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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-

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

tiegħu: 

1.  Jieħu nota tal-iffirmar mill-BEI fl-2015 ta' EUR 77.5 biljun (li minnhom 

EUR 69.7 biljun kienu ġewwa l-Unjoni u EUR 7.8 biljun barra l-Unjoni) 

f'operazzjonijiet ġodda fl-oqsma tal-innovazzjoni, l-SMEs, l-infrastruttura u l-ambjent, 

kif ukoll appoġġ għall-akkomodazzjoni għar-refuġjati u l-investimenti fir-reġjuni 

milquta mill-kriżi tar-rifuġjati; jinnota wkoll li fl-2015 il-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi (EFSI) iffinanzja 126 proġett li jammontaw għal EUR 7.5 biljun 

u li mmobilizza EUR 50 biljun f'investimenti; 

2.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti ta' finanzjament mill-BEI fi żmien ta'  kriżi ekonomika u 

finanzjarja serja, li qed ikollu impatt serju fuq is-sistemi ta' kreditu tradizzjonali; 

3.  Jitlob lill-BEI u lill-Kummissjoni jipprovdu aktar assistenza teknika biex ikomplu 

jappoġġaw il-kapaċità amministrattiva u l-ġestjoni tal-proġetti, sabiex jiġi ssimplifikat l-

aċċess għall-finanzjament u biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' investiment fl-

oqsma differenti tal-Unjoni Ewropea; filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza ta' dawk l-

Istati Membri li huma azzjonisti maġġuri tal-BEI, huwa jitlob ukoll għajnuna għal dawk 

l-Istati Membri li għandhom proporzjon baxx ta' finanzjament mill-BEI, b'mod 

partikolari fl-oqsma ta' servizzi ta' konsulenza u servizzi analitiċi, il-ġestjoni tal-proġetti 

u attivitajiet ta' bini tal-kapaċità, sabiex tiġi żgurata allokazzjoni ġeografikament 

ibbilanċjata ta' finanzjament sabiex jiġi evitat li d-distakk bejn ir-reġjuni jikber, filwaqt 

li tinżamm valutazzjoni ta' applikazzjonijiet abbażi tal-mertu; 

4.  Jilqa' l-livell ta' finanzjament tal-objettivi tal-koeżjoni ekonomika u soċjali 

(EUR 17 634 biljun) u riġenerazzjoni rurali u urbana (EUR 5 467 biljun), u 

jirrakkomanda li dan jinżamm; iqis dan il-finanzjament bħala fattur essenzjali li 

jikkomplementa l-politika ta' koeżjoni u l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

(Fondi SIE); jenfasizza l-importanza li jinżamm djalogu regolari mal-awtoritajiet ta' 

ġestjoni biex jistabbilixxu sinerġiji u komplementarjetà bejn iż-żewġ strumenti;  

5.  Jirrikonoxxi li l-kwalità tal-portafoll ta' self tibqa' għolja bis-saħħa tal-politiki ta' 

ġestjoni tar-riskju prudenti; jitlob lill-BEI, madankollu, iżid l-inizjattiva tiegħu għar-

riskju, u b'hekk jiġi żgurat impatt ekonomiku usa' u aktar effettiv, filwaqt li jinżamm 

livell għoli ta' portafoll ta' self, inkluż permezz ta' arranġamenti għal koordinazzjoni 

aktar mill-qrib ma' korpi nazzjonali li jissottoskrivu self preferenzjali għal programmi 

ta' investiment li huma f'konformità mal-objettivi għall-iżvilupp promossi mill-BEI; 

jinnota li l-istrumenti finanzjarji, inkluż is-self, ma għandhomx jitħallew jissostitwixxu 

għotjiet; 

6.  Jistieden lill-BEI, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 

flimkien mal-Banek u l-Istituzzjonijiet Promozzjonali Nazzjonali (NPBIs) isaħħu l-

kooperazzjoni tagħhom sabiex joħolqu aktar sinerġiji bejn il-Fondi SIE u l-istrumenti ta' 

finanzjament u s-self tal-BEI, kif ukoll sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi, jiġu 

ssimplifikati l-proċeduri, tiżdied il-kapaċità amministrattiva, tingħata spinta lill-iżvilupp 

u l-koeżjoni territorjali u jittejjeb il-fehim tal-Fondi SIE u l-finanzjament mill-BEI; iqis 



 

PE593.948v02-00 4/6 AD\1116627MT.docx 

MT 

li ftit informazzjoni hija disponibbli rigward l-attivitajiet ta' finanzjament imħallat tal-

BEI fi proġetti u programmi tal-Politika ta' Koeżjoni; jitlob lill-BEI jonora r-rwol tiegħu 

bħala istituzzjoni pubblika u li jsegwi l-ogħla ambizzjoni fir-rigward tar-responsabilità, 

it-trasparenza u l-viżibilità sabiex tiġi evitata ambigwità; jistieden lill-BEI jiżviluppa 

politika ta' komunikazzjoni rigward l-attivitajiet tiegħu, inklużi l-attivitajiet konsultattivi 

tiegħu, sabiex il-forom kollha ta' gvern u l-benefiċjarji kollha jkun jista' jkollhom aċċess 

għall-programmi tiegħu; 

7.  Jissottolinja li l-użu ikbar ta' strumenti finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni jirrikjedi 

involviment akbar tal-Parlament Ewropew fl-iskrutinju tal-attivitajiet tal-BEI anki biex 

jippermetti wkoll valutazzjoni aħjar tal-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi tar-rwol tal-

BEI; 

8.  Jilqa' l-isforzi tal-Fond Ewropew tal-Investiment biex iħaddem l-Inizjattiva tal-SMEs 

attwalment f'sitt pajjiżi (Spanja, l-Italja, il-Bulgarija, il-Finlandja, ir-Rumanija u Malta), 

li huma mistennija jibbenefikaw minn madwar EUR 8.5 biljun ta' self ġdid lill-SMEs 

b'termini favorevoli; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw l-Inizjattiva tal-SMEs fuq 

skala usa', filwaqt li jżommu f'moħħhom il-kapaċità tagħha li tnaqqas ir-riskju għall-

intermedjarji finanzjarji; japprezza, għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni li ttawwal l-

Inizjattiva tal-SMEs sal-2020; jenfasizza, madankollu, li l-Inizjattiva tal-SMEs jenħtieġ 

li jkollha rwol akbar, peress li l-finanzjament lill-SMEs huwa kruċjali għall-

promozzjoni tat-tkabbir u l-impjiegi fl-UE, speċjalment fil-perjodu ta' wara l-kriżi 

ekonomika u finanzjarja; jistieden lill-BEI jimmonitorja u jsaħħaħ l-użu tal-istrument ta' 

titolizzazzjoni; jitlob, barra minn hekk, titjib fil-politika ta' komunikazzjoni tal-BEI u l-

kundizzjonijiet amministrattivi tal-Inizjattiva tal-SMEs; jistieden lill-Fond Ewropew tal-

Investiment jippubblika rapport li jagħti dettalji tas-suċċessi u n-nuqqasijiet tal-

programm; 

9.  Jitlob lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-allokazzjoni tagħhom tal-Fondi SIE u l-

addizzjonalità, u b'hekk jiġu kkomplementati s-self u l-istrumenti finanzjarji tal-BEI;  

jitlob, barra minn hekk, aktar taħlit u taħlit aħjar tal-għotjiet ma' finanzjament mill-BEI 

biex jiġi sfruttat aħjar l-effett ta' lieva tal-Fondi SIE; jitlob li l-BEI imexxi dan il-proċess 

peress li għandu l-għarfien espert u r-responsabiltà lejn l-azzjonisti li jgħinuh jikseb 

redditu fuq l-investimenti tiegħu; 

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi Pjattaforma ta' Garanzija Ewropea taħt il-EFSI 

biex tiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament, u biex ittejjeb l-iżvilupp ta' 

garanziji u tal-prodotti ta' self ibbażati fuq garanziji Ewropej; 

11.  Jistieden lill-BEI iżid il-finanzjament tiegħu tal-koeżjoni ekonomika u soċjali kif ukoll 

l-objettivi urbani, filwaqt li jkompli jappoġġa setturi tradizzjonali u innovattivi fl-UE; 

jitlob, barra minn hekk, l-żvilupp ta' strumenti finanzjarji speċjali biex jappoġġaw l-

implimentazzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni u strateġiji makroreġjonali, b'kooperazzjoni 

mal-Istati Membri; 

12.  Jistieden lill-BEI u lill-Kummissjoni jintensifikaw it-tixrid tal-possibilitajiet tagħhom ta' 

finanzjament, kif ukoll l-appoġġ u pariri tagħhom, biex jiżdied l-iffinanzjar ta' proġetti 

tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-SMEs, u biex jiġi ssimplifikat l-aċċess għal 

finanzjament mill-BEI u t-taħlit ta' għotjiet ma' self u strumenti finanzjarji; jistieden lill-

Kummissjoni tappoġġa t-tfassil ta' programmi ta' taħriġ għal benefiċjarji potenzjali billi 
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tagħti lill-awtoritajiet ta' ġestjoni rwol aktar sostanzjali fl-għoti ta' informazzjoni, gwida 

u konsulenza għal benefiċjarji finali; 

13.  Jiddispjaċih li l-għadd ta' kuntratti ta' self dubjużi żdied bejn l-2014 u l-2015, 

b'esponiment totali jiżdied b'EUR 455 miljun għal EUR 1.41 biljun; jistieden lill-

Kummissjoni tirrieżamina l-ġestjoni tar-riskju tagħha u l-proċeduri ta' diliġenza dovuta 

tal-proġetti, sabiex jiġi żgurat li din il-problema, li dejjem qed tikber, tiġi indirizzata 

b'mod effettiv, u biex tipprovdi aġġornament lill-Parlament Ewropew dwar il-progress 

fl-2017. 
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