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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 

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

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi, f'kooperazzjoni mas-SEAE, qafas għar-rapportar 

annwali mill-BEI dwar l-operazzjonijiet tiegħu barra l-UE fir-rigward tal-konformità mal-

prinċipji ġenerali li jiggwidaw l-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 21 

TUE u l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tiżgura li l-proġetti appoġġjati mill-BEI jkunu konformi mal-politiki tal-

UE u jirrispettaw l-interessi Ewropej, u jirrakkomanda titjib ta’ kontrolli ex-post li 

jivvalutaw l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali ta’ proġetti appoġġjati mill-BEI 

kontra l-għanijiet tas-SEAE; jitlob, fir-rigward ta' investimenti barra mill-UE, għal rapport 

dettaljat dwar kwalunkwe telf possibbli u dwar kif u f’liema każijiet intuża l-istrument ta' 

garanzija; 

2. Jistieden lill-BEI jagħti attenzjoni akbar lill-impatt li l-operazzjonijiet tiegħu għandhom 

fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol u biex ikompli jiżviluppa l-politika 

tiegħu dwar l-istandards soċjali f'politika tad-drittijiet tal-bniedem fil-qasam bankarju; 

jissuġġerixxi, għal dan il-għan, l-inklużjoni ta' punti ta' riferiment tad-drittijiet tal-bniedem 

fil-proġett ta' evalwazzjonijiet tiegħu; 

3. Jilqa’ kwalunkwe inizjattiva mill-BEI biex iżid it-trasparenza u l-konsultazzjoni mal-

partijiet interessati, u b’mod partikolari l-konsultazzjoni pubblika tal-BEI dwar l-azzjoni 

klimatika; ifaħħar ix-xogħol li l-BEI għamel s’issa fuq politika attiva favur il-klima, 

inkluż l-għoti ta’ EUR 19.1 biljun bħala appoġġ għal proġetti ta’ azzjoni klimatika; 

jemmen li l-BEI jista’ jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej fil-qasam tal-

klima; jistenna bil-ħerqa l-aġġornament tal-istrateġija tal-BEI dwar il-klima barra l-UE, 

bl-istennija ta’ pjan ta’ azzjoni b’dettalji dwar żieda fl-għadd ta’ proġetti relatati mal-

klima fil-portafoll tiegħu; jistieden lill-BEI biex jirrapporta kull sena dwar l-

implimentazzjoni tal-politika tiegħu favur il-klima; 

4. Iħeġġeġ lill-BEI jkompli jippromwovi b’mod attiv it-tkabbir sostenibbli kemm fil-pajjiżi 

żviluppati u kemm f'dawk li qed jiżviluppaw sabiex jappoġġja l-iżvilupp sostenibbli 

madwar id-dinja; jenfasizza li l-BEI, bħala d-driegħ finanzjarju tal-Unjoni, għandu 

jiżvolġi l-parti tiegħu fit-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU; Jitlob li l-

aġenda għall-iżvilupp ta’ wara l-2015 għandha tingħata attenzjoni speċjali fir-rieżami tal-

mandat ta’ nofs it-terminu ta’ self estern tal-BEI fl-2016; 

5. Jitlob li l-BEI jagħmel rieżami tal-istandard tiegħu ta’ rendiment għall-emissjonijiet fl-

2016 u li jnaqqas il-limiti tal-emissjonijiet għal 350g CO2/kWh sabiex l-impjanti tal-

enerġija mill-fjuwil fossili l-aktar effiċjenti biss jingħataw appoġġ; 

6. Jirrakkomanda li tingħata attenzjoni fuq operazzjonijiet ta’ self għal proġetti tal-enerġija 

fuq skala iżgħar u mhux kollegati mal-grilja, deċentralizzati u rinnovabbli li jinvolvu liċ-

ċittadini u l-komunitajiet, u jintegraw il-prinċipju tal-Effiċjenza tal-Enerġija l-Ewwel fil-

politiki u l-operazzjonijiet kollha tal-BEI; 



 

PE567.827v02-00 4/7 AD\1077609MT.doc 

MT 

7. Jilqa’ l-fatt li l-BEI kellu serje ta’ seminars dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; 

8. Iħeġġeġ lill-BEI biex jieħu vantaġġ akbar tal-fatt li huwa suġġett għad-drittijiet tal-

bniedem tal-UE, ir-regoli soċjali u ambjentali u l-mekkaniżmi ġudizzjarji tal-UE li 

jippermettulu jtejjeb ir-responsabbiltà sostantiva u proċedurali tiegħu fir-rigward ta' 

partijiet interessati esterni; 

9. Jilqa' l-livell għoli ta' trasparenza miksub mill-BEI; jissuġġerixxi li jsir aktar titjib fit-

trasparenza fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt ekonomiku u soċjali tas-self intermedjat 

tal-BEI; 

10. Ifakkar li l-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea; jenfasizza li aktar minn 

600 000 SME, li jimpjegaw aktar minn sitt miljun persuna, huma responsabbli għal terz 

tal-esportazzjonijiet totali tal-UE; jenfasizza li l-aċċess għall-finanzjament huwa wieħed 

mill-aktar problemi urġenti għall-SMEs tal-UE u għalhekk jistieden lill-BEI jiżgura li l-

SMEs huma fost il-benefiċjarji prinċipali ta’ finanzjament tal-BEI; 

11. Jirrakkomanda li d-Diviżjoni interna tal-Mekkaniżmu għall-Ilmenti tal-BEI għandha 

tniedi investigazzjoni dwar it-trasparenza, l-effikaċja u l-impatti tal-iżvilupp ta’ self 

intermedjat tal-BEI, u li l-BEI jaġixxi fuq ir-riżultati ta’ din l-investigazzjoni, biex b'hekk 

titfassal lista ta’ kriterji għall-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji; 

12. Jistieden lill-BEI biex jipprovdi lill-Parlament u lill-pubbliku b’informazzjoni dettaljata 

dwar il-finanzjament tal-BEI u l-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tal-Ombudsman tan-Negozju fl-

Ukraina; 

13. Jistieden lill-BEI biex joqgħod lura milli jikkoopera ma’ intermedjarji finanzjarji li 

għandhom rekord negattiv f’termini ta’ trasparenza, evażjoni tat-taxxa jew prattiki 

aggressivi ta’ pjanifikazzjoni fiskali, jew li jużaw prattiki dannużi oħrajn tat-taxxa bħal 

deċiżjonijiet fir-rigward tat-taxxa, ipprezzar ta' trasferimenti abbużiv, frodi u korruzzjoni 

jew li jikkawżaw ħsara ambjentali u impatti soċjali, jew li ma jkollhom l-ebda sjieda lokali 

sostanzjali; 

14. Ifaħħar l-impenn tal-BEI favur l-SMEs u kontra d-diskriminazzjoni ta’ entitajiet 

ekonomiċi iżgħar, u jistieden lill-BEI biex itejjeb l-aċċess effikaċi għall-finanzjament 

għall-SMEs li joriġinaw mill-FEI u l-kapaċitajiet esterni ta’ self tal-BEI; jissuġġerixxi t-

twaqqif ta’ rekwiżiti proattivi għal politika tal-SMEs u l-mikrointrapriżi għal banek 

intermedjarji li qed jiżburżaw il-finanzjament tal-BEI permezz ta' self globali, biex b'hekk 

ikun hemm koerenza politika mal-politiki ta’ żvilupp tal-UE li għandhom l-għan li 

jifformalizzaw l-ekonomija informali; jilqa’ l-programmi għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ 

tal-BEI, partikolarment, il-Faċilità ta’ Finanzjament tal-Kummerċ għall-SMEs li toffri 

garanziji lill-banek barranin li jipprovdu finanzjament tal-kummerċ lill-SMEs u b’hekk 

tikkontribwixxi għat-tkebbis mill-ġdid tal-flussi kummerċjali u ttaffi l-limitazzjonijiet 

kollaterali tal-flus kontanti, u proġetti kummerċjali ġodda tal-finanzi mmirati lejn pajjiżi 

milquta bil-kbir mill-kriżi ekonomika jew soluzzjonijiet finanzjarji mfasslin apposta, 

bħall-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress, iddedikati għall-inklużjoni 

finanzjarja; 

15. Jilqa’ b’mod partikolari l-attività ta’ finanzjament tal-BEI b’appoġġ tal-infrastruttura u l-

proġetti tat-trasport fir-reġjuni tal-Ewropa; jenfasizza li l-appoġġ finanzjarju ta’ dan it-tip 



 

AD\1077609MT.doc 5/7 PE567.827v02-00 

 MT 

iżid b’mod sinifikanti l-potenzjal għall-iżvilupp tal-kummerċ, billi jrawwem it-tkabbir u l-

kompetittività, speċjalment f’dawk iż-żoni bi żvantaġġi naturali ġeografiċi; 

16. Jistieden lill-BEI jiżgura li l-kumpaniji li jipparteċipaw fi proġetti kofinanzjati mill-BEI 

għandhom ikunu obbligati li jaderixxu mal-prinċipju ta' pagi ugwali u trasparenza tal-pagi 

u l-prinċipju ta’ ugwaljanza bejn is-sessi kif stipulat fid-Direttiva 2006/54/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-

prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi 

kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol; jirrimarka, barra minn hekk, li meta jiġi deċiż liema 

proġetti se jiffinanzja, il-BEI għandu jqis il-miżuri ta' responsabbiltà soċjali korporattiva 

meħuda minn kumpaniji kandidati; 

17. Iqis li l-finanzjament previst għall-Faċilità għal Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju taż-

Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA),  , li jammonta għal 

EUR 200 miljun li għandhom jingħataw fuq perjodu ta’ għaxar snin fi tliet pajjiżi 

differenti tas-Sħubija tal-Lvant permezz tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-

Iżvilupp (BERŻ) u l-BEI huwa insuffiċjenti fid-dawl tal-importanza tal-objettiv tagħha li 

trawwem impjiegi ta’ kwalità u żvilupp sostenibbli; 

18. Jistieden lill-BEI jikkonċentra l-fondi allokati għal pajjiżi li qed jiżviluppaw fuq l-iżvilupp 

tal-infrastruttura u jaħdem flimkien mal-Bank Afrikan tal-Iżvilupp (AfDB) biex 

jiffinanzjaw l-investimenti fuq terminu twil fis-servizz tal-iżvilupp ekonomiku; 

19. Jilqa’ b’sodisfazzjon is-soluzzjoni misjuba flimkien mal-Bank Dinji li tippermetti lill-BEI 

jikkontribwixxi biex jiffaċilita x-xiri tal-gass tal-Ukraina; 

20. Jistieden lill-BEI biex iżid ir-riżorsi finanzjarji billi jissieħeb ma’ oħrajn u billi jikkombina 

għotjiet tal-UE ma’ self mill-BEI; 

21. Iqis li l-kontribuzzjoni tal-BEI għal programmi ta’ appoġġ għall-SMEs f’pajjiżi sħab 

kummerċjali fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar għandha tiffoka fuq l-iffaċilitar tal-

parteċipazzjoni ta’ dawn l-intrapriżi f’katini tal-valur Ewropej; jirrimarka li l-metodu li 

jiddependu fuq il-banek sħab tas-swieq finanzjarji lokali jista’ jkun problematiku għall-

aċċess għall-finanzi għall-SMEs meta r-rati ta’ interess lokali huma għoljin ħafna bħal fl-

Ukraina; 

22. Jistieden lill-BEI, fil-kuntest ta’ valutazzjonijiet ex-ante ta’ impriżi li huma s-suġġett ta’ 

investigazzjonijiet ġudizzjarji, biex jaġġorna l-politiki tiegħu kontra l-ħasil tal-flus u l-

ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, inkluż l-

istabbiliment ta’ politika ġdida responsabbli dwar it-tassazzjoni, u jibda b’rieżami tal-

politika tiegħu dwar ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx (politika NCJ) fl-2016; 

23. Jistieden lill-BEI jżomm il-flessibbiltà meħtieġa fi ħdan il-mandat tiegħu sabiex 

jirreaġixxi għal żviluppi problematiċi barra mill-pajjiż u jżid potenzjalment il-

finanzjament estern għall-viċinat tal-Lvant u n-Nofsinhar tal-Mediterran tal-UE fi 

żminijiet ta’ kriżi; 

24. Jirrakkomanda li l-BEI għandu jissuġġetta kemm il-finanzjament dirett kif ukoll il-

finanzjament permezz ta’ intermedjarji għad-divulgazzjoni tad-data fiskalment relevanti 

għal kull pajjiż fuq il-linji tad-dispożizzjoni tas-CRD-4 (Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta’ 
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Kapital) għal istituzzjonijiet ta’ kreditu; 

25. Jistieden lill-BEI jiġbor data preċiża dwar il-ħlasijiet tat-taxxa li jirriżultaw mill-

operazzjonijiet tiegħu ta' investiment u self, b'mod speċjali dwar it-tassazzjoni tal-profitti 

tal-kumpaniji u partikolarment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u biex janalizza u jippubblika 

din id-data fuq bażi annwali; 

26. Jemmen li kwalunkwe żvilupp ulterjuri ta’ missjonijiet tal-BEI u r-responsabbiltajiet 

għandhom ikunu akkumpanjati minn żieda proporzjonata tal-kapital tal-bank. 
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