IL-BANK EWROPEW TAL-INVESTIMENT
Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jippromwovi l-objettivi tal-Unjoni Ewropea billi
jipprovdi finanzjament ta' proġetti fit-tul, garanziji u konsulenza. Huwa jappoġġa
proġetti kemm fi ħdan l-UE u kemm lil hinn minnha. L-azzjonisti tiegħu huma lIstati Membri tal-UE. Il-BEI huwa l-azzjonist maġġoritarju tal-Fond Ewropew talInvestiment (FEI) u, flimkien ma' dan tal-aħħar, jifforma l-Grupp tal-BEI. Fi ħdan ilPjan ta' Investiment għall-Ewropa propost mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI huwa
parti minn strateġija usa' bil-għan li tegħleb id-diskrepanza kbira fl-investiment billi
tnaqqas il-piż minn fuq l-investituri ta' wħud mir-riskji inerenti fil-proġetti.

BAŻI ĠURIDIKA
—

L-Artikoli 308 u 309 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Aktar dispożizzjonijiet rigward il-BEI jinsabu fl-Artikoli 15, 126, 175, 209, 271, 287,
289 u 343 tat-TFUE.

—

Il-Protokoll (Nru 5) dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Protokoll
(Nru 28) dwar il-Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali li huma mehmuża matTrattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI
Skont l-Artikolu 309 tat-TFUE, il-kompitu tal-BEI huwa li jikkontribwixxi għall-iżvilupp
ibbilanċjat u kostanti tas-suq intern fl-interess tal-Unjoni. Il-BEI, fis-setturi kollha talekonomija, jiffaċilita l-finanzjament tal-proġetti li:
—

jfittxu li jiżviluppaw reġjuni inqas żviluppati;

—

jfittxu li jimmodernizzaw jew jikkonvertu impriżi, jew jiżviluppaw attivitajiet ġodda
li ma jistgħux jiġu ffinanzjati kompletament bil-mezzi disponibbli fl-Istati Membri
individwali;

—

huma ta' interess komuni għal bosta Stati Membri.

Huwa jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
fl-Unjoni (l-Artikolu 175 tat-TFUE u l-Protokoll Nru 28). Minbarra dan, huwa jappoġġa
l-implimentazzjoni ta' miżuri barra mill-UE li jappoġġaw il-politika ta' kooperazzjoni
għall-iżvilupp tal-Unjoni (l-Artikolu 209 tat-TFUE). Barra minn hekk, huwa jappoġġa limplimentazzjoni tal-objettivi tal-Ewropa 2020.

Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2019
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

1

L-attivitajiet tal-BEI jiffokaw fuq erba' oqsma ta' prijorità: innovazzjoni u ħiliet, aċċess
għall-finanzi għal negozji iżgħar, klima u ambjent, u infrastruttura strateġika.

IR-RIŻORSI U L-ISTRUMENTI
A.

Ir-riżorsi

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu, il-BEI primarjament jagħmel użu mir-riżorsi tiegħu
proprji u s-swieq kapitali internazzjonali (l-Artikolu 309 tat-TFUE).
1.

Ir-riżorsi proprji

Ir-riżorsi proprji huma pprovduti mill-membri tal-BEI, jiġifieri l-Istati Membri (lArtikolu 308 tat-TFUE). Il-kontribuzzjoni għall-kapital minn kull Stat Membru individwali
hija stabbilita fl-Artikolu 4 tal-Istatut tal-BEI u hija kkalkolata skont il-piż ekonomiku
tal-Istati Membri. Sabiex jissaħħaħ ir-rwol tal-BEI fil-finanzjament tal-ekonomija u jkun
appoġġat it-tkabbir fl-Unjoni, il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2012 irrakkomanda żieda
ta' EUR 10 biljun fil-kapital imħallas sottoskritt. Il-Bord tal-Gvernaturi tal-BEI għamel
deċiżjoni unanima (l-Artikolu 4(3) tal-Istatut) dwar din iż-żieda fil-kapital, li daħlet fisseħħ fil-31 ta' Diċembru 2012. Il-kapital sottoskritt żdied b'total ta' EUR 242,4 biljun,
filwaqt li l-kapital sottoskritt u mħallas żdied b'EUR 10 biljun għal EUR 21,6 biljun.
2.

Swieq kapitali

Il-BEI jakkwista l-maġġoranza tar-riżorsi tas-self tiegħu minn swieq kapitali
internazzjonali, prinċipalment permezz tal-ħruġ ta' bonds. Huwa wieħed mill-akbar
mutwanti sopranazzjonali fid-dinja. Sabiex jakkwista finanzjament kosteffikaċi, hija
importanti klassifikazzjoni tal-kreditu eċċellenti. L-aġenziji ewlenin tal-klassifikazzjoni
tal-kreditu attwalment jattribwixxu l-ogħla klassifikazzjoni lill-BEI, filwaqt li dan jirrifletti lkwalità tal-portafoll tas-self tiegħu. B'mod ġenerali, il-BEI jiffinanzja terz ta' kull proġett,
imma l-finanzjament ta' appoġġ jista' jilħaq il-50 %.
B.

L-istrumenti

Il-BEI juża firxa wiesgħa ta' strumenti differenti, iżda l-aktar self u garanziji. Madankollu,
ġew żviluppati wkoll għadd ta' strumenti oħra aktar innovattivi bi profil ta' riskju ogħla.
Se jkunu ddisinjati aktar strumenti, anki f'kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra talUE. Il-finanzjament provdut mill-BEI jista' wkoll ikun kombinat ma' finanzjament minn
sorsi oħra tal-UE (inter alia l-baġit tal-UE), proċess magħruf bħala "taħlit" ("blending").
Minbarra l-finanzjament ta' proġetti, il-BEI għandu wkoll funzjoni konsultattiva.
Is-self huwa pprovdut fil-forma ta' self dirett jew intermedjarju. Is-self dirett ta' proġetti
huwa soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, pereżempju t-total ta' spejjeż ta' investiment
irid jaqbeż EUR 25 miljun, u s-self jista' jkopri biss sa 50 % tal-ispejjeż tal-proġett. Isself intermedjarju jikkonsisti f'self lill-banek lokali jew intermedjarji oħra li, min-naħa
tagħhom, jappoġġaw il-benefiċjarju finali. Il-maġġoranza tas-self isir fl-UE.
Sabiex jinħoloq finanzjament addizzjonali għal proġetti infrastrutturali kbar fl-UE,
speċjalment fis-setturi ewlenin tal-enerġija, it-trasport u t-teknoloġija tal-informatika,
inħolqot l-Inizjattiva tal-Ewropa 2020 tal-Bonds tal-Proġetti. Fis-Sajf tal-2012, bdiet ilfażi pilota li tesplora l-fattibbiltà tal-kunċett. Hija kompliet sal-aħħar tal-2014, li kienet
l-iskadenza għall-approvazzjoni tal-proġetti, u l-għeluq finanzjarju kellu jintlaħaq sal-
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aħħar tal-2016. Minħabba l-esperjenza u l-għarfien tiegħu, il-BEI kellu rwol ewlieni
f'din l-inizjattiva. Huwa implimenta din il-fażi pilota billi pprovda l-hekk imsejjaħ "titjib
tal-kreditu" ("credit enhancements"), fil-forma ta' strumenti subordinati tad-dejn. Bħala
riżultat, mekkaniżmi tat-titjib tal-kreditu għall-bonds tal-proġetti issa ġew integrati filFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u saru
parti mill-offerta standard ta' prodotti tal-BEI.
Minbarra li jipprovdi finanzjament fit-tul, il-BEI jagħti wkoll konsulenza dwar proġetti
infrastrutturali. Pereżempju, l-istrument tiegħu tal-Assistenza Konġunta ta' Appoġġ
għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS) għall-Istati Membri ġodda u futuri jagħti
konsulenza teknika, ekonomika u finanzjarja għaċ-ċiklu kollu tal-proġett sabiex jittejjeb
l-użu tal-fondi tal-UE (il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, ilFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa u l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni).

IT-TMEXXIJA U L-ISTRUTTURA
A.

Tmexxija

Il-BEI għandu personalità ġuridika, f'konformità mal-Artikolu 308 tat-TFUE. Huwa
mmexxi u amministrat minn Bord ta' Gvernaturi, Bord tad-Diretturi u Kumitat ta'
Tmexxija (l-Artikolu 6 tal-Istatut). Kumitat ta' Verifika jeżamina l-attivitajiet tal-Bank (lArtikolu 12 tal-Istatut).
1.

Il-Bord tal-Gvernaturi

a.

Kompożizzjoni

Il-Bord tal-Gvernaturi jikkonsisti mill-ministri nnominati mill-Istati Membri (l-Artikolu 7(1)
tal-Istatut).
b.

Il-funzjonijiet

Il-Bord tal-Gvernaturi jistabbilixxi direttivi ġenerali għall-politika tal-kreditu tal-Bank u
jiżgura l-implimentazzjoni tagħha (l-Artikolu 7(2) tal-Istatut). Skont l-Artikolu 7(3) talIstatut, il-Bord tal-Gvernaturi għandu:
—

jiddeċiedi jekk għandux iżid il-kapital sottoskritt;

—

jiffissa l-prinċipji applikabbli għal operazzjonijiet ta' finanzjament li jkun daħal
għalihom fil-qafas tal-kompiti tal-Bank;

—

jeżerċita s-setgħat kif provdut dwar il-ħatra u l-irtirar obbligatorju tal-membri talBord tad-Diretturi u tal-Kumitat tat-Tmexxija;

—

jiddeċiedi dwar l-għoti ta' finanzi għall-operazzjonijiet ta' investiment li jridu jsiru,
parzjalment jew għal kollox, barra l-UE;

—

japprova r-rapport annwali tal-Bord tad-Diretturi, il-karta annwali tal-bilanċ, il-kont
tal-qligħ u t-telf, u r-Regoli ta' Proċedura tal-Bank.

Huwa jaħtar is-sitt membri tal-Kumitat tal-Verifika (l-Artikolu 12(1) tal-Istatut), kif ukoll
il-membri tal-Bord tad-Diretturi (l-Artikolu 9(2) tal-Istatut) u tal-Kumitat ta' Tmexxija (lArtikolu 11(1) tal-Istatut).
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2.

Il-Bord tad-Diretturi

a.

Kompożizzjoni

Il-Bord tad-Diretturi jikkonsisti minn 28 direttur u 18-il direttur supplenti. Id-diretturi huma
maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi għal ħames snin. Kull Stat Membru jinnomina direttur,
bħal kif tagħmel il-Kummissjoni (l-Artikolu 9(2) tal-Istatut).
b.

Il-funzjonijiet (l-Artikolu 9 tal-Istatut):

Il-Bord tad-Diretturi jiddeċiedi dwar:
—

l-għoti ta' finanzjamenti, b'mod partikolari fil-forma ta' self u garanziji;

—

l-assunzjoni ta' self;

—

l-iffissar ta' rati ta' mgħax fuq self mogħti, kif ukoll il-kummissjonijiet u imposti oħra.

Huwa jiżgura li l-Bank huwa mmexxi b'mod xieraq u ġestit f'konformità maddispożizzjonijiet tat-Trattati u tal-Istatut u mad-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Bord talGvernaturi.
3.

Il-Kumitat ta' Tmexxija

a.

Kompożizzjoni

Il-Kumitat ta' Tmexxija jikkonsisti minn President u tmien Viċi Presidenti, maħtura għal
perjodu ta' sitt snin mill-Bord tal-Gvernaturi fuq proposta mill-Bord tad-Diretturi. Il-ħatriet
tagħhom jistgħu jiġġeddu (l-Artikolu 11(1) tal-Istatut).
b.

Il-funzjonijiet

Il-Kumitat ta' Tmexxija għandu jkun responsabbli għall-operazzjoni ta' kuljum talBank, taħt l-awtorità tal-President u s-sorveljanza tal-Bord tad-Diretturi; huwa jħejji ddeċiżjonijiet tal-Bord tad-Diretturi, u jiżgura li dawn id-deċiżjonijiet jiġu implimentati (lArtikolu 11(3) tal-Istatut).
4.

Il-Kumitat ta' Verifika (l-Artikolu 12 tal-Istatut)

a.

Kompożizzjoni

Il-Kumitat ta' Verifika jikkonsisti minn sitt membri maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi (lArtikolu 12(1) tal-Istatut).
b.

Il-funzjonijiet

Kull sena, il-Kumitat ta' Verifika jivverifika li l-operazzjonijiet tal-Bank tmexxew sew
u l-kotba tiegħu nżammu b'mod xieraq. Għal dan l-iskop, huwa jivverifika li loperazzjonijiet tal-Bank saru f'konformità mal-formalitajiet u l-proċeduri previsti millIstatut u r-Regoli ta' Proċedura tiegħu (l-Artikolu 12(2) tal-Istatut). Huwa jikkonferma
jekk id-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni finanzjarja oħra
fil-kontijiet annwali mfassla mill-Bord tad-Diretturi, jagħtux stampa vera u ġusta talpożizzjoni finanzjarja tal-Bank (l-Artikolu 12(3) tal-Istatut).
B.

Struttura

Il-Grupp tal-BEI ġie stabbilit fl-2000 u jikkonsisti mill-BEI u l-Fond Ewropew talInvestiment (FEI). Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) ġie mwaqqaf fl-1994 u ġie
stabbilit bħala sħubija pubblika-privata (PPP) ma' tliet gruppi ewlenin ta' azzjonisti:
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il-BEI, bħala l-azzjonist maġġoritarju b'62,2 %, il-Kummissjoni (30 %), u bosta
istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u privati (7,8 %). Il-FEI jipprovdi diversi forom ta'
strumenti ta' kapital ta' riskju, pereżempju kapital ta' riskju. Il-fokus tas-self tal-FEI
huwa fuq intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), u juża firxa wiesgħa ta' strumenti
innovattivi bil-għan li jtejjeb l-aċċess għall-finanzi għall-SMEs.

PJAN TA' INVESTIMENT GĦALL-EWROPA
Minn mindu bdiet il-kriżi globali ekonomika u finanzjarja, l-UE sofriet minn livelli
baxxi ta' investiment. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Pjan ta' Investiment
għall-Ewropa" (COM(2014) 0903) tipprovdi gwida dwar kif jerġa' jingħata l-ħajja linvestiment fl-UE, jinħolqu impjiegi u jitrawmu tkabbir fit-tul u kompetittività. Il-qafas
leġiżlattiv għall-inizjattiva l-ġdida ġie ppreżentat fil-proposta għal regolament talParlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi
(FEIS) (COM(2015) 0010). Ir-regolament ġie adottat fil-25 ta' Ġunju 2015. Il-FEIS
għandu l-għan li jiġġenera investiment privat permezz tal-mobilizzazzjoni tal-fondi
pubbliċi u joħloq ambjent favorevoli għall-investiment. Garanzija inizjali tal-UE ta'
EUR 16-il biljun lill-BEI, flimkien ma' impenn ta' EUR 5 biljun mill-BEI nnifsu, ser
jimmobilizzaw fondi pubbliċi, li jirriżultaw f'EUR 315-il biljun f'finanzjament addizzjonali
għall-investiment. Il-pjan mhuwiex intiż jissostitwixxi l-programmi eżistenti tal-UE u talBEI, iżda minflok biex jikkumplimentahom.
Ir-Regolament dwar il-FEIS stabbilixxa wkoll iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għallInvestimenti (EIAH) li għandu l-għan li jipprovdi assistenza konsultattiva u teknika għallidentifikazzjoni, it-tħejjija u l-iżvilupp ta' proġetti ta' investiment. L-EIAH huwa sħubija
bejn il-BEI u l-Kummissjoni u ż-żewġ istituzzjonijiet jikkontribwixxu finanzjarjament.
Huwa stabbilit fi ħdan il-BEI, li huwa responsabbli għall-ġestjoni tiegħu.
F'Diċembru 2017, l-hekk imsejjaħ ir-Regolament "FEIS 2.0" ġiet adottat u daħal fis-seħħ
fl-1 ta' Jannar 2018, li estenda t-tul ta' żmien tal-FEIS (sal-aħħar tal-2020), flimkien ma'
titjib ulterjuri lill-fond u l-EIAH. Wieħed mill-elementi ewlenin huwa ż-żieda fil-garanzija
tal-UE għal EUR 26 biljun u l-impenn tal-BEI għal EUR 7,5 biljun, bil-għan li jiġu
mobilizzati EUR 500 biljun ta' finanzjament addizzjonali għall-investiment.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW
Kull sena, kumitat parlamentari jirrieżamina l-attivitajiet tal-BEI u jippreżenta rapport
f'sessjoni plenarja, li għaliha jiġi mistieden il-President tal-BEI. Fis-27 ta' April 2017,
il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ir-Rapport Annwali 2015 tal-BEI. Fir-riżoluzzjoni
ntalab għal rapportar aktar dettaljat dwar l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali,
u l-valur miżjud, tal-operazzjonijiet tiegħu. Il-BEI huwa mistieden b'mod qawwi biex
jistabbilixxi mill-ġdid il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali bħala mira primarja talpolitika pubblika. Il-Parlament laqa' l-isforzi tal-FEI biex l-inizjattiva għall-SMEs tkun
waħda ta' suċċess u l-proposta tal-Kummissjoni biex testendi l-inizjattiva sal-2020.
Il-Parlament stieden ukoll lill-BEI biex iżid il-profil tar-riskju tal-intervent tiegħu,
b'mod speċjali meta jappoġġa l-SMEs jew l-operazzjonijiet f'reġjuni ekonomikament
żvantaġġati, filwaqt li jibqa' jżomm il-klassifikazzjoni AAA tiegħu. Il-BEI ntalab ukoll
jikkoreġi l-iżbilanċi ġeografiċi attwali u l-konċentrazzjoni settorjali tal-portafoll tal-FEIS.
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Taħt ir-Regolament eżistenti, il-Parlament japprova d-Direttur Amministrattiv u l-Viċi
Direttur Amministrattiv tal-FEIS. L-approprjazzjonijiet annwali mill-baġit tal-UE relatati
mal-fond ta' garanzija huma awtorizzati mill-Parlament u mill-Kunsill bħala parti millproċedura baġitarja annwali. Il-BEI u l-Kummissjoni għandhom għadd ta' obbligi ta'
rapportar fil-konfront tal-Parlament, bħar-rapporti annwali, is-smigħ ad hoc u t-talbiet
għal informazzjoni.
Il-Parlament kien involut, bħala koleġiżlatur, fin-negozjati tal-proposta tal-FEIS 2.0.
Dario Paternoster / Dražen Rakić
05/2019
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