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ANNESSI
talProposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
li temenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 dwar l-estensjoni taddurata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, kif ukoll l-introduzzjoni ta'
titjib tekniku għal dan il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għallInvestimenti
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Anness
(1)

It-Taqsima 2 hija emendata kif ġej:
(a)

fil-punt (b), jiżdied it-tieni subparagrafu:
"L-appoġġ tal-FEIS għall-awtostradi għandu jkun evitat, sakemm ma jkunx
meħtieġ biex jappoġġa investiment fit-trasport fil-pajjiżi ta' koeżjoni jew fi
proġetti ta' trasport transfruntier li jinvolvu almenu pajjiż wieħed ta' koeżjoni.";

(b)

fil-punt (c), it-tieni sentenza tinbidel b’dan li ġej:
“F’dan il-kuntest, huwa mistenni li l-BEI se jipprovdi finanzjament fl-ambitu
tal-FEIS bil-ħsieb li jilħaq mira totali ta’ mhux inqas minn
EUR 500 000 000 000 f’investiment pubbliku jew privat, inkluż finanzjament
mobilizzat permezz tal-FEI fl-ambitu tal-operazzjonijiet tal-FEIS relatati malistrumenti msemmija fl-Artikolu 10(2)(b), tal-banek jew istituzzjonijiet
promozzjonali nazzjonali u aċċess akbar għall-finanzjament għal entitajiet li
għandhom sa 3 000 impjegat.”;

(2)

Fit-Taqsima 3 jiżdied il-punt (d):
“(d) il-preżenza ta’ wieħed jew aktar minn dawn l-elementi tipikament twassal għal
klassifikazzjoni ta’ operazzjoni bħala attivitajiet speċjali:

(3)
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–

subordinazzjoni fir-rigward ta' mutwanti
promozzjonali nazzjonali u mutwanti privati;

oħra,

inklużi

l-banek

–

parteċipazzjoni fi strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskju meta lpożizzjoni meħuda tesponi lill-BEI għal livelli ta' riskju għoli;

–

espożizzjoni għal riskji speċifiċi bħal pereżempju, teknoloġija mingħajr
provi, dipendenza fuq kontropartijiet ġodda, bla esperjenza, jew b’riskju
għoli, strutturi finanzjarji ġodda jew riskju għall-BEI, is-settur jew ilġeografija inkwistjoni;

–

karatteristiċi tat-tip tal-ekwità, bħalma huma pagamenti marbuta malprestazzjoni; jew

–

aspetti oħra identifikabbli li jwasslu għal skopertura għar-riskju ogħla
skont il-linji gwida tal-BEI dwar il-politika tar-riskju tal-kreditu;”;

fit-Taqsima 5, tiżdied is-sentenza li ġejja:
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“It-tabella ta’ valutazzjoni għandha tkun ippubblikata hekk kif operazzjoni
skont il-garanzija tal-UE tkun iffirmata, bl-esklużjoni ta’ informazzjoni
kummerċjalment sensittiva.”;
(4)

It-Taqsima 6 hija emendata kif ġej:
(a)

il-punt (b) huwa emendat kif ġej:
(i)

fl-ewwel inċiż, l-ewwel u t-tieni sentenzi jinbidlu b’dan li ġej:
"Għall-operazzjonijiet tat-tip ta' dejn, il-BEI jew il-FEI għandu
jwettaq il-valutazzjoni tar-riskju standard tiegħu, bl-involviment
tal-kalkolu tar-rata ta' probabbiltà ta' inadempjenza u ta' rkupru.
Abbażi ta' dawn il-parametri, il-BEI jew il-FEI għandu
jikkwantifika r-riskju għal kull operazzjoni.";

(ii)

fit-tieni inċiż, l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:
"Kull operazzjoni tat-tip ta' dejn għandha tirċievi klassifikazzjoni
tar-riskju (il-Gradazzjoni tas-Self tat-Tranżazzjoni) skont is-sistema
ta' gradazzjoni tas-self tal-BEI jew tal-FEI.";

(iii) fit-tielet inċiż, l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:
"Il-proġetti għandhom ikunu vijabbli ekonomikament u
teknikament u l-finanzjament tal-BEI għandu jkun strutturat skont
prinċipji bankarji sodi u għandu jkun konformi mal-prinċipji ta'
ġestjoni tar-riskju ta' livell għoli stabbiliti mill-BEI jew mill-FEI
fil-linji gwida interni tiegħu.";
(b)

il-punt (c) huwa emendat kif ġej:
(i)

fl-ewwel inċiż, it-tieni sentenza tinbidel b' dan li ġej:
"Id-determinazzjoni dwar jekk operazzjoni ġġorrx magħha riskji
tat-tip ta' ekwità jew le, irrispettivament mill-forma u nnomenklatura ġuridika tagħha, għandha tkun ibbażata fuq
valutazzjoni standard tal-BEI jew tal-FEI.";

(ii)

fit-tieni inċiż, l-ewwel sentenza tinbidel b'dan li ġej:
"L-operazzjonijiet ta' titoli tat-tip ta' ekwità tal-BEI għandhom isiru
f'konformità mar-regoli u l-proċeduri interni tal-BEI jew tal-FEI.";

MT

(5)

Fit-Taqsima 7, il-punt (c), titħassar il-kelma "inizjali";

(6)

It-Taqsima 8 hija emendata kif ġej:
(a)

fit-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu, titħassar il-kelma "inizjali";

(b)

fl-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-punt (a), titħassar il-kelma
"inizjali";

(c)

fl-ewwel sentenza tal-punt (b), titħassar il-kelma "inizjali”.
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