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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jenfasizza li jkun tajjeb li l-attivitajiet tal-BEI jikkontribwixxu għat-twettiq tal-

Aġenda 2030 u, għal dan l-għan, jappella lill-BEI biex isaħħaħ il-kapaċità tiegħu li 

jivvaluta l-proġetti skont l-impatt tagħhom fuq l-objettivi tal-Aġenda 2030, inklużi l-

impatti fl-oqsma soċjali, tal-ġeneri, ambjentali u tal-klima; jilqa' l-ħidma attwali tal-BEI 

biex jiżviluppa strateġija dwar il-ġeneri, l-adozzjoni tal-Istrateġija dwar il-Klima taħt il-

Mandat tal-BEI għal Self Estern f'Diċembru 2015 u l-impenn li jżid is-sehem tal-proġetti 

relatati mal-klima għal 35 % tal-investimenti tiegħu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw sal-2020; 

jirrileva l-ħtieġa għal konsultazzjonijiet qawwija fil-livell tal-proġetti, anke permezz tal-

applikazzjoni tal-prinċipju ta' kunsens liberu, informat u bil-quddiem fir-rigward tal-

komunitajiet indiġeni milquta fl-investimenti f'art u f'riżorsi naturali; 

2. Jilqa' l-operazzjonijiet tal-BEI fil-qasam tal-iżvilupp skont il-Ftehim ta' Cotonou, u l-

Mandat għal Self Estern għall-2014-2020 li jipprovdi garanzija tal-UE li tkopri l-

operazzjonijiet esterni tal-BEI sa massimu ta' EUR 30 biljun; jenfasizza l-konformità mal-

obbligi stabbiliti fit-trattati tal-UE (inkluż mal-Artikolu 21 tat-TUE u mal-Artikolu 208 

tat-TFUE), mal-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem, mal-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali u mal-Prinċipji għall-Effikaċja 

tal-Iżvilupp (inklużi l-addizzjonalità, is-sjieda min-naħa tal-pajjiżi benefiċjarji, allinjament 

mal-istrateġiji dwar l-iżvilupp tal-pajjiżi benefiċjarji u trasparenza fl-għażla tal-proġetti); 

jindika wkoll ir-Rapport Speċjali Nru 16 tal-Qorti tal-Awdituri tal-2014 li talab lill-

Kummissjoni tiżgura valutazzjoni dokumentata tal-valur miżjud li jirriżulta mill-għotjiet 

tal-UE f'termini ta' ksib tal-objettivi tal-UE fil-qasam tal-iżvilupp; 

3. Jilqa' ż-żieda fit-trasparenza u fir-responsabilità dovuta għall-Qafas għall-Kejl tar-

Riżultati tal-BEI; jitlob li kampjun aleatorju tal-kważi 400 proġett li għaddew mill-

valutazzjoni skont il-Qafas għall-Kejl tar-Riżultati fil-fażi ta' assessjar jerġa' jiġi vvalutat 

wara t-tlestija minn esperti indipendenti; jitlob li r-riżultati ta' din l-evalwazzjoni ex post 

jiġu rrappurtati lill-PE; 

4.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li ħafna mill-istrumenti ta' ekwità privata li l-BEI qed juża 

bħala intermedjarji finanzjarji jinsabu f'pajjiżi li hu ssuspettat li huma rifuġji fiskali u 

ġurisdizzjonijiet ta' segretezza; jappoġġa l-Istrateġija Esterna tal-Kummissjoni dwar 

Tassazzjoni Effikaċi tal-2016 rigward il-konformità mal-istandards internazzjonali fil-

qasam tat-trasparenza fiskali (inkluża l-promozzjoni ta' rapportar internazzjonali minn kull 

pajjiż għalih); jappella lill-BEI biex isaħħaħ l-attivitajiet tiegħu ta' diliġenza dovuta b'mod 

li jtejjeb il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-benefiċjarji aħħarin, u jipprevjeni b'mod 

effikaċi t-tranżazzjonijiet mal-intermedjarji finanzjarji bi preċedenti negattivi f'termini ta' 

trasparenza, frodi, korruzzjoni, kriminalità organizzata, ħasil tal-flus u impatti soċjali u 

ambjentali dannużi; jappella lill-BEI biex jiżgura miżuri effikaċi kontra l-evażjoni tat-

taxxa u jeżamina mill-ġdid il-politika tiegħu dwar il-ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi; 

5. Ifakkar li, fir-rigward tal-intermedjarji finanzjarji l-oħra li juża l-BEI (b'mod partikolari l-

banek kummerċjali, iżda anke l-istituzzjonijiet ta' mikrofinanzjament u l-kooperattivi), 
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b'mod li tiġi żgurata trasparenza ta' livell għoli, ikun tajjeb li l-BEI jiżgura li s-self 

intermedjat jiġi soġġett għall-istess rekwiżiti ta' trasparenza bħat-tipi ta' self l-oħra; 

6. Jilqa' r-rwol tal-BEI fl-iżvilupp tas-settur privat fil-livell lokali; jindika li l-appoġġ tal-BEI 

għall-mikrofinanzjament kellu suċċess partikolari, b'EUR 184 miljun f'mikrokrediti 

waħedhom isostnu 230 500 impjieg f'mikroimpriżi, filwaqt li kważi EUR 3 biljun f'self lil 

impriżi ta' daqs żgħir u medju u lil kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja rriżulta bħala ferm 

inqas effikaċi, u jsostni 531 880 impjieg biss; jindika li l-proporzjon ta' ingranaġġ tal-

istrumenti ta' investiment mikrofinanzjarju kien konsiderevolment ogħla minn dak tal-

fondi ta' ekwità privata; jindika li l-mikrokrediti għandhom perspettiva qawwija ta' 

ugwaljanza bejn is-sessi, u jiġġeneraw id-doppju tal-impjiegi għan-nisa milli jiġġeneraw 

għall-irġiel; jitlob lill-BEI jiddedika aktar riżorsi għall-mikrofinanzjament; jappella lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu dan is-suċċess permezz ta' żieda fil-

proviżjonament baġitarju għall-mikrokrediti fil-mandat tal-UE għal self estern; 

jiddispjaċih li l-BEI ma appoġġa lill-ebda istituzzjoni mikrofinanzjarja barra r-reġjun AKP 

u jeżiġi li jingħata appoġġ mikrofinanzjarju simili lill-pajjiżi l-oħra kollha li qed 

jiżviluppaw fejn il-BEI huwa attiv; 

7. Jilqa' l-fatt li, f'dawn l-aħħar snin, il-BEI qiegħed aktar enfasi fuq l-appoġġ għall-impriżi 

ta' daqs żgħir u medju; jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-finanzjament mill-BEI jista' jkun 

ippreġudikat favur impriżi ta' daqs ikbar billi jiffoka fuq l-għadd ta' impjiegi li jiġu 

sostnuti (li jinkludi l-impjiegi li kienu diġà jeżistu mingħajr ir-riskju ta' tkeċċijiet); jitlob li 

l-BEI jiffoka u jirrapporta mhux biss fuq l-impjiegi sostnuti, iżda anke fuq l-impjiegi li 

jinħolqu mill-attivitajiet ta' finanzjament tiegħu, u jimmira biex jikkonforma mal-

istandards tal-ILO; 

8. Jappella lill-BEI biex jirrikjedi li l-kumpaniji li jipparteċipaw fil-proġetti kofinanzjati 

mill-BEI josservaw il-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u trattament ugwali tal-irġiel u n-

nisa fi kwistjonijiet ta' pagi, impjiegi u okkupazzjoni; jappella lill-BEI biex, meta jkun qed 

jiddeċiedi dwar liema proġetti se jiffinanzja, iqis il-miżuri ta' responsabilità soċjali 

korporattiva meħuda mill-kumpaniji kandidati; 

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal żieda fil-viżibilità tal-involviment min-naħa tal-bank fil-

finanzjament proġettwali lil diversi partijiet interessati fil-proġetti, b'mod partikolari barra 

l-Unjoni Ewropea, peress li din hija kruċjali sabiex iċ-ċittadini lokali jkunu konxji tad-dritt 

tagħhom li jappellaw u jressqu lmenti quddiem l-Uffiċċju tal-Mekkaniżmu tal-Ilmenti u l-

Ombudsman Ewropew; 

10. Jitlob lill-BEI jiżgura li l-kumpaniji u l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha involuti fit-

tranżazzjonijiet tiegħu jiżvelaw l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' kwalunkwe 

struttura ġuridika direttament jew indirettament relatata mal-kumpanija, inklużi t-trusts, il-

fondazzjonijiet u l-kontijiet bankarji; 

11. Ifakkar li s-settur finanzjarju privat internazzjonali m'għandux jintuża mill-BEI bħala l-

istrument primarju biex il-finanzjament għall-iżvilupp jiġi indirizzat lejn il-kumpaniji 

privati lokali u indiġeni; jemmen li, b'riżultat tal-eżami li jsir mill-intermedjarji finanzjarji, 

kemm il-fażi ex ante u kemm dik ex post kieku jużaw wisq riżorsi mingħajr ma 

jippromwovu neċessarjament eżitu pożittiv, u li dan jista' jiddevja l-kapaċità mill-isforzi 

għall-appoġġ tas-setturi pubbliċi u privati lokali, direttament bi qbil ma' loġika ta' żvilupp 

għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi u l-kapaċitajiet domestiċi; 
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12. Ifakkar fil-ħtieġa li jiġu appoġġati l-proġetti tal-impriżi ta' daqs żgħir u medju lokali 

intenzjonati għal investimenti sostenibbli u fuq żmien twil u li jipprovdu impjiegi fl-

oqsma tal-innovazzjoni, tar-riċerka u l-iżvilupp u tal-effiċjenza enerġetika; 

13. Jiddispjaċih li r-rapport tal-BEI dwar l-attivitajiet tiegħu barra mill-UE ma jgħid xejn 

rigward il-volum u n-numru ta' każijiet ta' self min-naħa tal-BEI li mhuwiex qed irendi 

riżultati; jitlob li l-BEI jipprovdi lill-Parlament b'ħarsa ġenerali annwali lejn il-pagamenti 

differiti u t-telf li ġġarrab fil-finanzjament tiegħu għall-iżvilupp sostenibbli; jitlob li din l-

informazzjoni tiġi strutturata skont it-tip ta' finanzjament u r-reġjun; 

14. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Inizjattiva ta' Reżiljenza tal-BEI tiffoka fuq proġetti ta' kwalità 

għolja, u jissottolinja r-rwol importanti li għandu jiżvolġi l-BEI taħt il-Pjan dwar l-

Investiment Estern li qed tipproponi l-UE biex jibni ekonomiji aktar reżiljenti li 

jindirizzaw il-kawżi li huma l-għeruq tal-faqar; jisħaq fuq l-importanza tal-inizjattivi tal-

BEI li jiffokaw b'mod partikolari fuq iż-żgħażagħ u n-nisa, li jikkontribwixxu għall-

investiment fis-setturi ta' importanza soċjali bħall-ilma, is-saħħa u l-edukazzjoni u li 

jintensifikaw l-appoġġ għall-imprenditorjat u s-settur privat; 

15. Jappella lill-BEI biex jiffoka l-attenzjoni tiegħu mill-qrib fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 

b'mod partikolari dawk li qed ibatu minħabba kunflitti u faqar estrem, u jħeġġeġ lill-BEI 

jkompli jippromwovi b'mod attiv it-tkabbir sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

jappella lill-BEI biex jaħdem flimkien mal-Bank Afrikan tal-Iżvilupp biex jiffinanzja l-

investimenti fuq żmien twil li huma utli għall-iżvilupp ekonomiku; jilqa' l-fatt li l-għotjiet 

tal-UE qed jitħalltu dejjem aktar mas-self min-naħa tal-BEI b'mod li jinkisbu riżultati 

aħjar mill-proġetti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 
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