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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Test propost mill-Kummissjoni

Ir-Regolament Finanzjarju jistipula l-prinċipji u l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti fl-
istabbiliment u l-infiq tal-baġit tal-UE u fil-kontroll tal-fondi tal-UE. Bir-reviżjoni proposta l-
Kummissjoni timmira li tikseb regoli aktar sempliċi u flessibbli li suppost jgħinu sabiex jiġu 
ottimizzati l-infiq u l-impatt tal QFP attwali li ser jibqa' għaddej sal-2020. Ir-reviżjoni tinkludi 
bidliet estensivi għar-regoli finanzjarji ġenerali (parti 1 tal-proposta) u bidliet korrispondenti 
għar-regoli għall-fondi settorjali (parti 2). Il-proposta temenda wkoll firxa ta' dispożizzjonijiet 
speċifiċi fl-atti bażiċi tal-programmi ta' finanzjament tal-UE, b'mod partikolari l-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

Fir-rigward tal-qasam tat-trasport, il-proposta tintroduċi l-"approċċ ta' taħlit" fil-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u tipprevedi r-regoli ġeneriċi korrispondenti fir-Regolament 
Finanzjarju (Artikoli 2, 153 u 272). Il-proposta żżid ukoll il-pakkett finanzjarju disponibbli 
għas-CEF tat-trasport sabiex tipprovdi appoġġ ulterjuri għal proġetti TEN-T 
(Artikolu 272/16a.7). Barra minn hekk, emenda tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) twessa' l-kamp ta' applikazzjoni għal appoġġ ta' investiment f'infrastruttura tat-
turiżmu sostenibbli (Arikolu 264). 

Il-faċilitajiet ta' taħlit tas-CEF jimmiraw li jżidu l-effettività tal-finanzjament tal-UE għal 
proġetti ta' interess komuni fin-netwerks trans-Ewropej, billi (i) jattiraw riżorsi addizzjonali 
minn investituri privati, (ii) jingranaw il-finanzjament pubbliku billi l-għotjiet CEF jew l-
istrumenti finanzjarji / għall-kondiviżjoni tar-riskji jiġu mgħaqqda mal-finanzjament minn 
sħab u investituri istituzzjonali, (iii) itejbu l-koordinazzjoni fit-tħejjija, il-finanzjament u s-
sottomissjoni ta' proġetti u (iv) jippermettu skjerament aktar flessibbli ta' proġetti maż-żmien, 
eż. fir-rigward tat-tħejjija finanzjarja u l-maturità tal-proġett. 

Il-faċilitajiet ta' taħlit ser jiġu implimentati indirettament minn sħab istituzzjonali magħżula 
mill-Kummissjoni bħal, pereżempju, il-Bank Ewropew tal-Investiment jew banek 
promozzjonali nazzjonali (Artikolu 153). Il-faċilitajiet ta' taħlit tas-CEF jistgħu jiġu 
ffinanzjati mill-pakketti kemm ta' għotjiet kif ukoll ta' strumenti finanzjarji. Dawn jistgħu 
jappoġġaw proġetti b'għotjiet kif ukoll strumenti finanzjarji, eż. garanziji. Meta faċilità ta' 
taħlit timplimenta strumenti finanzjarji, il-ftehimiet u l-investimenti jridu jsegwu r-regoli 
rispettivi tat-Titolu X, li japplika wkoll meta jiġu mgħaqqda ma' għotjiet (Artikolu 208(2)) u 
jirrikjedi evalwazzjoni ex ante tal-faċilità ta' taħlit kollha kemm hi.  

Il-prijoritajiet tas-CEF għall-eliġibbiltà tal-proġetti appoġġati f'operazzjoni ta' taħlit mhumiex 
mibdula bil-proposta. Dawn ser ikunu l-istess bħal dawk stipulati fir-regolament attwali u l-
linji gwida tat-TEN-T.  Barra minn hekk ser tapplika l-governanza attwali tas-CEF, sabiex 
permezz tal-kumitat CEF l-Istati Membri jiġu kkonsultati dwar u fl-aħħar mill-aħħar 
japprovaw il-ħolqien ta' faċilità ta' taħlit kif ukoll l-għażla ta' proġetti li tiffinanzja. Id-
deċiżjonijiet rispettivi tal-Kummissjoni se jintbagħtu lill-Parlament u lill-Kunsill.  

Pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta inkwantu din tpoġġi l-istabbiliment ta' faċilitajiet ta' taħlit u l-
użu ta' operazzjonijiet ta' taħlit fuq bażi ċara kemm fis-CEF kif ukoll fir-Regolament 
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Finanzjarju sottostanti. It-taħlit huwa b'hekk enfasizzat bħala għodda ġdida disponibbli fil-
finanzjament tal-UE kemm għall-awtoritajiet kif ukoll għall-investituri fl-Istati Membri. 
Suppost jippermettilhom ukoll li jsibu l-aħjar triq 'il quddiem biex jiżviluppaw u jiffinanzjaw 
proġetti TEN-T billi jgħaqqdu l-assistenza finanzjarja tal-UE mar-riżorsi tagħhom stess. Fid-
dawl kemm tal-bżonnijiet enormi ta' investiment fl-infrastruttura tat-trasport kif ukoll tal-
baġits pubbliċi mġebbda tal-Istati Membri u l-UE (li ser jinħassu mill-ġdid fil-QFP li jmiss), 
huwa kruċjali li tiġi permessa flessibbiltà massima fl-użu tal-fondi disponibbli tal-UE u li l-
impatt tagħhom jiġi ingranat billi tinħoloq sinerġija bejn ir-riżorsi pubbliċi u dawk privati 
kemm jista' jkun fil-livelli kollha. 

It-taħlit fit-trasport għad irid jiġi esplorat fil-prattika taħt is-CEF attwali, b'bidu mill-
programm ta' ħidma tal-2018 u mill-madwar EUR 1 biljun li jkun fadal għal għotjiet tas-CEF 
sa dak iż-żmien. Proġetti ta' trasport reċenti, pereżempju, fil-Port ta' Calais, fit-trasport 
pubbliku f'Riga, jew il-programm ta' Garanzija għat-Tbaħħir Ekoloġiku (Green Shipping 
Guarantee program) li jibnu fuq appoġġ mgħaqqad minn għotjiet tas-CEF jew strumenti ta' 
dejn u finanzjament (inkluż mill-FEIS), jindikaw il-potenzjal ta' mekkaniżmu ta' appoġġ 
flessibbli. Is-sejħiet tas-CEF li ġejjin fl-2017 diġà ser iniedu koordinazzjoni mtejba fis-
sottomissjoni ta' proġetti, għalkemm għalissa għadhom mhux fil-forma ta' faċilitajiet ta' taħlit.  
Ikun partikolarment tajjeb jekk it-taħlit iqanqal proġetti ta' trasport u mobilità li jestendu u 
jespandu investimenti inizjali fl-infrastruttura appoġġati mis-CEF. 

F'dan l-isfond, it-taħlit tas-CEF suppost jippermetti li l-għotjiet jew l-istrumenti finanzjarji tal-
UE jiġu mgħaqqda ma' finanzjament istituzzjonali, bħal dak mill-BEI u l-FEIS, iżda 
jippromwovi wkoll tgħaqqid usa' ma' kontribuzzjonijiet mill-baġits nazzjonali jew investituri 
privati. Ir-rapporteur b'hekk jipproponi li tiġi ċċarata l-firxa ta' elementi mgħaqqda prevista 
fil-Premessa 239 u fl-Artikolu 2.

Il-flessibbiltà tat-taħlit tas-CEF hija wkoll essenzjali sabiex tiġi riflessa d-diversità tal-
proċessi u l-ħtiġijiet tal-proġetti TEN-T fl-Istati Membri. Peress li l-proġetti eliġibbli ser 
jintgħażlu (minn qabel) fi ħdan faċilitajiet ta' taħlit fuq il-bażi tal-maturità (finanzjarja) 
tagħhom, huwa importanti li jiġi vverifikat li l-proġetti jiġu skrinjati skont il-mertu kwalitattiv 
tagħhom u mhux jiġu de facto kklassifikati prinċipalment skont l-istat ta' tħejjija finanzjarja 
jew l-attraenza tagħhom. Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tistabbilixxi l-kriterji 
neċessarji sabiex tiżgura proċess ta' għażla trasparenti u bilanċjata fil-livell tas-sħab ta' 
implimentazzjoni (Artikolu 16a.6 tas-CEF).          

It-trasport jista' jkun l-ewwel qasam li jibbenefika mill-għażla ġdida ta' taħlit, minħabba d-
domanda kbira għal appoġġ fil-proċessi tal-proġetti TEN-T. Hekk kif jaqbdu ritmu l-
investimenti fin-netwerks tal-enerġija u tat-telekomunikazzjoni (inklużi sinerġiji possibbli 
mat-trasport bħal fil-fjuwil alternattiv jew fl-infrastruttura tat-trasport intelliġenti), ir-regoli l-
ġodda jenħtieġ li jiffaċilitaw it-taħlit fis-setturi kollha tas-CEF. Meta proġetti ta' interess 
komuni jinvolvu lil pajjiżi terzi, l-użu tal-faċilitajiet ta' taħlit jenħtieġ li ma jkunx limitat għat-
trasport iżda għandu jkun estiż għas-setturi CEF kollha. Ir-rapporteur jissuġġerixxi li l-
Artikolu 16a.7 tas-CEF jiġi emendat konsegwentement. 

Finalment, ir-rapporteur jappoġġa bis-sħiħ iż-żieda tal-pakkett finanzjarju għas-CEF tat-
trasport għal 80-95 % (mir-rata attwali ta' 80 sa 85 %) tal-baġit diġà allokat sal-2020. Dan 
suppost jillibera r-riżorsi addizzjonali li huma meħtieġa b'mod urġenti sabiex jiġu appoġġati l-
proġetti TEN-T li għalihom, fis-sejħiet kollha tas-CEF, l-ammont ta' sottoskrizzjonijiet kien 
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EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prinċipji baġitarji fundamentali 
għandhom jinżammu. Id-derogi mill-
prinċipji fundamentali għal oqsma speċifiċi 
bħar-riċerka, l-azzjonijiet esterni u l-fondi 
strutturali għandhom jiġu rieżaminati u 
ssimplifikati sa fejn possibbli, filwaqt li 
titqies ir-relevanza li għad għandhom, il-
valur miżjud tagħhom għall-baġit u l-piż li 
jimponu fuq dawk involuti.

(3) Il-prinċipji baġitarji fundamentali 
għandhom jinżammu. Id-derogi mill-
prinċipji fundamentali għal oqsma speċifiċi 
bħar-riċerka, l-azzjonijiet esterni u l-fondi 
strutturali għandhom jiġu rieżaminati u 
ssimplifikati sa fejn possibbli, filwaqt li 
titqies ir-relevanza li għad għandhom, il-
valur miżjud tagħhom għall-baġit u l-piż li 
jimponu fuq dawk involuti. Għandu jkun 
possibbli li l-Fondi Strutturali jintużaw 
f'faċilitajiet ta' taħlit sabiex jippermettu l-
appoġġ ta' proġetti b'valur miżjud 
Ewropew għoli fil-qasam tal-
infrastruttura tat-trasport fil-kategoriji 
kollha, inklużi r-reġjuni l-aktar żviluppati 
u reġjuni tranżitorji.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-isem u l-post tar-riċevitur u l-
ammont u l-għan tal-fondi ma għandhomx 
jiġu ppubblikati jekk tali pubblikazzjoni 
tista' tipperikola l-integrità tar-riċevitur kif 
protetta mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew tkun 
ta' dannu għall-interessi kummerċjali 
leġittimi tal-benefiċjarju.

(22) L-isem u l-post tar-riċevitur u l-
ammont u l-għan tal-fondi ma għandhomx 
jiġu ppubblikati meta jkun hemm riskju 
ppruvat li tali pubblikazzjoni tista' 
tipperikola l-integrità tar-riċevitur kif 
protetta mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew tkun 
ta' dannu għall-interessi kummerċjali 
leġittimi tal-benefiċjarju.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 239

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(239) Sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-
intervent, tista' tiġi stabbilita faċilità tat-
taħlit jew jistgħu jiġu stabbiliti faċilitajiet 
tat-taħlit skont il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa (CEF). Tali faċilitajiet tat-taħlit 
għandhom jiffinanzjaw operazzjonijiet ta' 
taħlit li huma azzjonijiet li jgħaqqdu forom 
mhux rimborżabbli ta' appoġġ u/jew 
strumenti finanzjarji mill-baġit tal-Unjoni, 
inkluża taħlita ta' ekwità tas-CEF u 
strumenti finanzjarji tad-dejn tas-CEF, u
finanzjament mill-Grupp tal-BEI (inkluż il-
finanzjament tal-BEI mill-FEIS), 
istituzzjonijiet ta' finazjament oħrajn jew 
ta' żvilupp kif ukoll investituri.

(239) Sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-
intervent, tista' tiġi stabbilita faċilità tat-
taħlit jew jistgħu jiġu stabbiliti faċilitajiet 
tat-taħlit skont il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa (CEF). Tali faċilitajiet tat-taħlit 
għandhom jiffinanzjaw operazzjonijiet ta' 
taħlit li huma azzjonijiet li jgħaqqdu forom 
mhux rimborżabbli ta' appoġġ (bħal dak 
mill-baġits tal-Istati Membri, għotjiet tas-
CEF u l-Fondi Ewropej Strutturali u ta' 
Investiment) u/jew strumenti finanzjarji 
mill-baġit tal-Unjoni (inklużi taħlitiet ta' 
ekwità tas-CEF u strumenti finanzjarji tad-
dejn tas-CEF) b' finanzjament mill-Grupp 
tal-BEI (inkluż il-finanzjament tal-BEI 
mill-FEIS), banek nazzjonali 
promozzjonali, istituzzjonijiet ta' 
finazjament oħrajn jew ta' żvilupp kif ukoll 
investituri, inkluż appoġġ finanzjarju 
privat, fil-forma ta' kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kemm diretti kif ukoll indiretti 
(inkluż permezz ta' Sħubijiet Pubbliċi u 
Privati). 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 240

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(240) Faċilità ta' taħlit skont is-CEF
għandu jkollha l-għan li ttejjeb l-effett 
multiplikatur tal-infiq tal-Unjoni billi 
tattira riżorsi addizzjonali minn investituri 
privati. Barra minn hekk, għandha tiżgura 
li l-azzjonijiet appoġġjati jsiru 
ekonomikament u finanzjarjament vijabbli.

(240) Il-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF
għandu jkollhom l-għan li jtejbu l-effett 
multiplikatur tal-infiq tal-Unjoni billi 
tattira riżorsi addizzjonali minn investituri 
privati. Barra minn hekk, għandha tiżgura 
li l-azzjonijiet appoġġjati jsiru 
ekonomikament u finanzjarjament vijabbli
u għandha tikkontribwixxi għall-ilħiq tal-
objettivi tal-Unjoni dwar l-ilħiq tal-miri 
stabbiliti fil-Konferenza ta' Pariġi dwar it-
Tibdil fil-Klima (COP 21), il-ħolqien tal-
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impjiegi u l-konnettività transfruntiera.
Meta s-CEF u l-FEIS it-tnejn jintużaw 
biex jiffinanzjaw azzjonijiet, il-Qorti tal-
Awdituri għandha twettaq evalwazzjoni li 
tanalizza jekk dawn jikkontribwux għall-
ilħiq tal-objettivi msemmija tal-Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 240a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(240a) Il-finanzjament tal-fond ta' 
garanzija tal-BEI taħt il-FEIS jiġi mill-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk, il-BEI 
għandu jkun jista' jintervjeni b'mod 
sistematiku biex jipprovdi garanziji tal-
ewwel telf f'mekkaniżmi konġunti ta' 
finanzjament għal operazzjonijiet li diġà 
huma appoġġjati mill-baġit tal-Unjoni 
(CEF, FEIS, eċċ.) sabiex jippermettu u 
jiffaċilitaw l-addizzjonalità u l-
parteċipazzjoni ta' koinvestituri privati fil-
kuntest tal-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF. 

Emenda6

Proposta għal regolament
Premessa 241

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(241) Sabiex tiġi appoġġjata l-
implimentazzjoni ta' proġetti bl-aktar 
valur miżjud għan-Netwerk tat-Trasport 
Trans-Ewropew rigward Kurituri tan-
Netwerk Ewlieni, proġetti transfruntiera u 
proġetti fuq taqsimiet oħrajn tan-Netwerk 
Ewrliewni, hemm bżonn li tingħata 
flessibbiltà fl-użu tal-programm ta' ħidma 
pluriennali li tippermetti li jintlaħqu sa 95 
% tar-riżorsi baġitarji finanzjarji indikati 
fir-Regolament (UE) Nru 1316/2013.

imħassar
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 241a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(241a) Sabiex titkompla l-
implimentazzjoni ta' proġetti li 
jikkumpletaw in-Netwerk tat-Trasport 
Trans-Ewropew, huwa neċessarju li l-
ammonti tal-QFP ta' wara ma jkunux 
inqas minn 2.5 % għas-settur tat-trasport. 

Emenda8

Proposta għal regolament
Premessa 241b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(241b) Il-governanza tal-faċilitajiet ta' 
taħlit jenħtieġ li tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni ex ante skont ir-Regolament 
Finanzjarju u jenħtieġ li tikkunsidra r-
riżultati tal-lezzjonijiet mitgħallma mill-
implimentazzjoni tas-"Sejħa għat-Taħlit" 
tas-CEF li ssir referenza għaliha fil-
Programm ta' Ħidma Pluriennali tas-
CEF għall-20171a li ġie ppubblikat fl-
20 ta' Jannar 2017. Il-Faċilitajiet ta' 
Taħlit tas-CEF jenħtieġ li jiġu ffissati 
mill-programmi ta' ħidma pluriennali jew 
annwali adottati skont l-Artikoli 17 u 25 
tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1b. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura rapportar 
trasparenti u fil-ħin lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' kwalunkwe faċilità 
ta' taħlit.

________________

1a Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni tal-20 ta' Jannar 2017 li 
temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni C(2014) 1921 
tistabbilixxi Programm ta' Ħidma 
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Pluriennali 2014–2020 għal għajnuna 
finanzjarja fil-qasam tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (Connecting 
Europe Facility — CEF) — is-settur tat-
Trasport C(2017)0164.

1b Ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) Nru 
913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) 
Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010 Test 
b'relevanza għaż-ŻEE (ĠU L 348, 
20.12.2013, p. 129–171);

Emenda9

Proposta għal regolament
Premessa 241c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(241c) L-objettiv tal-Faċilitajiet ta' Taħlit 
tas-CEF huwa li jiffaċilita u jissimplifika 
applikazzjoni waħda għal kull forma ta' 
appoġġ, inklużi għotjiet tal-Unjoni mis-
CEF u finanzjament mis-settur privat. Il-
faċilitajiet ta' taħlit jenħtieġ li jimmiraw li 
jottimizzaw il-proċess ta' applikazzjoni 
għal promoturi ta' proġetti billi jipprovdu 
proċess ta' evalwazzjoni wieħed, mill-
perspettivi tekniċi u finanzjarji.

Emenda10

Proposta għal regolament
Premessa 241d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(241d) Il-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF 
jenħtieġ li jżidu l-flessibbiltà fir-rigward 
tal-iskeda ta' żmien għas-sottomissjoni ta' 
proġetti, is-simplifikazzjoni u l-iffaċilitar 
tal-proċess tal-identifikazzjoni u l-
finanzjament ta' proġetti. Dawn jenħtieġ 
li jżidu wkoll is-sjieda u l-impenn tal-
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istituzzjonijiet finanzjarji involuti u jtaffu 
r-riskju li l-proġetti li għalihom jkunu 
ġew impenjati għotjiet jonqsu milli jiksbu 
għeluq finanzjarju, u b'hekk ma 
jirnexxilhomx jirċievu pagamenti.

Emenda11

Proposta għal regolament
Premessa 241e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(241e) Il-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF 
jenħtieġ li jġibu koordinazzjoni, skambju 
ta' informazzjoni u kooperazzjoni mtejba 
bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, il-
BEI, il-banek promozzjonali nazzjonali u 
investituri privati bil-għan li jiġġeneraw u 
jappoġġjaw sensiela sana ta' proġetti li 
jsegwu l-objettivi tal-politika tas-CEF.

Emenda12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. “operazzjoni ta' taħlit” tfisser 
azzjoni mwettqa fi ħdan faċilità ta' taħlit li 
tgħaqqad forom mhux ripagabbli ta' 
appoġġ u/jew strumenti finanzjarji mill-
baġit tal-UE u strumenti finanzjarji minn 
istituzzjonijiet ta' finanzjament pubbliku 
oħrajn jew ta' żvilupp kif ukoll minn 
istituzzjonijiet ta' finanzjament 
kummerċjali u investituri. L-
operazzjonijiet ta' taħlit jistgħu jinkludu 
azzjoni preparatorja li twassal għal 
investimenti potenzjali minn istituzzjonijiet 
ta' finanzjament;

6. “operazzjoni ta' taħlit” tfisser 
azzjoni mwettqa fi ħdan faċilità ta' taħlit li 
tgħaqqad forom mhux ripagabbli ta' 
appoġġ u/jew strumenti finanzjarji mill-
baġit tal-UE u strumenti finanzjarji minn 
istituzzjonijiet ta' finanzjament pubbliku 
oħrajn jew ta' żvilupp kif ukoll minn 
istituzzjonijiet ta' finanzjament 
kummerċjali u investituri, minkejja r-
regola li tinsab fl-Artikolu 201(4) li tgħid 
li korpi tal-liġi pubblika jew korpi 
b'missjoni ta' servizz pubbliku biss 
għandhom ikunu fdati bl-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni. L-
operazzjonijiet ta' taħlit jistgħu jinkludu 
azzjoni preparatorja li twassal għal 
investimenti potenzjali minn istituzzjonijiet 
ta' finanzjament;
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Emenda13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. “faċilità ta' taħlit” tfisser faċilità 
stabbilita bħala qafas ta' kooperazzjoni bejn 
il-Kummissjoni u istituzzjonijiet pubbliċi 
ta' finanzjament oħrajn jew ta' 
finanzjament tal-iżvilupp kif ukoll 
istituzzjonijiet ta' finanzjament 
kummerċjali u investituri li għandha l-għan 
li tikseb ċerti objettivi u politiki ta' prijorità 
tal-Unjoni bl-użu ta' operazzjonijiet ta' 
taħlit u azzjonijiet individwali oħrajn;

7. “faċilità ta' taħlit” tfisser faċilità 
stabbilita bħala qafas ta' kooperazzjoni bejn 
il-Kummissjoni u istituzzjonijiet pubbliċi 
ta' finanzjament oħrajn jew ta' 
finanzjament tal-iżvilupp kif ukoll 
istituzzjonijiet ta' finanzjament 
kummerċjali u investituri li għandha l-għan 
li tikseb ċerti objettivi u politiki ta' prijorità 
tal-Unjoni bl-użu ta' operazzjonijiet ta' 
taħlit u azzjonijiet individwali oħrajn, 
mingħajr ma dan iwassal għal 
privatizzazzjoni tal-profitti jew 
soċjalizzazzjoni tat-telf, minkejja r-regola 
li tinsab fl-Artikolu 201(4) li tgħid li biss 
korpi tal-liġi pubblika jew korpi 
b'missjoni ta' servizz pubbliku għandhom 
ikunu fdati bl-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Unjoni;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1 Fl-Artikolu 15, paragrafu 1, 
jiddaħal il-punt li ġej:

‘(ba) jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-
ispejjeż esterni, inklużi dawk ikkawżati 
mit-tibdil fil-klima u mill-inċidenti;”

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni ġenerali mill-
baġit tal-Unjoni għall-Faċilitajiet ta' Taħlit 
tas-CEF ma għandhiex taqbeż l-10 % tal-
pakketti finanzjarji ġenerali tas-CEF kif 
imsemmi fl-Artikolu 5(1).

3. Is-somma tal-kontribuzzjoni
ġenerali mill-baġit tal-Unjoni għall-
Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF u l-
istrumenti finanzjarji stabbiliti fl-
Artikolu 14(2) ma għandhiex taqbeż l-10 
% tal-pakketti finanzjarji ġenerali tas-CEF 
kif imsemmi fl-Artikolu 5(1).

Emenda16

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-10 % tal-pakketti finanzjarji 
ġenerali tas-CEF imsemmija fl-
Artikolu 5(1) ma jintużax totalment għall-
Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF u/jew 
strumenti finanzjarji, l-ammont li jifdal 
għandu jsir disponibbli u jiġi ddistribwit 
mill-ġdid għall-pakketti finanzjarji 
ġenerali tas-CEF imsemmija fl-
Artikolu 5(1).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ ipprovdut mill-Faċilità ta' 
Taħlit tas-CEF fil-forma ta' għotjiet għandu 
jikkonforma mal-eliġibbiltà u mal-
kundizzjonijiet għall-assistenza finanzjarja 
stabbiliti fl-Artikolu 7. L-ammont ta' 
assistenza finanzjarja li trid tingħata lill-
operazzjonijiet ta' Taħlit appoġġjati 
permezz ta' Faċilità ta' Taħlit tas-CEF 
għandu jiġi mmodulat fuq il-bażi ta' analiżi 
kost-benefiċċji u l-ħtieġa li jiġi 

4. L-appoġġ ipprovdut mill-Faċilità ta' 
Taħlit tas-CEF fil-forma ta' għotjiet u 
strumenti finanzjarji għandu jikkonforma 
mal-eliġibbiltà u mal-kundizzjonijiet għall-
assistenza finanzjarja stabbiliti fl-Artikolu 
7. L-ammont ta' assistenza finanzjarja li 
trid tingħata lill-operazzjonijiet ta' Taħlit 
appoġġjati permezz ta' Faċilità ta' Taħlit 
tas-CEF għandu jiġi mmodulat fuq il-bażi 
ta' analiżi tal-kost-benefiċċji, id-
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massimizzat l-ingranaġġ tal-finanzjament 
tal-Unjoni.

disponibbiltà tar-riżorsi baġitarji tal-
Unjoni u l-ħtieġa li jiġi massimizzat l-
effett ta' lieva tal-finanzjament tal-Unjoni. 
L-ebda għotja li tingħata ma għandha 
taqbeż il-perċentwali ta' finanzjament 
stabbiliti fl-Artikolu 10.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha, 
f'kooperazzjoni mal-BEI, tistudja l-
possibbiltà li l-BEI jipprovdi b'mod 
sistematiku garanziji tal-ewwel telf fi 
ħdan il-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF 
sabiex tippermetti u tiffaċilita l-
addizzjonalità u l-parteċipazzjoni ta' 
koinvestituri privati fis-settur tat-trasport. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Unjoni, kwalunkwe Stat Membru 
u investituri oħrajn jistgħu jikkontribwixxu 
għall-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF, diment 
li l-Kummissjoni taqbel ma' kwalunkwe 
speċifikazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà tal-
operazzjonijiet ta' taħlit u/jew mal-
istrateġija ta' investiment tal-faċilità li tista' 
tkun neċessarja minħabba l-kontribuzzjoni 
addizzjonali. Dawk ir-riżorsi addizzjonali 
għandhom jiġu implimentati mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 2.

5. L-Unjoni, kwalunkwe Stat Membru 
u investituri oħrajn jistgħu jikkontribwixxu 
għall-Faċilitajiet ta' Taħlit tas-CEF, diment 
li l-Kummissjoni taqbel mal-
ispeċifikazzjoni tal-kriterji ta' eliġibbiltà 
tal-operazzjonijiet ta' taħlit u/jew mal-
istrateġija ta' investiment tal-faċilità li tista' 
tkun neċessarja minħabba l-kontribuzzjoni 
addizzjonali u sabiex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament meta 
jitwettqu proġetti ta' interess komuni.
Dawk ir-riżorsi addizzjonali għandhom 
jiġu implimentati mill-Kummissjoni skont 
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il-paragrafu 2.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 26, li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi 
jistabbilixxu regoli dettaljati u 
kundizzjonijiet għall-ispeċifikazzjonijiet 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu li 
jistgħu jkunu meħtieġa għal 
kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri jew 
investituri oħrajn.

Emenda20

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘6. L-operazzjonijiet ta' taħlit 
appoġġati permezz ta' Faċilità ta' Taħlit tas-
CEF għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' 
maturità u għandhom ifittxu li jkollhom
diversifikazzjoni settorjali skont l-Artikoli 
3 u 4, kif ukoll bilanċ ġeografiku fost l-
Istati Membri. Dawn għandhom:"

‘6. L-operazzjonijiet ta' taħlit 
appoġġati permezz ta' Faċilità ta' Taħlit tas-
CEF għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' 
maturità, b'kont meħud ta' sett minimu ta' 
kriterji.  Il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti delegati, skont l-Artikolu 26, li 
jistabbilixxu dawn il-kriterji, u għandha 
tfittex li jkollha diversifikazzjoni settorjali 
skont l-Artikoli 3 u 4, kif ukoll bilanċ 
ġeografiku fost l-Istati Membri. Dawn 
għandhom:"

Emenda21

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 16a – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘7. L-operazzjonijiet ta' taħlit fil-pajjiżi 
terzi jistgħu jkunu appoġġjati permezz ta' 
Faċilità ta' Taħlit għat-Trasport tas-CEF 
jekk dawk l-azzjonijiet ikunu neċessarji 
għall-implimentazzjoni ta' proġett ta' 

‘7. L-operazzjonijiet ta' taħlit fil-pajjiżi 
terzi jistgħu jkunu appoġġjati permezz ta' 
Faċilità ta' Taħlit tas-CEF jekk dawk l-
azzjonijiet ikunu neċessarji għall-
implimentazzjoni ta' proġett ta' interess 
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interess komuni." komuni."

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 272 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1316/2013
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 17(3), it-tieni 
subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

imħassar

“L-ammont tal-pakkett finanzjarju 
għandu jkun fil-medda ta' bejn 80 % sa 
95 % tar-riżorsi baġitarji msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 5(1).”
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