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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2019
(2019/2126(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 u 309 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Trattat FUE) u l-Protokoll Nru 5 dwar l-Istatut 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI),

– wara li kkunsidra l-Pjan Korporattiv tal-Operat tal-Grupp tal-BEI għall-2019 
ippubblikat fuq is-sit web tal-BEI,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Attività 2018 tal-BEI, bit-titolu "Potentiel libéré" 
(Potenzjal meħlus),

– wara li kkunsidra r-Rapport Finanzjarju u r-Rapport Statistiku tal-BEI għall-2018,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-BEI intitolat "EIB operations inside the European Union 
– Annual report 2018" (L-operazzjonijiet tal-BEI fl-Unjoni Ewropea – Rapport Annwali 
2018), ippubblikat fl-2019,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-BEI intitolat "The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018", iddedikat għall-operazzjonijiet tal-
BEI barra mill-Unjoni Ewropea u ppubblikat fl-2019,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-BEI, ppubblikat fl-2019, bit-titolu "European Investment 
Advisory Hub" (Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti),

– wara li kkunsidra l-istrateġija l-ġdida dwar il-klima u l-politika ġdida dwar is-self fis-
settur tal-enerġija, adottati mill-BEI f'Novembru 2019,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/2396 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u 
(UE) 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dan il-Fond u 
għaċ-Ċentru Ewropew Konsulenza għall-Investimenti1,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva dwar "Reżiljenza Ekonomika" tal-BEI,

– wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-BEI tar-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi mill-Unjoni 
Ewropea tas-7 ta' Ottubru 2016,

– wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti,

– wara li kkunsidra d-diskors tal-ftuħ tal-kandidat għal President tal-Kummissjoni 
Ewropea, Ursula von der Leyen, mogħti fis-16 ta' Lulju 2019 waqt is-sessjoni plenarja 
tal-Parlament fi Strasburgu,

1 ĠU L 345, 27.12.2017, p. 34.
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– wara li kkunsidra d-diskors tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der 
Leyen, mogħti fil-11 ta' Diċembru 2019 waqt is-sessjoni plenarja tal-Parlament fi 
Brussell, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9‑0000/2019),

A. billi l-Artikolu 309 tat-Trattat FUE u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, li skonthom il-BEI għandu jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-
Unjoni, u l-Artikolu 18 tal-Istatut tal-BEI, li skontu huwa għandu juża l-fondi tiegħu 
b'mod razzjonali u fl-interess tal-Unjoni; billi dan jinkludi l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-
klima u l-obbligi tal-Unjoni dwar il-ħarsien tal-ambjent stabbiliti fl-Artikoli 11 u 191 
tat-Trattat FUE;

B. billi l-bonds tal-BEI huma kklassifikati AAA mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu ewlenin minħabba, inter alia, li l-bank jappartjeni għall-Istati Membri u 
minħabba l-ġestjoni prudenti tiegħu tar-riskji;

C. billi l-Grupp tal-BEI għandu jżomm il-livell għoli tiegħu ta' affidabbiltà kreditizja kif 
ukoll portafoll ta' assi solidi u ta' kwalità tajba;

D. billi l-BEI, li huwa l-akbar mutwatarji u donaturi multilaterali fid-dinja, huwa s-sieħeb 
naturali tal-UE għall-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji;

E. billi l-Kummissjoni tistma li l-investiment annwali meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi tal-
UE għall-2030 jammontaw għal EUR 1 115 biljun2;

Pariri ġenerali

1. Jinnota li fl-2018 il-BEI investa EUR 64 biljun fi 854 proġett;

2. Jenfasizza għal darb'oħra l-ħtieġa li jitnaqqsu l-inugwaljanzi fid-distribuzzjoni 
ġeografika tal-finanzjament tal-BEI, billi fl-2018 57 % minnhom ġew allokati lil sitt 
Stati Membri; jitlob distribuzzjoni ġeografika ġusta u trasparenti tal-proġetti u tal-
investimenti, b'attenzjoni partikulari mogħtija lir-reġjuni anqas żviluppati;

3. jistieden lill-BEI isaħħaħ b'mod konsiderevoli l-arranġamenti għall-għoti ta' assistenza 
teknika u għarfien espert finanzjarju lill-awtoritajiet lokali u reġjonali qabel ma jiġu 
approvati l-proġetti, sabiex titjieb l-aċċessibbiltà u jiġu involuti l-Istati Membri kollha;

4. Iqis l-għaxar standards stabbiliti fil-manwal soċjali u ambjentali tal-BEI bħala 
prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni fl-operazzjonijiet ta' self tiegħu;

Lejn il-Bank tal-Klima

5. Jilqa' d-deċiżjonijiet meħuda fil-14 ta' Novembru 2019 mill-Bord ta' Tmexxija tal-BEI 
biex il-politika tal-BEI tiġi allinjata mal-objettiv li t-tisħin globali jiġi limitat għal 

2 Il-Kummissjoni Ewropea, SWD (2016) 405 final/2 tas-6.12.2016, tabella 22 (xenarju EUCO30, sors: il-mudell 
PRIMES).
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massimu ta' 1,5°C ogħla mil-livelli preindustrijali;

6. Jitlob li l-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) ikun integrat bis-sħiħ fil-miżuri kollha 
tal-BEI dwar il-klima; jitlob sabiex il-FEI jagħti aktar prijorità lill-ħtiġijiet ta' 
innovazzjoni għat-tranżizzjoni lejn Ewropa newtrali mil-lat ta' klima;

7. Jilqa' l-fatt li fl-2018, 29 % mis-self mogħti mill-BEI kien relatat mal-klima;

8. Jappella sabiex fl-2020 jitfassal pjan direzzjonali komprensiv biex tintlaħaq il-mira 
globali li sal-2025 50 % tas-self ikun relatat mal-klima, kif ukoll biex ikun hemm 
garanziji dwar in-newtralità klimatika tas-self li jifdal, b'segwitu ta' proċess ta' 
konsultazzjoni pubblika miftuħ u trasparenti;

9. Jappella għat-tisħiħ tal-kriterji ta' eliġibbiltà għall-azzjoni klimatika sabiex jiġi evitat 
ir-riskju li l-investimenti ma jirriżultawx fi tnaqqis sinifikanti fil-gassijiet b'effett ta' 
serra (GHG), b'mod partikolari fir-rigward tal-bijoenerġija, il-gassijiet b'livell baxx ta' 
karbonju, il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju jew programmi ta' kumpens; iqis li għandu jkun 
hemm dispożizzjoni ġenerali kontra l-abbuż li tappoġġja l-operazzjonijiet kollha tal-
BEI u li tkun inkluża fid-dikjarazzjoni tiegħu dwar l-istandards ambjentali u soċjali, li 
fl-2020 jeħtieġ li tiġi riveduta u allinjata mal-objettiv tal-1,5 °C;

10. Iqis allarmanti li fost l-akbar 20 proġett ta' self għall-enerġija fl-2017, sitta biss 
inkludew il-marka tal-karbonju fl-iskedi tad-data ambjentali u soċjali tagħhom;

11. Jilqa' l-metodoloġija l-ġdida tal-BEI għall-valutazzjoni tal-marka tal-karbonju u 
jappella għall-implimentazzjoni sistematika tagħha, b'attenzjoni partikolari fuq l-
emissjonijiet tad-domanda marġinali u l-emissjonijiet indiretti (l-hekk imsejħa "tip 3"); 
jitlob li l-proġetti jiġu evalwati b'mod komprensiv u mhux b'analiżi sempliċi taċ-ċiklu 
tal-ħajja ekonomika tal-emissjonijiet tagħhom;

12. Huwa tal-fehma li l-BEI jenħtieġ li jirrikjedi li l-klijenti intermedjarji tiegħu jiżvelaw 
l-esponiment tagħhom għall-fjuwils fossili, u jenħtieġ li japplika restrizzjonijiet għall-
intermedjarji esposti ħafna; jistenna li, sa tmiem l-2020, l-intermedjarji kollha se 
jkollhom pjan ta' dekarbonizzazzjoni, li huwa essenzjali sabiex il-finanzjament 
tagħhom ikun jista' jkompli;

13. Huwa tal-fehma li, f'konformità mal-aħjar prattiki fis-settur bankarju kummerċjali, il-
finanzjament tal-BEI jenħtieġ li jkun soġġett għal objettivi u impenji xjentifiċi 
ambizzjużi, bil-ħsieb li gradwalment jitneħħa l-appoġġ tiegħu lill-klijenti li l-attività 
tagħhom twassal għal emissjonijiet sinifikanti ta' gassijiet b'effett ta' serra3;

14. Jilqa' l-politika l-ġdida tal-BEI dwar is-self għall-enerġija, u l-eżempju li din 
tirrappreżenta għal banek oħrajn; jiddispjaċih li hemm applikabbli eċċezzjonijiet 
għall-approvazzjoni tal-proġetti tal-gass sa tmiem l-2021 u li l-appoġġ għall-proġetti 
tal-gass ippjanati għat-trasport ta' gassijiet b'livell baxx ta' karbonju se jinżamm; 
jappella għal reviżjoni fit-terminu medju, sal-bidu tal-2022, ta' din il-politika, sabiex 
jingħalqu l-lakuni fir-rigward tal-infrastruttura tal-gass, li tkun konformi mat-
tassonomija Ewropea tal-finanzi sostenibbli u l-Patt Ekoloġiku Ewropew, u li tkun 
kompatibbli mal-iżvilupp ta' azzjonijiet esterni ġodda xierqa fl-Unjoni;

3 Il-Crédit Agricole impenja ruħu li ma jappoġġax aktar impriżi li jiżviluppaw jew li jippjanaw li jiżviluppaw l-
attivitajiet tagħhom fis-settur tal-faħam. Il-politika ta' tolleranza żero tal-Crédit Agricole tapplika għall-impriżi 
kollha li jiżviluppaw jew li jippjanaw li jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom fis-settur tal-faħam: mill-estrazzjoni 
tal-faħam u l-produzzjoni tal-elettriku mill-faħam, sal-kummerċ u t-trasport li jaħdem bil-faħam.
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15. Jinsisti li l-BEI jimplimenta b'mod urġenti u sħiħ il-prinċipju tal-effiċjenza enerġetika 
fis-self kollu tiegħu għall-enerġija, filwaqt li jqis l-impatt tal-effiċjenza enerġetika fuq 
id-domanda futura u l-kontribut tagħha għas-sigurtà tal-enerġija;

16. Jistieden lill-BEI jagħmel ir-reviżjoni tal-politika tat-trasport tiegħu prijorità ewlenija; 
jitlob li jkun hemm politika ġdida ta' finanzjament tat-trasport biex is-settur tat-
trasport tal-Unjoni jiġi dekarbonizzat sal-2050;

17. Jitlob li jiġu implimentati politiki rigorużi fis-setturi industrijali b'intensità għolja ta' 
użu tal-karbonju li fihom huwa attiv il-BEI, bħas-siment, il-petrokimiċi u l-azzar, bil-
għan li jiġi eliminat b'mod gradwali s-self "kannella" kollu u li jiġi allinjat is-self 
settorjali kollu b'enfasi fuq il-promozzjoni ta' ekonomija ċirkolari;

18. Ifakkar lill-BEI li l-ħarsien tal-bijodiversità huwa element ewlieni tal-adattament għat-
tibdil fil-klima u li r-restawr tal-ekosistemi huwa l-unika teknoloġija ppruvata fejn 
jidħlu emissjonijiet negattivi; jistieden lill-BEI jimpenja ruħu biex itemm il-
finanzjament ta' proġetti li jikkontribwixxu għat-telf u d-degradazzjoni tal-
bijodiversità u tal-ekosistemi, u biex iżid b'mod sostanzjali l-finanzjament tiegħu biex 
jinkisbu l-objettivi tal-Komunità f'dan il-qasam, b'mod partikolari l-objettiv tad-
deforestazzjoni netta żero u l-objettivi tal-protezzjoni tal-baħar u tax-xtut;

19. Jilqa' l-linji gwida dwar l-enerġija idroelettrika adottati fl-20184 u jappella għall-
estensjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza għall-proġetti kollha ta' infrastruttura;

L-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs) u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja

20. Jilqa' l-appoġġ finanzjarju qawwi tal-BEI għall-SMEs, b'investiment totali ta' 
EUR 23,27 biljun, li minnu bbenefikaw 287 000 kumpanija li jimpjegaw 5 miljun 
ħaddiem;

21. Iqis li, minħabba r-rwol strateġiku tal-SMEs, il-BEI jenħtieġ li jsaħħaħ il-kapaċitajiet 
amministrattivi u konsultattivi tiegħu sabiex jagħti informazzjoni u appoġġ tekniku 
lill-SMEs bil-ħsieb li jiffaċilitalhom l-aċċess għall-finanzjament;

22. Jenfasizza li, sabiex jinkisbu dawn l-ambizzjonijiet, il-BEI jista' jeħtieġ li jieħu riskji 
ulterjuri, minbarra li jżid il-fondi proprji tiegħu u jibni kompetenza esperta fi strumenti 
ta' finanzjament innovattivi; jappella sabiex il-BEI jkollu riżorsi adegwati, inkluża 
kapitalizzazzjoni xierqa, biex ikun jista' juża strumenti innovattivi biex jiffinanzja 
proġetti b'potenzjal sinifikanti għal benefiċċji sostenibbli, soċjali u innovattivi;

Il-mandat ta' Self Estern (ELM)

23. Iħeġġeġ lill-BEI, li huwa l-akbar mutwanti multilaterali fid-dinja, iżomm ir-rwol 
ewlieni tiegħu fil-mekkaniżmi ta' finanzjament futuri tal-Unjoni lill-pajjiżi terzi; 
jopponi l-inizjattivi riċenti li jħeġġu lill-BEI jkun aktar attiv fid-difiża u s-sigurtà, fil-
ġestjoni tal-migrazzjoni u fil-kontroll tal-fruntieri;

24. Jirrikonoxxi li madwar 40 % tal-operazzjonijiet tal-ELM jgħaddu minn intermedjarji 
finanzjarji;

25. Jieħu nota tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-BEI ta' Lulju 2017 dwar is-self intermedjat 

4 BEI, "Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development" (Linji Gwida Ambjentali, 
Klimatiċi u Soċjali fil-Qasam tal-Iżvilupp tal-Idroenerġija), Ottubru 2019.
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fil-pajjiżi tal-AKP (Reġjun tal-Afrika-Karibew-Paċifiku)5; jinsab imħasseb dwar in-
nuqqas viżibbli ta' kontroll fuq il-fondi ġestiti minn intermedjarji finanzjarji u dwar id-
diffikultà li jitwettaq monitoraġġ tal-benefiċċji tas-self; jenfasizza, b'mod partikolari, li 
bejn l-2015 u l-2018, 30 % tas-self intermedjat ma kienx allokat6;

26. Iħeġġeġ lill-BEI jadotta strateġija globali u koerenti għad-drittijiet tal-bniedem, li 
tirrigwarda partikolarment ir-riskju ta' tpattija kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem; jirrakkomanda li din l-istrateġija tinkludi l-valutazzjoni sistematika tar-riskji 
tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża valutazzjoni ex-ante, u l-monitoraġġ kontinwu fuq 
il-post; jistieden lill-BEI jinkludi fil-kuntratti tiegħu klawżoli li jippermettu s-
sospensjoni tal-iżburżar tal-għotjiet f'każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem jew 
tal-istandards ambjentali u soċjali;

27. Jirrakkomanda lill-BEI jirrekluta speċjalisti tad-drittijiet tal-bniedem speċjalizzati 
sabiex ikun jista' jifhem aħjar is-sitwazzjonijiet lokali u jkun jista' jissorvelja 
kwalunkwe abbuż;

Governanza u trasparenza 

28. Ifakkar li l-istess prinċipji ta' responsabbiltà u ta' trasparenza għandhom japplikaw 
għall-korpi kollha tal-Unjoni7;

29. Jilqa' l-fatt li, kif rakkomandat fl-aħħar rapporti tal-Parlament, il-laqgħat tal-Bord ta' 
Tmexxija issa huma soġġetti għal sommarji pubbliċi; jenfasizza l-ħtieġa li l-kontenut 
tal-laqgħat tal-korpi governattivi kollha tal-BEI jsir pubbliku b'mod sistematiku;

30. Jitlob lill-BEI jippubblika l-informazzjoni kollha relatata mas-self dirett soġġett għall-
approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija, inkluż billi jippubblika għal kull proġett l-
opinjoni tal-Kummissjoni u dik tal-Istat Membru fejn ikun jinsab il-proġett;

31. Jistieden lill-BEI biex fl-2020 jirrevedi l-politika tiegħu dwar it-trasparenza, biex 
jiżgura l-pubblikazzjoni f'waqtha ta' aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' 
finanzjament tiegħu, sabiex jiġi żgurat li din tkun konformi mal-impenji tiegħu dwar 
il-klima u l-ambjent;

32. Jitlob lill-BEI jiżgura l-ogħla livell ta' integrità tal-intermedjarji finanzjarji tiegħu, u 
biex is-self tagħhom ikun soġġett għall-istess rekwiżiti ta' trasparenza bħal tipi oħrajn 
ta' self; jistieden lill-BEI jieqaf jaħdem ma' intermedjarji finanzjarji b'rekord negattiv 
ta' trasparenza, u b'rekord ta' frodi, korruzzjoni, kriminalità organizzata jew ħasil tal-
flus;

33. Jappella sabiex il-qafas regolatorju dwar l-obbligi tad-dmir ta' viġilanza tal-BEI jiġi 
rivedut, li għandu b'mod partikolari jsaħħaħ it-termini kuntrattwali mal-klijenti tiegħu;

34. Jistenna li l-BEI jadatta l-politiki interni tiegħu biex jitqies il-qafas ġuridiku l-ġdid 
imdaħħal fis-seħħ biex jiġġieled, minbarra l-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa; iħeġġeġ 
lill-BEI jikkoopera mal-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u mal-

5 BEI, "Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays 
ACP" (Evalwazzjoni tal-attività ta' self intermedjat tal-BEI fil-qafas tal-Faċilità ta' Investiment fil-pajjiżi tal-
AKP), Lulju 2017.
6 Ir-rapport «Cachez ces fossiles que l'on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l'épreuve de 
l'Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam France u Réseau Action Climat-France, Lulju 2019.
7 Kif imfakkar mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fl-2018.
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awtoritajiet nazzjonali sabiex jipprevjenu l-frodi u l-ħasil tal-flus, u sabiex jiżgura li l-
Prosekutur Pubbliku Ewropew jieħu interess proattiv fl-attivitajiet tal-BEI;

35. Jilqa' l-adozzjoni tal-politika riveduta tal-Grupp tal-BEI fir-rigward tal-
ġurisdizzjonijiet li huma rregolati b'mod dgħajjef, mhux trasparenti u mhux 
kooperattivi8; jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-kwalità tajba tal-informazzjoni 
dwar il-benefiċjarji finali u jistieden lill-BEI jippubblika fuq is-sit web tiegħu s-sjieda 
benefiċjarja tal-klijenti tiegħu;

36. Jieħu nota tar-reviżjoni tal-politika u tal-proċeduri tal-mekkaniżmu għall-ilmenti tal-
BEI; jistieden lill-BEI jiżgura l-indipendenza u l-effikaċja ta' dan il-mekkaniżmu;

37. Jappella sabiex il-Qorti Ewropea tal-Awdituri jkollha s-setgħa kollha twettaq awditi 
tal-operazzjonijiet kollha tal-BEI u li tfassal rapport annwali dwar ir-riżultati tal-
attivitajiet ta' self estern tagħha;

38. Jitlob li jintlaħaq ftehim interistituzzjonali bejn il-BEI u l-Parlament biex jitjieb l-
aċċess għad-dokumenti u d-data tal-BEI;

39. Jitlob b'urġenza t-tisħiħ tal-kompetenzi tal-Parlament fl-orjentazzjoni strateġika u fil-
politiki tal-BEI sabiex jiġi żgurat l-iskrutinju demokratiku tal-investimenti;

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

8 BEI, "EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance" (Il-Politika tal-Grupp tal-BEI fir-rigward tal-ġurisdizzjonijiet rregolati b'mod dgħajjef, mhux 
trasparenti u mhux kooperattivi u l-governanza tal-liġi fiskali), Marzu 2019.


