-Artikolu, inklużi 
l-ammonti finanzjarji previsti, u għandha 
tinforma wkoll lill-Parlament Ewropew 
meta tagħmel bidliet jew estensjonijiet 
sostanzjali għal dik l-assistenza.

imħassar

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
approprjazzjonijiet ta' impenn riportati 
f'konformità mal-Artikolu 12(6) tar-
Regolament Finanzjarju.

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-
informazzjoni dwar l-approprjazzjonijiet li 
ġew riportati awtomatikament f'konformità 
mal-Artikolu 12(6) tar-Regolament 
Finanzjarju.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju msemmi fl-
Artikolu (6)(2)(a) għandu jiffinanzja l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli 
Plus (EFSD+) u l-Garanzija għall-Azzjoni 
Esterna.

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Sostenibbli Plus (EFSD+) u l-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna għandhom jiġu 
ffinanzjati permezz tal-pakketti finanzjarji 
għall-programmi ġeografiċi msemmija fl-
Artikolu 6(2)(a). Dan m'għandux isir 
għad-detriment ta' azzjonijiet oħra 
ffinanzjati taħt il-programmi ġeografiċi.
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab 
b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-
tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji, kif ukoll jindirizza l-kawżi 
fundamentali soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni irregolari, skont id-dokumenti 
ta' programmazzjoni indikattiva rilevanti. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja fil-forma ta' għotjiet, garanziji 
u strumenti finanzjarji oħra kif stabbilit 
fl-Artikolu 23(1) għandu jkun li jappoġġa 
l-investimenti u jżid l-aċċess għall-
finanzjament, bil-għan li jrawwem żvilupp 
ekonomiku u soċjali sostenibbli u inklużiv 
u jippromwovi r-reżiljenza 
soċjoekonomika tal-pajjiżi sħab b'enfasi 
partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji, kif ukoll jindirizza l-kawżi 
fundamentali soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni irregolari, kif ukoll l-azzjoni 
klimatika u l-ħarsien u l-ġestjoni tal-
ambjent, filwaqt li jimmassimizza l-
addizzjonalità, irendi prodotti innovattivi 
u jattira l-fondi mis-settur privat. 30 % 
tal-finanzjament għandu jiġi allokat 
progressivament għal investimenti li 
jikkontribwixxu għal azzjoni klimatika, 
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fir-
riżorsi. Għandu jiġi żgurat bilanċ 
ġeografiku, f'konformità mal-azzjoni 
esterna u l-prijoritajiet ta' żvilupp tal-UE. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' proviżjonament għandha tvarja 
bejn 9 % u 50 % skont it-tip ta' 
operazzjonijiet.

Ir-rata ta' proviżjonament għandha tvarja 
bejn 9 % u 50 % skont it-tip ta' 
operazzjonijiet. Ammont massimu ta' 
EUR 10 biljun għandu jiġi pprovdut mill-
baġit tal-UE permezz ta' linja baġitarja 
speċifika fil-qafas tal-proċedura baġitarja 
annwali jew permezz ta' trasferiment 
baġitarju. Il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 34 biex jiġi 
emendat dan l-ammont massimu jekk 
ikun meħtieġ.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rati ta' proviżjonament għandha tkun 
rieżaminata kull tliet snin mid-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
stabbilita fl-Artikolu 40. Il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 34 biex 
tissupplimenta jew temenda dawn ir-rati.

Ir-rati ta' proviżjonament għandhom ikunu 
rieżaminati kull sentejn mill-bidu tad-data 
tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
stabbilita fl-Artikolu 40. Il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 34 biex 
tissupplimenta jew temenda dawn ir-rati, u 
l-ammonti finanzjarji involuti.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-għoti tal-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna għandu jkun soġġett 
għall-konklużjoni tal-ftehimiet rispettivi 
ta' garanzija tal-EFSD bejn il-
Kummissjoni f'isem l-Unjoni u l-
kontroparti eliġibbli.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
għandha tappoġġa l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment konformi 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti minn 
(a) sa (c) tal-Artikolu 209(2) tar-
Regolament Finanzjarju u li:

2. Il-Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
għandha tappoġġa l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment li jindirizzaw 
il-fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 
investiment subottimali. L-operazzjonijiet 
għandhom ikunu konformi mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti minn (a) 
sa (c) tal-Artikolu 209(2) tar-Regolament 
Finanzjarju u li:

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiżguraw addizzjonalità;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jimmiraw lejn oqsma b'fallimenti 
ċari tas-suq, jallokaw il-kapital privat fejn 
hemm nuqqas ta' investiment u jiffokaw 
fuq oqsma ta' riskju li jonqsu milli 
jattiraw investiment purament privat

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5 – subparagrafu 1



PE626.927v03-00 18/32 AD\1171763MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jikkonformaw mar-regoli u l-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 62(2)(c) 
tar-Regolament Finanzjarju. Fil-każ ta' 
korpi rregolati mid-dritt privat ta' Stat 
Membru jew pajjiż terz li jkun 
ikkontribwixxa għall-Garanzija għall-
Azzjoni Esternza skont l-Artikolu 28 ta' 
dan ir-Regolament, għandha tingħata 
preferenza lil dawk il-korpi li jiżvelaw 
informazzjoni relatata mal-kriterji 
ambjentali, soċjali u tal-governanza 
korporattiva.

Il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jikkonformaw mar-regoli u l-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 62(2)(c) 
tar-Regolament Finanzjarju. Fil-każ ta' 
korpi rregolati mid-dritt privat ta' Stat 
Membru jew pajjiż terz li jkun 
ikkontribwixxa għall-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna skont l-Artikolu 28 ta' dan 
ir-Regolament, għandha tingħata 
preferenza lil dawk il-korpi li jiżvelaw 
informazzjoni relatata mal-kriterji 
ambjentali, soċjali, tat-taxxa u tal-
governanza korporattiva.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jistiednu lill-kontropartijiet 
eliġibbli għal skambju ta' fehmiet dwar l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment koperti minn dan ir-
regolament.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a
Struttura u governanza tal-EFSD+

1. L-EFSD+ għandu jkun magħmul minn 
pjattaformi ta' investiment reġjonali 
stabbiliti fuq il-bażi tal-metodi ta' ħidma, 
il-proċeduri u l-istrutturi tal-faċilitajiet 
esterni ta' taħlit eżistenti tal-Unjoni, li 
jistgħu jikkombinaw l-operazzjonijiet ta' 
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taħlit tagħhom u l-operazzjonijiet ta' 
Garanzija għall-Azzjoni Esterna taħt l-
EFSD+.
2. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli għall-ġestjoni ġenerali tal-
EFSD+ u tal-Garanzija għall-Azzjoni 
Esterna. Lil hinn minn dan, il-
Kummissjoni ma għandhiex tfittex li 
twettaq operazzjonijiet bankarji ġenerali. 
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew b'mod regolari biex 
tiżgura l-ogħla standards ta' trasparenza 
u responsabbiltà finanzjarja.
3. Fil-ġestjoni tal-EFSD+, il-Kummissjoni 
għandha tingħata pariri minn bord 
strateġiku, ħlief fil-każ tal-operazzjonijiet 
li jkopru l-politika tat-Tkabbir tal-UE u 
ffinanzjati mill-IPA III, li għandu 
jkollhom bord strateġiku għalihom kif 
żgurata mill-Qafas ta' Investiment għall-
Balkani tal-Punent (WBIF). Il-
Kummissjoni għandha taħdem ukoll 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
kontropartijiet eliġibbli kollha fir-rigward 
tal-immaniġġjar operazzjonali tal-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna. Għal 
dan il-għan, għandu jiġi stabbilit grupp 
ta' ħidma tekniku, magħmul minn esperti 
mill-Kummissjoni u minn kontropartijiet 
eliġibbli, sabiex jivvaluta r-riskju u l-
ipprezzar relatat.
4. Il-bord strateġiku għandu jagħti parir 
lill-Kummissjoni dwar l-orjentament 
strateġiku u l-prijoritajiet ta' investimenti 
tal-Garanzija għall-Azzjoni Esterna taħt l-
EFSD+ u jikkontribwixxi għall-
allinjament tagħhom mal-prinċipji gwida 
u l-għanijiet tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni, tal-politika tal-iżvilupp, tal-
politika Ewropea tal-Viċinat, kif ukoll 
mal-għanijiet stipulati fl-Artikolu 3 ta' 
dan ir-Regolament u mal-iskop tal-
EFSD+ kif stabbilit fl-Artikolu 26. Dan 
għandu wkoll jappoġġa lill-Kummissjoni 
meta tistabbilixxi l-miri kumplessivi tal-
investiment fir-rigward tal-użu tal-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna f'appoġġ 
għall-operazzjonijiet tal-EFSD+ u 
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timmonitorja kopertura ġeografika u 
tematika xierqa u diversifikata għat-twieqi 
ta' investiment.
5. Il-Bord strateġiku għandu jappoġġa 
wkoll il-koordinazzjoni, il-
komplementarjetà u l-koerenza ġenerali 
bejn il-pjattaformi ta' investiment 
reġjonali, bejn it-tliet pilastri tal-Pjan ta' 
Investiment Ewropew, bejn il-Pjan ta' 
Investiment Ewropew u l-isforzi l-oħra 
tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u dwar l-
implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, kif 
ukoll ma' programmi oħra stabbiliti f'dan 
ir-Regolament.
6. Il-bord strateġiku għandu jkun 
magħmul minn rappreżentanti tal-
Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli, 
tal-Istati Membri kollha u tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment. Il-Parlament 
Ewropew għandu jkollu status ta' 
osservatur. Il-kontributuri, il-
kontropartijiet eliġibbli, il-pajjiżi sħab, l-
organizzazzjonijiet reġjonali rilevanti u 
partijiet ikkonċernati oħra, jistgħu 
jingħataw status ta' osservaturi, meta 
jkun xieraq. Il-bord strateġiku għandu 
jiġi kkonsultat qabel l-inklużjoni ta' 
kwalunkwe osservatur ġdid. Il-bord 
strateġiku għandu jkun kopresedut mill-
Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli.
7. Il-bord strateġiku għandu jiltaqa' mill-
inqas darbtejn fis-sena u, meta jkun 
possibbli, jadotta opinjonijiet b'kunsens. 
Laqgħat addizzjonali jistgħu jiġu 
organizzati fi kwalunkwe ħin mill-
president jew fuq it-talba ta' terz tal-
membri tiegħu. F'każ li ma jkunx jista' 
jintlaħaq kunsens, għandhom japplikaw 
id-drittijiet tal-vot kif maqbula matul l-
ewwel laqgħa tal-bord strateġiku u 
stipulati fir-regoli ta' proċedura tiegħu. 
Dawn id-drittijiet tal-vot għandhom 
jieħdu kont dovut tas-sors tal-
finanzjament. Ir-regoli ta' proċedura 
għandhom jistabbilixxu l-qafas rigward 
ir-rwol tal-osservaturi. Il-minuti u l-
aġendi tal-laqgħat tal-bord strateġiku 
għandhom, wara li jiġu adottati, isiru 
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pubbliċi.
8. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
kull sena lill-bord strateġiku dwar il-
progress li jkun sar fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-EFSD+. Il-bord 
strateġiku tad-WBIF għandu jipprovdi l-
progress magħmul fl-implimentazzjoni 
tal-istrument ta' garanzija għar-reġjun 
tat-Tkabbir biex jikkomplementa r-
rappurtar imsemmi hawn fuq. Il-bord 
strateġiku għandu jorganizza regolarment 
konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti dwar l-orjentazzjoni strateġika u 
l-implimentazzjoni tal-EFSD+.
9. L-eżistenza taż-żewġ bordijiet strateġiċi 
ma jkollhiex influwenza fuq il-ħtieġa li 
jkun hemm qafas wieħed ta' ġestjoni tar-
riskji, unifikat għall-EFSD+.
10. Il-bordijiet operazzjonali tal-
pjattaformi tal-investiment reġjonali 
għandhom jappoġġjaw lill-Kummissjoni 
fil-livell ta' implimentazzjoni, fl-
istabbiliment tal-miri ta' investiment 
reġjonali u settorjali, u tat-twieqi ta' 
investiment settorjali u tematiċi u 
għandhom jifformulaw opinjonijiet dwar 
l-operazzjonijiet ta' taħlit u dwar l-użu tal-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna li tkopri 
l-operazzjonijiet tal-EFSD+.

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI dwar il-governanza u l-istruttura tal-EFSD+ jiġi trasferit għat-test prinċipali.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 27b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27b
Il-Grupp tal-Bank Ewropew tal-
Investiment għandu, inter alia:
a) jipparteċipa, flimkien ma' 
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istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej oħra, 
fil-ġestjoni tar-riskju tal-EFSD+, 
b'kunsiderazzjoni xierqa tal-ħtieġa li jiġi 
evitat kunflitt ta' interess possibbli;
b) jimplimenta esklussivament parti minn 
tieqa ta' investiment li tkopri s-self sovran 
li għandu jiġi fornut b'mill-inqas 
EUR 1 biljun mill-pakketti finanzjarji tal-
programmi ġeografiċi, skont il-proċeduri 
stabbiliti fil-Kapitoli 1 u 3 ta' dan it-titolu;
c) ikun kontroparti eliġibbli tal-attivitajiet 
ta' implimentazzjoni taħt twieqi oħrajn ta' 
investiment.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'talba tal-Istati Membri, il-
kontribuzzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu 
allokati għall-bidu ta' azzjonijiet f'reġjuni, 
pajjiżi, setturi jew twieqi ta' investiment 
eżistenti speċifiċi.

B'talba tal-Istati Membri, il-
kontribuzzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu 
kkunsidrati għall-allokazzjoni għall-bidu 
ta' azzjonijiet f'reġjuni, pajjiżi, setturi jew 
twieqi ta' investiment eżistenti speċifiċi.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Kummissjoni jew il-
kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jinnotifikaw immedjatament lill-OLAF 
meta, fi kwalunkwe stadju tat-tħejjija, tal-
implimentazzjoni jew tal-għeluq tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment koperti minn dan ir-
Regolament, ikollhom raġunijiet għala 
jissuspettaw li hemm frodi, korruzzjoni, 
ħasil ta' flus jew kwalunkwe attività 
illegali oħra li tista' taffettwa l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni. Il-Kummissjoni jew 
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il-kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jipprovdu lill-OLAF bl-informazzjoni 
kollha meħtieġa sabiex ikun jista' jwettaq 
investigazzjoni sħiħa u bir-reqqa.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
Attivitajiet esklużi u ġurisdizzjonijiet li ma 

jikkooperawx
1. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' 
investiment tagħhom, il-kontropartijiet 
eliġibbli għandhom jikkonformaw mad-
dritt applikabbli tal-Unjoni u l-istandards 
li hemm qbil fuqhom fuq livell 
internazzjonali u tal-Unjoni u, għalhekk, 
m'għandhomx jappoġġaw proġetti taħt 
dan ir-Regolament li jikkontribwixxu 
għall-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-
terroriżmu, l-evitar tat-taxxa, il-frodi 
fiskali u l-evażjoni tat-taxxa. Barra minn 
hekk, il-kontropartijiet eliġibbli ma 
għandhomx jidħlu f'operazzjonijiet ġodda 
jew imġedda mal-entitajiet inkorporati jew 
stabbiliti fil-ġurisdizzjonijiet elenkati taħt 
il-politika tal-Unjoni rilevanti dwar il-
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx, jew li 
huma identifikati bħala pajjiżi terzi 
b'riskju għoli skont l-Artikolu 9(2) tad-
Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, jew li ma 
jikkonformawx b'mod effettiv mal-
istandards tat-taxxa tal-Unjoni jew 
miftiehma fuq livell internazzjonali dwar 
it-trasparenza u l-iskambju ta' 
informazzjoni. Il-kontropartijiet eliġibbli 
jistgħu jidderogaw minn dan il-prinċipju 
biss jekk il-proġett jiġi fiżikament 
implimentat f'wieħed minn dawn il-
ġurisdizzjonijiet, u ma jkunx hemm 
indikazzjonijiet li l-operazzjoni taqa' taħt 
kwalunkwe waħda mill-kategoriji elenkati 
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fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-
paragrafu. Meta jikkonkludu ftehimiet 
ma' intermedjarji finanzjarji, il-
kontropartijiet eliġibbli għandhom 
jittrasponu r-rekwiżiti msemmija f'dan l-
Artikolu fil-ftehimiet rilevanti u 
għandhom jitolbu l-intermedjarji 
finanzjarji jirrapportaw fuq l-osservanza 
tagħhom.
2. Fl-operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment tagħha, il-kontroparti 
eliġibbli għandha tapplika l-prinċipji u l-
istandards stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni 
dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema 
finanzjarja għall-fini tal-ħasil tal-flus u l-
finanzjament tat-terroriżmu u, b'mod 
partikolari, fir-Regolament 
(UE) 2015/847 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill (2) u fid-Direttiva 
(UE) 2015/849. Il-kontropartijiet eliġibbli 
għandhom jagħmlu kemm il-finanzjament 
dirett kif ukoll il-finanzjament permezz ta' 
intermedjarji skont dan ir-Regolament 
kontinġenti fuq l-iżvelar ta' informazzjoni 
dwar is-sjieda benefiċjarja f'konformità 
mad-Direttiva (UE) 2015/849 u 
jippubblikaw data ta' rapportar pajjiż 
pajjiż f'konformità mal-Artikolu 89(1) 
tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 30b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30b
Mekkaniżmu ta' lmentar u rimedji

Fid-dawl tal-possibbiltà ta' lmenti ta' terzi 
persuni f'pajjiżi sħab, inkluż ta' 
komunitajiet u individwi affettwati minn 
proġetti appoġġati mill-EFSD+ u mill-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna, il-
Kummissjoni u d-delegazzjonijiet tal-
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Unjoni Ewropea għandhom jippubblikaw 
fuq is-siti web tagħhom referenzi diretti 
għall-mekkaniżmi ta' lmenti tal-
kontropartijiet rilevanti li kkonkludew 
ftehimiet mal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll il-
possibbiltà li tirċievi direttament ilmenti 
relatati mal-ipproċċessar ta' lmenti mill-
kontropartijiet eliġibbli. Il-Kummissjoni 
għandha tqis din l-informazzjoni fid-dawl 
ta' kooperazzjoni futura ma' dawk il-
kontropartijiet.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Ir-rapport annwali mħejji fl-2021 
għandu jinkludi informazzjoni 
konsolidata mir-rapporti annwali li 
jirrigwardaw il-perjodu mill-2014 sal-
2020 dwar il-finanzjament kollu mir-
Regolament imsemmija fl-Artikolu 40(2), 
inklużi dħul assenjat estern u l-
kontribuzzjonijiet għall-fondi fiduċjarji, u 
joffri diżaggregazzjoni tal-infiq skont il-
pajjiż, l-użu tal-istrumenti finanzjarji, l-
impenji u l-pagamenti. Ir-rapport għandu 
jirrifletti t-tagħlimiet ewlenin u s-segwitu 
għar-rakkomandazzjonijiet tal-eżerċizzji 
esterni ta' evalwazzjoni li jkunu saru fis-
snin preċedenti.

6. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta wkoll rapport annwali lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment koperti mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna. Dan ir-rapport għandu 
jsir pubbliku. Dan għandu jinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

(a) valutazzjoni tar-riżultati li 
jikkontribwixxu għall-objettivi u l-fini ta' 
dan ir-Regolament;
(b) valutazzjoni tal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment fil-livell 
operattiv u koperti mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna fil-livelli settorjali, 
nazzjonali u reġjonali u l-konformità 
tagħhom ma' dan ir-Regolament, inklużi 
l-miżuri ta' riskju u l-impatt tagħhom fuq 
l-istabbiltà finanzjarja u ekonomika tas-
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sħab;
(c) valutazzjoni tal-addizzjonalità u tal-
valur miżjud, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi 
tas-settur privat, il-prestazzjonijiet stmati 
u reali u r-riżultati u l-impatt tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment koperti mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna fuq bażi aggregata, 
inkluż l-impatt fuq il-ħolqien tal-impjiegi 
diċenti, il-qerda tal-faqar u fuq il-mod li 
bih jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tal-
migrazzjoni; din il-valutazzjoni għandha 
tinkludi analiżi tal-ġeneru tal-
operazzjonijiet koperti bbażata fuq 
evidenza u data diżaggregata skont is-
sessi, fejn ikun possibbli;
(d) valutazzjoni tal-konformità mar-
rekwiżiti dwar l-użu tal-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna u tal-ilħuq ta' indikaturi 
ewlenin ta' prestazzjoni stabbiliti għal kull 
proposta ppreżentata;
(e) valutazzjoni tal-effett ta' lieva miksub 
mill-operazzjonijiet koperti mill-EFSD+ u 
mill-Garanzija għall-Azzjoni Esterna;
(f) l-ammont finanzjarju ttrasferit lill-
benefiċjarji u valutazzjoni tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment minn kull kontroparti 
eliġibbli fuq bażi aggregata;
(g) valutazzjoni tal-addizzjonalità u tal-
valur miżjud tal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment tal-
kontropartijiet eliġibbli, u tar-riskju 
aggregat assoċjat ma' dawn l-
operazzjonijiet;
(h) informazzjoni ddettaljata dwar talbiet 
għall-Garanzija għall-Azzjoni Esterna, 
telf, redditi, ammonti rkuprati u 
kwalunkwe pagament ieħor riċevut, kif 
ukoll esponiment għar-riskju ġenerali;
(i) ir-rapporti finanzjarji dwar l-
operazzjonijiet ta' finanzjament u 
investiment tal-kontropartijiet eliġibbli 
koperti minn dan ir-Regolament u 
awditjati minn awditur estern 
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indipendenti;
(j) valutazzjoni tas-sinerġiji u l-
komplementarjetà bejn l-operazzjonijiet 
koperti mill-Garanzija għall-Azzjoni 
Esterna u t-tieni u t-tielet pilastri tal-PIE 
bbażati fuq rapporti eżistenti relevanti, 
b'kont meħud, b'mod partikolari, tal-
progress li jkun sar fil-qasam tal-
governanza tajba, inklużi l-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni u l-flussi finanzjarji illeċiti, 
tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, tal-
istat tad-dritt u tal-politiki bl-aspett tal-
ġeneru, kif ukoll tat-tisħiħ tal-
intraprenditorija, tal-ambjent tan-negozju 
lokali u tas-swieq finanzjarji lokali;
(k) valutazzjoni tal-konformità tal-
operazzjonijiet ta' Garanzija tal-EFSD 
mal-prinċipji ta' effikaċja tal-iżvilupp 
miftiehma fil-livell internazzjonali; 
(l) valutazzjoni tar-remunerazzjoni tal-
garanziji;
m) valutazzjoni tal-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet dwar attivitajiet esklużi u 
ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx.
Ir-rapport għandu jirrifletti t-tagħlimiet 
ewlenin u s-segwitu għar-
rakkomandazzjonijiet tal-eżerċizzji esterni 
ta' evalwazzjoni indipendenti li jkunu 
saru fis-snin preċedenti.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Evalwazzjoni u rieżami ta nofs it-terminu

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni interim ta' dan ir-
Regolament għandha titwettaq ladarba 
jkun hemm biżżejjed informazzjoni 
disponibbli dwar l-implimentazzjoni 
tiegħu, iżda mhux aktar tard minn erba' 
snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-
istrument.

Sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' rieżami 
ta' nofs it-terminu dwar l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Dan għandu jkopri l-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sat-30 ta' Ġunju 2024 u 
għandu jiffoka fuq il-kisba tal-objettivi ta' 
dan ir-Regolament permezz ta' indikaturi 
li jkejlu r-riżultati mogħtija u l-effiċjenza 
tal-istrumenti kollha koperti minn dan l-
istrument, inkluż il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Sostenibbli Plus u l-Garanzija 
għall-Azzjoni Esterna. Barra minn hekk, 
dan ir-rapport għandu jindirizza l-valur 
miżjud, l-ambitu għas-simplifikazzjoni, il-
komplementarjetà u s-sinerġiji bejn l-
istrumenti koperti minn dan ir-
Regolament, ir-rilevanza kontinwa tal-
objettivi kollha, u l-kontribut tal-miżuri 
għal azzjoni esterna konsistenti tal-
Unjoni. Għandu jkun fih ukoll 
informazzjoni dwar l-effett ta' lieva 
miksub mill-operazzjonijiet ta' investiment 
iffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Sostenibbli Plus. 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, l-evalwazzjonijiet għandhom 
jużaw il-prinċipji ta' prattika tajba tal-
Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi, li jfittxu li jaċċertaw 
jekk ikunux intlaħqu l-għanijiet u li 
jifformulaw rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li jittejbu l-azzjonijiet futuri.

Ir-rapport ta' rieżami ta' nofs it-terminu 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1 għandu jiġi ppreżentat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u 
għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, 
minn proposti leġiżlattivi li jintroduċu l-
modifiki meħtieġa għal dan ir-
regolament.
L-evalwazzjonijiet għandhom jużaw ukoll 
il-prinċipji ta' prattika tajba tal-Kumitat ta' 
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Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi, li jfittxu li jaċċertaw 
jekk ikunux intlaħqu l-għanijiet u li 
jifformulaw rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li jittejbu l-azzjonijiet futuri.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni, komunikazzjoni u 
pubbliċità

Trasparenza, komunikazzjoni, u żvelar ta' 
informazzjoni lill-pubbliku

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika fil-portal web tagħha 
informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment u l-elementi 
essenzjali tal-ftehimiet ta' garanzija tal-
EFSD+ kollha, inkluża informazzjoni 
dwar l-identità ġuridika tal-kontropartijiet 
eliġibbli, il-benefiċċji tal-iżvilupp 
mistennija u l-proċeduri ta' lmenti, 
filwaqt li titqies il-protezzjoni ta' 
informazzjoni kunfidenzjali u 
kummerċjalment sensittiva.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F'konformità mal-linji politiċi 
tagħhom dwar it-trasparenza u r-regoli 
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tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data u 
l-aċċess għad-dokumenti u l-
informazzjoni, il-kontropartijiet eliġibbli 
tal-EFSD+ għandhom, proattivament u 
sistematikament jippubblikaw fuq is-siti 
web tagħhom informazzjoni relatata mal-
operazzjonijiet kollha ta' finanzjament u 
investiment koperti mill-Garanzija għall-
Azzjoni Esterna, b'mod partikolari fir-
rigward tal-mod li bih dawk l-
operazzjonijiet jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi u r-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament. Meta jkun possibbli, tali 
informazzjoni għandha titqassam fil-livell 
tal-proġett. Tali informazzjoni għandha 
dejjem tqis il-protezzjoni ta' informazzjoni 
kunfidenzjali u kummerċjalment 
sensittiva. Il-kontropartijiet eliġibbli 
għandhom jippubbliċizzaw ukoll l-appoġġ 
tal-Unjoni fl-informazzjoni kollha li 
jippubblikaw dwar l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u investiment koperti mill-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna 
f'konformità ma' dan ir-Regolament.
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