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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. Ifakkar li 10 % tal-attività ġenerali ta' self tal-BEI huwa ddedikat għal operazzjonijiet 

barra mill-Unjoni, u jilqa' l-fatt li, mill-2015 'l hawn, żdied l-ammont ġenerali offrut 

mill-BEI lill-promoturi ta' proġetti barra mill-UE; jisħaq, għal dan il-għan, fuq l-

importanza li l-BEI jirrapporta annwalment dwar l-operazzjonijiet tiegħu barra mill-

Unjoni fir-rigward tal-konformità mal-prinċipji ġenerali li jiggwidaw l-azzjoni esterna 

tal-Unjoni, u dwar ir-rwol xieraq tiegħu fil-qafas tal-impenn imġedded tal-UE għall-

Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp u fuq bażi ta' konsistenza mal-politiki l-oħra tal-UE, 

l-Aġenda 2030 tan-NU u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, l-appoġġ tiegħu għall-

edukazzjoni u l-ħolqien ta' impjiegi deċenti, filwaqt li jiżgura r-rispett sħiħ tad-drittijiet 

tal-bniedem u d-drittijiet tax-xogħol u dawk ambjentali, kif ukoll il-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn is-sessi; jissottolinja li l-BEI għandu jikkunsidra b'mod xieraq l-

istrateġija kummerċjali tal-UE, inklużi l-ftehimiet kummerċjali eżistenti u futuri, sabiex 

jappoġġa l-impriżi tal-UE li joperaw barra minnha; 

2. Jistieden lill-BEI jiżviluppa metodoloġija, f'kooperazzjoni mas-SEAE u mad-DĠ 

DEVCO fi ħdan il-Kummissjoni, biex jitkejjel l-impatt tal-operazzjonijiet ta' self tiegħu 

barra mill-UE fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE b'mod ġenerali, u 

speċifikament fir-rigward tal-Aġenda 2030 u l-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem; 

3. Jinnota li l-BEI, permezz tal-istrumenti ta' self tiegħu, jista' jkun lieva importanti għad-

diplomazija ekonomika ġdida tal-UE; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq il-fatt li l-BEI jrid 

jieħu nota tal-kunsiderazzjonijiet tad-diplomazija ekonomika fl-operazzjonijiet tiegħu; 

4. Jappoġġa l-intensifikazzjoni ta' sħubiji bejn il-BEI u l-aġenziji tal-iżvilupp tal-Istati 

Membri, u proġetti mwettqa b'mod konġunt mill-BEI u minn Banek Multilaterali tal-

Iżvilupp (MDB) oħra, b'mod partikolari meta l-għan ta' dawn il-proġetti huwa li jgħin 

biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU għall-2030; 

5. Jenfasizza li l-aċċess għall-finanzjament u l-internalizzazzjoni huma ostakli importanti 

li jaffaċċjaw l-SMEs; jissottolinja li l-SMEs jirrappreżentaw il-pedament tal-ekonomija 

Ewropea; jemmen li minkejja l-fatt li l-BEI ħa t-triq it-tajba, irid jagħmel sforz akbar 

biex jiżgura li l-SMEs ikollhom aċċess aktar faċli u aktar effettiv għall-finanzjament 

sabiex ikunu jistgħu jiġu integrati fil-katini ta' valur mondjali; iqis li l-BEI jrid jkollu l-

appoġġ tal-intrapriżi tal-UE li jridu joperaw lil hinn minn pajjiżhom, inkluż permezz tal-

Faċilità ta' Finanzjament tal-Kummerċ; 

6. Jinnota li f'dawn l-aħħar snin kien hemm nuqqas ta' operazzjonijiet ta' appoġġ għall-

investiment dirett barrani (IDB) immirat lejn l-Asja; jisħaq li l-investituri tal-UE, u 

b'mod parikolari l-SMEs, għandu jkollhom preżenza akbar fis-swieq Ċiniżi, Indjani u 

tal-ASEAN u għandhom jibbenefikaw minn kundizzjonijiet ekwi; jistieden lill-BEI 

jipprovdi finanzjament dirett lill-kumpaniji tal-UE b'appoġġ għall-investiment barrani, 

inkluż permezz tal-mandat ta' self estern (ELM); 
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7. Jirrimarka li pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-pajjiżi tal-AKP għandu 

jkollhom aċċess prijoritarju għall-proġetti ta' investiment tal-BEI; f'dan ir-rigward 

jiddeplora l-fatt li, fl-2016, l-Afrika kienet dik iż-żona fid-dinja li rċeviet l-iżgħar 

pakkett finanzjarju; jitlob li din it-tendenza tinqaleb fis-snin li ġejjin; 

8. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-effettività tal-Faċilità ta' Investiment imnedija fl-2003 taħt il-

Ftehim ta' Cotonou, u jappella biex strument ta' dan it-tip jinżamm wara n-negozjar 

mill-ġdid fl-2020 tal-ftehimiet li jorbtu lill-UE mas-sħab tagħha tal-AKP; 

9. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rwol tal-BEI fl-iżvilupp tas-settur privat lokali u l-appoġġ tiegħu 

għall-mikrofinanzjament, u jirrikonoxxi li l-attivitajiet tiegħu joffru opportunitajiet 

ekonomiċi u kummerċjali ġodda; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu adattati b'mod xieraq u 

effiċjenti l-attivitajiet tal-BEI għall-isfidi internazzjonali attwali; jappella għal 

espansjoni tal-mandat ta' self estern tal-BEI, bil-għan li jiżdied ir-rwol tiegħu fil-kisba 

ta' żvilupp sostenibbli u li jipprovdi rispons strateġiku sabiex jiġu indirizzati l-kawżi 

fundamentali tal-migrazzjoni, kif ukoll biex il-BEI jassumi parti aktar attiva fl-

istrateġija l-ġdida tas-settur privat; jistieden lill-BEI, f'dan ir-rigward, biex iżid l-

involviment tiegħu fi proġetti ta' infrastruttura, trasport u diġitalizzazzjoni li huma 

meħtieġa biex jippromwovu rotot kummerċjali lokali u reġjonali, u biex irawmu l-

internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, u b'hekk jikkontribwixxu b'mod attiv għall-

implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Faċilitazzjoni tal-Kummerċ tad-WTO; itenni li l-BEI 

jrid jallinja l-attivitajiet tiegħu mal-SDGs tan-NU;  

10. Jinnota li, fl-2016, il-BEI approva faċilitajiet ġodda għal mikrofinanzjament: faċilità 

waħda għall-Karibew, oħra għall-Paċifiku u tnejn għall-Afrika, għal ammont totali ta' 

EUR 110 miljun, u faċilità  għall-Viċinat tan-Nofsinhar li tammonta għal 

EUR 75 miljun; ifakkar fil-fatt li l-faċilitajiet mikrofinanzjarji u l-assistenza teknika tal-

BEI pprovdew EUR 300 miljun lil aktar minn 1,5 miljun benefiċjarju; jistieden lill-BEI 

biex fir-rapport li jmiss tiegħu jinkludi l-effetti ta' lieva ta' dawn il-faċilitajiet flimkien 

mal-fondi allokati permezz tal-istrumenti finanzjarji tal-azzjoni esterna; 

11. Jinnota li, fl-2016, nofs l-operazzjonijiet ta' self tal-BEI li jaqgħtu taħt il-mandat estern 

tal-BEI marru għal intermedjarji finanzjarji lokali, bil-għan li tingħata spinta lill-

mikrokrediti; jistieden lill-BEI jagħmel evalwazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza 

bejn is-sessi dwar is-self mill-intermedjarji finanzjarji, minħabba li l-mikrokrediti huma 

prinċipalment diretti lejn intraprendituri nisa; 

12. Huwa tal-fehma li l-BEI jrid isaħħaħ il-kapaċità tiegħu li jieħu u jiggarantixxi r-riskji, 

b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda l-proġetti għall-iżvilupp u t-tisħiħ tas-settur privat, 

u dawk li huma parti mill-Inizjattiva ta' Reżiljenza Ekonomika; 

13. Jistieden lill-BEI jtejjeb l-aċċess għall-informazzjoni fir-rigward tas-sistema ta' kuntratti 

u sottokuntratti u d-data finanzjarja dwar il-proġetti ffinanzjati mill-BEI, kif ukoll il-

konformità tagħhom mal-SDGs; jitlob speċifikament lill-BEI biex jipprovdi 

informazzjoni aħjar u aktar sistematika, partikolarment lill-Parlament Ewropew, fir-

rigward tas-self- mill-intermedjarji finanzjarji tiegħu, bil-għan li jissaħħu kemm l-

effettività tal-iskrutinju parlamentari kif ukoll it-trasparenza; jisħaq fuq l-importanza ta' 

proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet inklużiv bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rilevanti; 
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14. Jistieden lill-BEI jħeġġeġ il-finanzjament ta' proġetti skont l-istrateġija tal-klima tiegħu 

u skont il-Ftehim ta' Pariġi, billi jnaqqas gradwalment l-appoġġ tiegħu għall-karburanti 

fossili, sabiex isir strument ewlieni tal-UE fl-isforz konġunt globali biex jiġi indirizzat 

it-tibdil fil-klima u jiġi appoġġat l-iżvilupp sostenibbli kif ukoll il-kisba ta' sistema tal-

enerġija aktar kompetittiva, sigura u sostenibbli skont l-Istrateġija tal-Enerġija 2030; 

għal dan il-għan, jistieden lill-BEI jevita milli jiffinanzja proġetti li jinvolvu teknoloġiji 

qodma u li jniġġsu ħafna, b'mod partikolari meta jiġi ffaċilitat l-investiment fis-settur 

tal-enerġija; jistieden lill-BEI jżid is-self tiegħu għall-proġetti ta' infrastruttura pubblika 

li għandhom l-għan li jtaffu l-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima (pereżempju, l-għargħar) 

u għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira. 
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