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Kuntest u aspetti pożittivi tal-proposta tal-Kummissjoni

Il-mandat estern tal-BEI ilu jiġi kodeċiż bejn il-Parlament u l-Kunsill mill-2009, wara li l-
Parlament Ewropew kien ikkuntesta l-bażi legali magħżula.

L-UE tipprovdi garanzija baġitarja lill-BEI li tkopri r-riskji ta’ natura sovrana u politika 
b’rabta mal-operazzjonijiet tiegħu ta’ self u ta’ garanziji fuq is-self imwettqa barra mill-UE 
b'appoġġ għall-objettivi tal-politika esterna tal-UE.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea1 hija bbażata fuq l-eżami ta' nofs il-perjodu tal-
mandat estern tal-BEI, jiġifieri  l-istudji u d-diskussjonijiet kollha li saru dwar is-suġġett fl-
aħħar sena2. 
Il-proposta tistabbilixxi aġenda ambizzjuża biex tkompli titjieb il-ħidma tal-BEI barra l-UE 
f'termini ta' effiċjenza, koordinament u allinjament mal-objettivi tal-UE. 
L-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' din il-proposta jippermettu lill-Bank imur aħjar fil-pajjiżi 
li mhumiex fl-UE u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tiegħu fis-snin sal-2013. 

Il-limitu massimu tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-BEI koperti minn garanzija tal-UE 
matul il-perjodu 2007-2013 huwa stabbilit għal EUR 27.8 biljun, maqsumin f’żewġ partijiet:

(a) Mandat Ġenerali ta' EUR 25.8 biljun

(b) Mandat għat-Tibdil fil-Klima ta' EUR 2 biljun

L-implikazzjonijiet baġitarji kkalkulati fir-rigward tal-provvediment tal-Fond ta’ Garanzija kif 
ukoll tar-riżorsi umani u amministrattivi involuti fl-amministrazzjoni tal-garanzija tal-UE 
għall-perjodu bejn l-2011 u l-2013 huma kif ġej:

2011: EUR 138.9 miljun;
2012: EUR 326 miljun;
2013: EUR 271 miljun.

Il-proposta tal-Kummissjoni tiżgura li l-BEI ikompli bl-attivitajiet fir-reġjuni rispettivi, 
tippermetti li jiġu stabbiliti objettivi u prijoritajiet aktar konsistenti permezz tat-twaqqif ta' 
objettivi ta' livell għoli orizzontali, issaħħaħ il-konċentrazzjoni u l-kapaċitajiet tal-BEI biex 
jindirizza għanijiet ta' żvilupp u tissuġġerixxi mekkaniżmi konkreti għat-titjib tal-
koordinament ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u donaturi internazzjonali. Il-
Kummissjoni qiegħda tipproponi li l-mandat fakultattiv ta' EUR 2 biljun jiġi rilaxxat mhux 
bħala żieda tal-limiti massimi reġjonali individwali, imma bħala mandat maħsub għal proġetti 
li jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fir-reġjuni kollha koperti mid-
deċiżjoni. 

                                               
1 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew 
għall-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal proġetti barra mill-Unjoni Ewropea (COM(2010)0174). 
Ara wkoll COM(2010)173.
2 Evalwazzjoni indipendenti mill-COWI (Frar 2010), Rapport u rakkomandazzjonijiet tal-kumitat ta' tmexxija 
tal-"persuni esperti" ippresedut minn Michel Camdessus (Frar 2010), SEC(2010)442, SEC(2010)443, Studju tad-
dipartiment tal-politika dwar ir-Riforma tal-Bank Ewropew tal-Investiment: kif għandu jkun aġġornat ir-rwol tal-
BEI fl-iżvilupp.
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L-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni tippermetti li tkompli tinbena l-esperjenza pożittiva 
tal-BEI fil-pajjiżi li mhumiex fl-UE u li jinkisbu riżultati effiċjenti, koerenti u ħafna aħjar.

Punti għad-diskussjoni

Madankollu hemm diversi oqsma fejn ir-rapporteur jissuġġerixxi li jsiru diskussjonijiet aktar 
bir-reqqa fil-Parlament Ewropew u mal-istituzzjonijiet u l-partijiet l-oħrajn ikkonċernati:

1)  Il-limiti massimi jibqgħu l-istess minkejja ż-żieda ta' pajjiżi eliġibbli ġodda u r-rata ta' 
assorbiment għolja ħafna f'uħud mir-reġjuni sa tmiem l-2010. Dan ikun ifisser li 
reġjuni sħaħ ftit li xejn se jkollhom possibilitajiet ta' proġetti addizzjonali sal-2013;

2) Hemm bosta titjib fil-mekkaniżmu għall-allinjament tal-attivitajiet tal-BEI mal-politiki 
tal-UE fir-reġjuni rispettivi. Ir-rwol previst għas-SEAE madankollu mhuwiex attiv 
ħafna, għad-detriment tal-koordinament bejn il-Kummissjoni u l-BEI. Tinħtieġ ukoll 
aktar sorveljanza min-naħa tal-Parlament Ewropew fit-twaqqif u l-implimentazzjoni 
tal-objettivi orizzontali;

3) Jeħtieġ li l-għanijiet ta' żvilupp tingħatalhom aktar attenzjoni bid-diliġenza dovuta u l-
valutazzjoni tal-proġetti ex ante. Il-kriterji għall-valutazzjoni tal-għanijiet ta' żvilupp 
madankollu mhumiex iddefiniti tajjjeb;

4) Hemm ħafna aktar dispożizzjonijiet għall-ftuħ u aktar informazzjoni dwar il-proġetti fi 
ħdan il-mandat estern tal-BEI, iżda r-rwol tal-partijiet interessati differenti bħall-
gvernijiet fil-pajjiżi tal-operat u l-NGOs mhux ċar biżżejjed meta jiġi vvalutat l-impatt 
fuq l-iżvilupp tal-proġetti;

5) Mistoqsija importanti meta jsir l-eżami ta' nofs il-perjodu tal-mandat estern tal-BEI 
hija jekk għandhiex titqies il-perspettiva fit-tul. Ir-rapporteur hu tal-fehma li aktar 
ċarezza dwar l-iżviluppi ulterjuri tippermetti soluzzjonjiet aħjar għat-tibdil immedjat. 
B'mod partikolari l-kwistjoni jekk għandhiex tinħoloq istituzzjoni separata għall-
iżvilupp għandha tiġi diskussa fil-ġejjieni, iżda sadanittant il-ħolqien ta' kapaċitajiet
bħal dawn fil-BEI huwa imminenti. Għalhekk il-qafas tad-diskussjoni dwar it-tibdil 
għall-perjodu medju għandu jiġi stabbilit fir-rapport;

6) Fil-proposta tal-Kummissjoni d-diskussjoni dwar il-ħolqien ta' pjattaforma għall-
kooperazzjoni ma' Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFI) oħra, donaturi u 
istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn titħalla għal perjodu fil-ġejjieni. Fl-istess waqt diġà 
nġemgħet esperjenza pożittiva kif ukoll suġġeriment biex pjattaforma bħal din tintuża 
għar-riserva ta' EUR 2 biljun rilaxxata għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Għalhekk 
il-ħolqien ta' pjattaforma bħal din hija kwistjoni li trid tinstab soluzzjoni għaliha fi 
żmien qasir;

7)  Għandu jkun hemm linji gwida aktar ċari rigward aktar titjib fit-taħlit bejn l-għotjiet 
tal-UE u s-self tal-BEI. Hemm ammont konsiderevoli ta' esperjenza u riċerka dwar din 
il-kwistjoni iżda "ix-xitan għadu qiegħed jittanta fl-irqaqat". Għandhom jingħataw 
aktar dettalji dwar din il-kwistjoni fid-deċiżjoni;
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8)  Minkejja l-progress konsiderevoli fit-trasparenza tal-operazzjonijiet tal-BEI fil-pajjiżi 
inklużi fil-mandat estern, għad hemm domanda biex din tiżdied, b'mod partikolari 
f'termini ta' prevenzjoni ta' kuntatti ma' kumpaniji, kemm irreġistrati kif ukoll dawk li 
joperaw f'rifuġji fiskali, u l-applikazzjoni tal-istandards tal-UE għall-akkwist pubbliku 
u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

9) Kwistjoni oħra marbuta mal-koordinament tal-IFI l-oħra tikkonċerna d-dupplikazzjoni 
possibbli tal-attivitajiet u l-ħolqien ta' kompetizzjoni mhix mixtieqa marbuta mal-
proġetti ffinanzjati mill-UE. Il-Parlament u l-Kunsill jistgħu jiddeċiedu li jqisu din il-
kwistjoni fid-deċiżjoni;

10) L-esperjenza akkumulata tal-BEI tippermetti li jiġu diskussi d-diversifikazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji applikati fir-reġjuni differenti, ir-regolamenti dwar is-self 
sottosovran u l-ħtieġa li jissaħħaħ il-bank biex jiġi ssodisfat il-mandat;

11)  Ir-rilaxx tal-mandat fakultattiv għall-finanzjament tal-proġetti dwar it-tibdil fil-klima 
jista' jiġi kkomplementat b'xi kriterji ta' eliġibilità wesgħin (pereżempju, is-
sostenibilità, l-impenji internazzjonali tal-pajjiżi benefiċjarji, eċċ.);

12) Hemm suġġerimenti biex il-BEI tingħatalu aktar flessibilità fir-rigward tal-istrumenti 
ta' finanzjament, it-teħid tar-riskju u l-kapaċità amministrattiva biex ikunu jistgħu jsiru 
operazzjonijiet f'pajjiżi bi dħul baxx u medju li kieku joħonqu l-kapital privat. Uħud 
minn dawn l-ideat jistgħu jseħħu f'perjodu twil iżda r-rapporteur jissuġġerixxi li 
jitqiesu billi dawn jinvolvu l-modifika tal-mandat estern u tal-Memorandums ta' 
Ftehim (MoU) tal-BEI mal-IFI l-oħrajn;

Perspettivi

Il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq jirriżultaw mid-diskussjonijiet fil-kumitati tal-
Parlament ikkonċernati (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) kif ukoll mal-partijiet 
interessati differenti.

Filwaqt li jressaqhom għall-konsiderazzjoni tagħkom, ir-rapporteur jgħarrafkom li l-
pożizzjoni inizjali tal-Kunsill hija pjuttost konservattiva, u jissuġġerixxi li jsiru aktar 
diskussjonijiet kunċettwali dwar l-aspett tal-iżvilupp tal-attivitajiet esterni tal-BEI filwaqt 
li wieħed iżomm mar-regolamenti u l-orjentament ta' investiment eżistenti tal-bank. 

Ħidma fi proċedura ta' kodeċiżjoni tfisser li l-Parlament u l-Kunsill iridu jilħqu 
kompromess aċċettabbli għaż-żewġ naħat. Għalhekk, il-Kumitat irid jiddeċiedi mhux biss 
dwar il-prijoritajiet iżda wkoll dwar il-linji l-ħomor tal-pożizzjoni tal-Parlament.

L-iskadenza taż-żmien trid tkun qasira billi ftehim bħal dan irid jintlaħaq sal-bidu tal-2011 
biex tiġi salvagwardata l-kontinwità tal-operazzjonijiet tal-BEI.


