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DIKJARAZZJONI TA' SPJEGAZZJONI

1. Kuntest u kummenti dwar il-proċedura 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), li l-azzjonisti tiegħu huma l-Istati Membri, huwa 
wieħed mill-istrumenti l-aktar importanti tal-UE. Is-self tiegħu barra mill-UE (EUR 9 biljuni) 
ikkostitwixxa 'l fuq minn 12% tas-self totali tiegħu tal-2010.

Il-mandat estern tal-BEI, jiġifieri l-garanzija baġitarja tal-UE li tkopri r-riskji sovrani u 
politiċi tal-operazzjonijiet ta' self u ta' garanziji ta' self tal-BEI barra mill-UE, huwa kodeċiż 
bejn il-Parlament u l-Kunsill mid-Deċiżjoni 633/2009/KE tat-13 ta' Lulju 2009 'l hawn, wara 
kontestazzjoni tal-bażi legali mill-Parlament Ewropew (PE)1. 

Fil-21 ta' April 2010, il-Kummissjoni ppreżentat lill-PE u lill-Kunsill proposta għal Deċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-
Investiment kontra telf minn self u garanziji għal proġetti barra mill-UE2. Id-Deċiżjoni 
proposta hija bbażata fuq reviżjoni f'nofs it-terminu tal-mandat estern tal-BEI previst mid-
Deċiżjoni 633/2009/KE. Din ir-reviżjoni kienet ippreżentata f'Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni3 li hija msawra fuq valutazzjoni esterna sorveljata u amministrata minn Kumitat 
ta’ Direzzjoni ta’ Persuni Għorrief, fuq valutazzjoni mwettqa minn konsultazzjoni esterna4, u 
fuq valutazzjonijiet speċifiċi mwettqa mid-dipartiment tal-valutazzjonijiet tal-BEI.

Fil-livell tal-kumitati, ġew imressqa diversi emendi fl-ewwel qari, inklużi kompromessi li 
rriżultaw minn diversi kuntatti informali u opinjonijiet minn ħames kumitati. Fis-27 ta' Jannar 
2011, il-Kumitat għall-Baġits (BUDG) adotta r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-plenarja li kienet 
tinkorpora emenda ta' kompromess globali fil-forma ta' test ikkonsolidat.

Matul is-seduta tiegħu tat-17 ta' Frar 2011, il-Parlament Ewropew adotta fl-ewwel qari 
riżoluzzjoni leġiżlattiva5 li temenda l-proposta tal-Kummissjoni. 

Fit-3 ta' Marzu 2011, ingħata mandat mill-BUDG lir-rapporteur biex jinnegozja mal-Kunsill u 
l-Kummissjoni ħalli jintlaħaq ftehim fit-tieni qari, skont id-dikjarazzjoni konġunta dwar il-
modalitajiet prattiċi tal-proċedura ta' kodeċiżjoni6 u l-Artikolu 70.

                                               
1 Fond ta' garanzija jipproteġi l-baġit tal-UE minn xokkijiet li jistgħu altrimenti jseħħu jekk 
ikun hemm inadempjenti fil-ħlas tas-self garantit mill-UE. Attwalment, 9% mill-ammont 
totali pendenti tas-self mogħti huwa mħallas fil-Fond mill-baġit. Il-proviżjoni tal-Fond isseħħ 
fis-sena N+2 tal-iżburżar tas-self.
2 2010/0101 (COD) - COM(2010)0174, SEC(2010)0443.
3 COM (2010) 0173, SEC (2010) 442.
4 Valutazzjoni indipendenti minn COWI (Frar 2010), Michael Camdessus et al., “European 
Investment Bank's external mandate 2007-2013 Mid-Term Review: Report and 
recommendations of the steering committee of ‘wise persons’,” Frar 2010. Disponibbli fuq: 
www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-
term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
6 ĠU C 145, 19.12.2006, p. 5. 
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Għadd ta' triloġi informali seħħew bejn il-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni (ara l-Anness). Il-
BEI kien mistieden iqajjem kwistjonijiet ta' tħassib f'laqgħat separati, u kien regolarment
informat bil-progress li sar. F'dan il-kuntest, intlaħaq ftehim fil-21 ta' Ġunju, li kien 
ikkonfermat mill-BUDG permezz ta' ittra mill-President tiegħu datata s-27 ta' Ġunju 2011, u 
mill-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti fl-14 ta' Settembru 2011.

Fl-19 ta' Settembru 2011, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, skont l-Artikolu 
294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li tinkorpora l-ftehim.

2. Il-proposta tal-Kummissjoni: għan u elementi ewlenin

L-għan ġenerali huwa, fuq il-bażi tal-konstatazzjonijiet tar-reviżjoni f'nofs it-terminu, li tiġi 
żgurata l-kontinwazzjoni tal-garanzija tal-UE għall-finanzjament estern tal-BEI għall-
kumplament tal-perspettivi finanzjarji attwali 2007-2013, filwaqt li jiddaħħlu għadd ta' 
elementi ġodda fil-mandat.

L-elementi l-ġodda huma li ġejjin:

* L-attivazzjoni ta’ "mandat fakultattiv" ta’ EUR 2 biljuni, li tpoġġa f’riżerva. Dan il-mandat 
fakultattiv għandu jiġi attivat mhux bħala żieda tal-limiti massimi reġjonali individwali, imma 
bħala mandat iddedikat għal proġetti li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima 
fir-reġjuni kollha koperti mid-deċiżjoni. 

* Is-sostituzzjoni tas-sistema attwali tal-għanijiet reġjonali għall-operazzjonijiet koperti mill-
garanzija tal-UE b'għanijiet orizzontali ta’ livell għoli li jkopru r-reġjuni kollha taħt il-mandat 
estern. 

* L-iżvilupp mill-Kummissjoni, flimkien mal-BEI, u b’konsultazzjoni mas-Servizz Ewropew 
ta’ Azzjoni Esterna (SEAE), ta' linji gwida operattivi għal kull reġjun kopert mill-mandat 
estern, b'riflessjoni tal-istrateġiji reġjonali tal-UE ħalli tissaħħaħ ir-rabta bejn l-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-BEI b'mod konformi mal-għanijiet ġenerali ta’ livell għoli 
skont il-mandat estern u l-prijoritajiet reġjonali tal-UE.

* It-tisħiħ tal-kapaċità tal-BEI li jappoġġa l-għanijiet ta' żvilupp tal-UE permezz ta' 

– tisħiħ tal-valutazzjoni tal-BEI u l-monitoraġġ tal-aspetti soċjali u ta' żvilupp tal-
proġetti.

– fokus akbar tal-intervent tal-BEI fis-setturi li jiffavorixxu l-iżvilupp ta' pajjiżi 
terzi, bħall-infrastruttura ambjentali inklużi l-ilma u s-sanità, it-trasport 
sostenibbli u t-taffija u l-adattament tal-bidla fil-klima. Il-BEI għandu wkoll 
iżid l-attività tiegħu b'mod progressiv b’appoġġ għas-saħħa u l-edukazzjoni.

* L-attivazzjoni tal-mandat estern tal-BEI għal ħames pajjiżi ġodda, inkluża l-Bjelorussja.

3. L-ewwel qari tal-Parlament 
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Ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament adottata minn maġġoranza kbira ħafna (538 favur, 37 
kontra u 37-il astensjoni) fl-ewwel qari kellha 5 emendi. L-emenda 1 ippreżentata mill-BUDG 
introduċiet bidliet fit-test kollu. 
Fil-pożizzjoni tiegħu, il-PE pprova prinċipalment jadatta l-limiti massimi għall-
kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet sal-31 ta' Diċembru 2013, issaħħaħ it-trasparenza tal-
operazzjonijiet tal-BEI li jaqgħu taħt il-mandat estern u l-appoġġ tagħhom għall-għanijiet ta' 
politika esterna tal-UE, u jipprepara l-prospettivi għal tul ta' żmien itwal, li wħud minnhom 
kienu enfasizzati fir-rakkomandazzjonijiet tar-reviżjoni f'nofs it-terminu.
Il-modifiki l-aktar importanti jkopru l-kwistjonijiet li ġejjin:

Limiti Massimi: Il-limiti massimi għolew b'EUR 1,857 biljun sabiex tiġi koperta b'mod 
adegwat l-estensjoni tal-mandat għal pajjiżi ġodda (Premessa (7a), Artikolu 2(1)), u ddaħħlet 
flessibbiltà ta' allokazzjoni mill-ġdid ta' 20% bejn il-limiti massimi reġjonali (Anness I, l-
aħħar paragrafu). Il-possibbiltà għall-BEI li jinvesti mill-ġdid reflows li ġejjin minn 
operazzjonijiet preċedenti kif propost fl-abbozz ta' regolament (KE) Nru 1638/2006 hija 
mħeġġa.

L-għanijiet tal-UE u l-kundizzjonalità: L-operazzjonijiet tal-BEI għandhom b'mod partikolari 
jikkontribwixxu għall-prinċipji msemmija fl-Artikolu 21 TUE; fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
għandha tingħata attenzjoni lir-riżorsi naturali u t-tnaqqis tal-faqar; il-BEI u l-Kummissjoni 
għandhom jippreżentaw sal-2012 strateġija sabiex jiġu eliminati gradwalment proġetti li huma 
ta' detriment għall-għanijiet tal-UE dwar il-klima (Artikolu 3). Qed isir riferiment għad-
Dikjarazzjoni ta' Pariġi tal-2005 u l-Aġenda għall-Azzjoni ta' Accra tal-2008 (Premessa 13, 
Artikolu 5(2)) u għall-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (Premessa 15a).  L-eliġibbiltà tal-
pajjiżi għall-Mandat tal-Bidla fil-Klima tista' tiġi ristretta għal dawk li ma jimpenjawx 
ruħhom li jilħqu l-miri xierqa f'dan ir-rigward (Artikolu 2(4)). Id-diliġenza xierqa tal-BEI 
dwar aspetti relatati mal-iżvilupp tinkludi l-verifikazzjoni ta' konsultazzjoni pubblika lokali 
(Artikolu 6(1)). L-estensjoni tal-Mandat lill-Bjelorussja hija miċħuda (Anness II, B- Il-pajjiżi 
tal-Viċinat u tas-Sħubija). Il-linji gwida operattivi reġjonali għandhom jiġu adottati permezz 
ta' atti delegati (Premessa 23, Artikolu 5).  

It-trasparenza u r-rapportaġġ 
Ir-rapport annwali tal-Kummissjoni (Artikolu 10) għandu jinkludi b'mod partikolari 
sezzjonijiet dwar:
- l-appoġġ għall-għanijiet tal-politika esterna tal-UE ta' operazzjonijiet eliġibbli,
- l-impatt tal-iżvilupp, sostenibbiltà ambjentali u soċjali, 
- l-analiżi tar-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni użati flimkien mal-finanzjament tal-BEI u donaturi 
oħra.
L-indikaturi ta’ prestazzjoni żviluppati mill-BEI fir-rigward tal-iżvilupp, l-ambjent u d-
drittijiet tal-bniedem (Artikolu 5(2)) għandhom jikkostitwixxu l-bażi tar-rapporti annwali 
pubbliċi (Artikolu 6(2a)). 
Fejn possibbli, il-monitoraġġ ta' aspetti bħal dawn (inkluż l-appoġġ tal-intermedjarji 
finanzjarji għall-SMEs) matul l-implimentazzjoni u t-twettiq minn promoturi tal-proġett 
għandu jiġi żvelat ukoll (Artikolu 6(2)).
Inħoloq Artikolu ġdid li jipprojbixxi l-operazzjonijiet f'ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx 
(Artikolu 10a).
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Perspettivi għal tul ta' żmien itwal Pjattaforma tal-UE għall-kooperazzjoni u l-iżvilupp 
għandha tinħoloq sa nofs l-2012 għal taħlit akbar u razzjonalizzat ta' għotjiet u self, li jinvolvu 
istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali u bilaterali Ewropej oħra (Premessa (25), Artikolu 
8(2a)). Artikolu ġdid jipprevedi l-ħolqien ta' Grupp ta' Ħidma sabiex jivvaluta mill-ġdid il-
futur tal-għajnuna għall-iżvilupp, inkluż ir-rwol tal-BEI (Artikolu 10b).  Qed isir riferiment 
għall-mikrokreditu (Premessa 8b) u qed tiġi prevista analiżi ta’ tqabbil bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji fir-rigward tal-ħolqien ta' sussidjarji, b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran 
(Premessa 25a)

4. Valutazzjoni tal-ewwel qari tal-Kunsill 

Il-Kunsill japprova l-ftehim li ntlaħaq bejn il-Parlament u l-Kunsill waqt it-triloġi informali 
(ara l-Anness). 

Kien hemm numru limitat tal-modifiki tal-Parlament li ma ġewx aċċettati kompetament, 
parzjalment jew fil-prinċipju mill-Kunsill (Premessi (6a), (8b), (8c), (25a), Artikolu 5(3a), 
Artikolu 8(2a), Artikolu (10b)).  Oqsma fejn il-PE wera interess fondamentali, eż. ir-
rapportaġġ, il-limiti massimi, l-iżvilupp, l-ambjent u l-kundizzjonalità, huma koperti fit-test. 

Limiti Massimi: Il-limitu massimu għall-Mandat Ġenerali għola b'1,684 biljun, li EUR 1 
biljun minnhom ġie allokat lir-reġjun tan-Nofsinhar tal-Mediterran kif mitlub fl-ewwel qari 
tal-PE (Premessa 7a, Anness 1). Hija prevista flessibbiltà ta' 10% fir-reġjuni u bejniethom. Ir-
riferiment għar-reflows, kwistjoni pendenti f'proċedura oħra, ma nżammx.

L-għanijiet tal-UE u l-kundizzjonalità:
Mhumiex previsti restrizzjonijiet għall-eliġibbiltà tal-Islanda, filwaqt li l-Bjelorussja qed 
tinżamm mhux eliġibbli. Il-kundizzjonalità qed tissaħħaħ billi l-Kummissjoni tista' tbiddel il-
lista tal-pajjiżi eliġibbli permezz ta' atti delegati (Anness IIa). Min-naħa l-oħra, qed jiġi ċċarat 
li l-linji gwida operattivi reġjonali huma ta' natura teknika u suġġetti għal qafas ta' politika 
reġjonali kodeċiż mil-leġiżlaturi (Anness IIb).

Perspettivi għal tul ta' żmien itwal Il-ħolqien ta' pjattaforma tal-UE għall-kooperazzjoni u l-
iżvilupp qed jinżamm fil-Premessa biss u analiżi ta' tqabbil bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji qed 
tiġi prevista bħala pass intermedjarju.
L-evalwazzjoni tal-possibbiltà li jinħolqu sussidjarji - prerogattiva tal-bord tal-BEI - u tal-
futur tal-għajnuna għall-iżvilupp (Grupp ta' ħidma) ma nżammietx. 
Il-Premessa l-ġdida (31a) tipprevedi eżami tal-possibbiltà għall-BEI li jipprovdi finanzjament 
tal-mikrokreditu, fost oħrajn, fil-Qafas Finanzjarju li jmiss. 

5. Kontenut tar-rakkomandazzjoni

Ir-Rapporteur jixtieq jirrakkomanda l-aċċettazzjoni tal-ewwel qari tal-Kunsill. Il-kontenut tat-
test tal-Kunsill jirrifletti ħafna l-ewwel qari tal-Parlament. It-test huwa r-riżultat ta' negozjati 
intensi minn Frar sa Ġunju 2011.

B'mod ġenerali, il-mandat estiż tal-BEI se jippermetti koordinament aħjar ħafna għall-kisba 
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tal-għanijiet tal-UE, ħafna aktar responsabbiltà u trasparenza u użu aħjar tal-garanzija 
baġitarja tal-UE.
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ANNEX

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up a 

negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement.

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA), Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD).

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the European Union.


