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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

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

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jieħu nota tar-riżultati tar-rieżami ta' nofs it-terminu li l-Kummissjoni għamlet għall-

mandat ta' self estern tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI); jenfasizza li l-BEI qiegħed 

jopera taħt mandat ta' żvilupp u jeħtieġ li jkun iggwidat mill-prinċipju tal-koerenza tal-

politika għall-iżvilupp; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-proġetti finanzjati mill-BEI 

jkunu konformi mal-linji politiċi tal-UE u li jirrispettaw l-interessi Ewropej, u jenfasizza l-

ħtieġa li l-BEI jaħdem f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU 

fil-kapaċità tiegħu bħala l-fergħa finanzjarja tal-UE; 

2. Jieħu nota tal-fatt pożittiv li f'ċerti reġjuni l-volumi ta' fondi allokati f'nofs it-terminu 

jirrappreżentaw persentaġġ għoli tal-limitu massimu reġjonali; iqis dan il-fatt bħala 

indikazzjoni li mmirar iżjed preċiż fuq il-prijoritajiet tal-Unjoni, sabiex titjieb ir-reazzjoni 

għall-objettivi tal-politika esterna, pereżempju b'reazzjoni għall-kriżi tal-migrazzjoni, 

huwa kemm possibbli, kif ukoll mixtieq; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi qafas għar-rapportar annwali tal-BEI dwar l-

operazzjonijiet tiegħu barra l-UE fir-rigward tal-konformità mal-prinċipji ġenerali li 

jiggwidaw l-azzjoni esterna tal-Unjoni; jappoġġa l-konklużjoni tar-rieżami ta' nofs it-

terminu li l-linji gwida operattivi tekniċi reġjonali tal-BEI għandhom, f'kooperazzjoni 

mill-qrib mas-SEAE, jiġu aġġornati biex jirriflettu aħjar l-allinjament tal-BEI mal-

prijoritajiet tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tuża dan l-aġġornament biex 

tistabbilixxi l-bażijiet tar-rapportar tal-BEI dwar il-konformità mal-Artikolu 21 tat-

TUE; iqis li l-ammont addizzjonali fakultattiv għall-BEI għandu jiġi rilaxxat biss jekk ma 

jkunx sar progress fir-rigward ta' dan ir-rapportar; 

4. Jilqa' kull inizjattiva ulterjuri mill-BEI biex itejjeb it-trasparenza u jiżgura li l-partijiet 

interessati jkunu kkonsultati b'mod dettaljat u kostanti, minħabba li huwa essenzjali li l-

fondi pprovduti mill-gvernijiet tal-Istati Membri jkunu soġġetti għall-ogħla standards fir-

rigward tal-effettività u r-responsabbiltà; jistieden lill-BEI jtejjeb l-aċċess xieraq għall-

informazzjoni, mhux biss għall-Parlament Ewropew u għal istituzzjonijiet oħra, iżda 

wkoll għall-pubbliku b'mod ġenerali, partikolarment fir-rigward tas-sistema ta' kuntratti u 

sottokuntratti u d-data finanzjarja dwar proġetti ffinanzjati mill-BEI; 

5. Jistieden lill-BEI jagħti attenzjoni akbar lill-impatt li l-operazzjonijiet tiegħu ikollhom fuq 

id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol u jkompli 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' parametri ta' riferiment fil-qasam tad-drittijiet tal-

bniedem fl-evalwazzjonijiet tal-proġetti tiegħu; 

6. Jilqa' l-fatt li l-miri kwantitattivi għal azzjonijiet marbutin mal-klima tal-BEI huma fit-triq 

it-tajba; jissuġġerixxi li jiġu introdotti kriterji kwalitattivi aktar stretti fuq dik li titqies 

bħala azzjoni klimatika, pereżempju t-tnaqqis tal-limiti minimi tal-emissjonijiet għal 350g 

CO2/kWh sabiex ikunu biss dawk l-impjanti tal-enerġija b'kombustibili fossili l-aktar 

effiċjenti li jingħataw appoġġ; jistieden lill-BEI ifassal pjanijiet ta' azzjoni ambizzjużi taħt 

l-istrateġija l-ġdida tiegħu dwar il-klima, sabiex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej 
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fil-qasam tal-klima, partikolarment kalendarju ambizzjuż għat-tneħħija gradwali tal-

appoġġ għall-kombustibili fossili; 

7. Jirrakkomanda li l-operazzjonijiet ta' self jiġu ffokati fuq proġetti tal-enerġija 

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

liċ-ċittadini u l-komunitajiet, u li l-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel" jiġi 

integrat fil-politiki u l-operazzjonijiet kollha tal-BEI; 

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-impenn tal-BEI biex jindirizza l-fenomenu tal-migrazzjoni furzata u 

biex jieħu azzjoni f'dawk il-pajjiżi li huma partikolarment milquta mill-kriżi tal-

migrazzjoni, inklużi t-tisħiħ tal-azzjoni umanitarja u l-għoti ta' appoġġ għat-tkabbir 

ekonomiku, il-bini tal-infrastruttura u l-ħolqien tal-impjiegi; jilqa', f'dan ir-rigward, l-

Inizjattiva ta' Reżiljenza u ta' Rispons għall-Kriżjiet tal-BEI, li għandha l-għan li żżid il-

volum tal-għajnuna għall-pajjiżi fil-viċinat tan-Nofsinhar tal-Ewropa u l-Balkani 

b'EUR 6 biljun; jitlob li din l-inizjattiva twassal għal addizzjonalità reali fir-rigward tal-

attivitajiet attwali tal-BEI fir-reġjun; 

9. Jistieden lill-BEI biex jimplimenta b'mod rapidu l-pakkett "Migrazzjoni għall-pajjiżi 

AKP", u jinsisti li l-proġetti ffinanzjati jridu jiffokaw bħala prijorità fuq il-prevenzjoni ta' 

migrazzjoni furzata fir-reġjun sub-Saħarjan; 

10. Jistieden lill-BEI biex ikompli jtejjeb il-komunikazzjoni tiegħu ma' intermedjarji 

finanzjarji sabiex ikunu jistgħu jinfurmaw lill-benefiċjarji dwar l-opportunitajiet ta' 

finanzjament tal-BEI għad-dispożizzjoni tagħhom; jilqa', f'dan ir-rigward, il-mekkaniżmu 

li ġie stabbilit reċentement, li permezz tiegħu jeħtieġ li l-istituzzjonijiet mutwanti li jużaw 

il-fondi tal-BEI biex jiffinanzjaw proġett jibagħtu ittra lill-benefiċjarju li tistqarr b'mod 

espliċitu li qed isir użu minn finanzjament tal-BEI; 

11. Jilqa' l-attività ta' finanzjament tal-BEI fil-qasam tal-infrastruttura u t-trasport, peress li 

dawn il-proġetti jżidu b'mod sinifikanti l-potenzjal tal-kummerċ u jista' jkollhom effett ta' 

lieva fl-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, speċjalment f'reġjuni bi żvantaġġi ġeografiċi; 

12. Jisħaq li l-aċċess għall-finanzjament hija waħda mill-isfidi l-aktar urġenti għall-SMEs; 

jenfasizza l-ħtieġa ta' strateġija tal-BEI li tippermetti aċċess ulterjuri u mtejjeb għall-

finanzjament għall-SMEs, inkluż permezz ta' programmi u inizjattivi ta' faċilitazzjoni tal-

kummerċ, bħalma huma l-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress u l-faċilitajiet 

il-ġodda għall-finanzjament tal-attivitajiet kummerċjali ta' SMEs Ewropej u tal-Amerika 

Latina/tal-Karibew; jissuġġerixxi t-twaqqif ta' rekwiżiti politiċi aktar proattivi għall-SMEs 

u l-mikrointrapriżi fir-rigward tal-banek intermedjarji li jiżburżaw il-fondi tal-BEI; 

jissuġġerixxi titjib ulterjuri fit-trasparenza fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt 

ekonomiku u soċjali fil-livell lokali tas-self intermedjat tal-BEI; jenfasizza li l-

kontribuzzjoni tal-BEI għal programmi relatati mal-SMEs f'pajjiżi terzi li għandhom 

reġimi kummerċjali preferenzjali mal-UE għandha tkun immirata lejn l-integrazzjoni 

tagħhom fil-ktajjen tal-forniment globali, filwaqt li, speċifikament fil-viċinat tan-

Nofsinhar u tal-Lvant, tali programmi tal-BEI għandhom ikunu orjentati lejn l-

integrazzjoni tal-SMEs fil-ktajjen tal-valur Ewropej; 

13. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li jitwaqqaf Pjan ta' Investiment Estern 

Ewropew (PIEE) li għandu l-għan li jittratta l-kawżi bażiċi tal-migrazzjoni, billi 

jikkontribwixxi għall-ksib tal-SDGs; jistenna bil-ħerqa, f'dan ir-rigward, li jara lill-BEI 
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jaqdi rwol sinifikanti, b'mod partikolari billi jipprovdi finanzjament addizzjonali lil 

benefiċjarji fis-settur privat. 

14. Jistieden lill-BEI jkompli jsaħħaħ 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-aċċessibilità u l-Istati Membri kollha jiġu involuti, speċjalment 

dawk b'rata ta' suċċess aktar baxxa f'termini ta' proġetti approvati; 

15. Iħeġġeġ biex il-fondi tal-BEI jiġu diretti mhux biss lejn l-SMEs, iżda wkoll lejn l-iżvilupp 

għaqli tal-infrastruttura, peress li n-nuqqas tagħha f'ħafna pajjiżi sħab tista' taġixxi bħala 

impediment serju għat-tkabbir fil-kummerċ u għall-abilità tal-abitanti tagħhom biex jixtru 

u jbigħu oġġetti u servizzi fl-UE; 

16. Jappella għal dibattitu politiku li jinvolvi lill-Parlament dwar il-kooperazzjoni prevista 

bejn il-BEI u l-Bank Asjatiku tal-Investiment fl-Infrastruttura (AIIB); jinnota bi tħassib li 

s'issa l-istrutturi ta' governanza tal-AIIB ma jipprevedux il-parteċipazzjoni xierqa tal-

azzjonisti fid-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament ta' proġetti, u li d-dokumentazzjoni dwar 

il-proġetti disponibbli għall-pubbliku ma fiha l-ebda dettall dwar it-twettiq tal-miżuri 

ambjentali u soċjali li l-AIIB tirrikjedi mill-mutwanti tagħha; jappella lill-BEI biex 

jistabbilixxi sinerġiji u possibbilment jakkomuna r-riżorsi ma' banek oħra ta' żvilupp 

reġjonali sabiex jiġi żgurat li l-attivitajiet tagħhom ma jkunux f'kompetizzjoni; iqis li 

huwa importanti li l-BEI jippromwovi trasparenza għolja u standards ta' prestazzjoni 

soċjali u ambjentali fil-kooperazzjoni tiegħu ma' banek oħra ta' żvilupp bħala kundizzjoni 

għal kwalunkwe involviment ta' kapital; jistieden lill-BEI jiżgura li l-kumpaniji li 

jipparteċipaw fil-proġetti kofinanzjati mill-BEI jkunu obbligati jżommu 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 jiddeċiedi 

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

korporattiva meħuda minn kumpaniji kandidati; 

17. Jistieden lill-BEI jippubblika informazzjoni dettaljata fuq il-websajt tiegħu dwar id-

deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati, b'riferiment 

partikolari għar-raġunijiet għalfejn jiġu rrifjutati proġetti li tressqu, l-eżitu ta' 

investigazzjonijiet interni, l-għażla, is-superviżjoni u l-valutazzjoni ta' attivitajiet u 

programmi, abbażi ta' indikaturi ċari u li jistgħu jitkejlu u l-metodi użati, u r-riżultati ta', 

valutazzjonijiet ex ante u rapporti ex post għal kull proġett iffinanzjat; 

18. Jistieden lill-BEI biex, waqt li jqis il-kapaċità insuffiċjenti fil-ġenerazzjoni ta' proġetti fis-

setturi pubbliċi u privati u l-kapaċità ta' self aktar baxxa f'xi Stati Membri, u bil-ħsieb li 

jitnaqqsu l-lakuni ta' investiment fl-UE, jikkunsidra approċċ fejn il-kontribuzzjonijiet isiru 

fuq bażi ta' darba għall-proġetti tal-Istati Membri ffinanzjati mill-BEI, kemm jekk minn 

Stat Membru, kif ukoll minn banek promozzjonali nazzjonali kklassifikati fis-settur tal-

gvern ġenerali jew li qed jaġixxu f'isem Stat Membru, jikkwalifikaw bħala miżuri ta' 

darba, fis-sens tal-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 u l-Artikolu 3 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97. 
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