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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. Jilqa' b'interess ir-Rapport Annwali 2008, u b'mod partikulari r-Rapport dwar l-Attività u 
r-Responsabbiltà Korporattiva tal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment li jirrapporta 
dwar l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi tal-Bank li 
jikkomplementaw u jsaħħu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni Ewropea;

2. Jinnota li l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali u l-Konverġenza, u l-kolonna tal-Konverġenza 
tal-Politika ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod partikulari, huma mira ċentrali għall-
Bank Ewropew tal-Investiment;

3. Japprezza l-kontribuzzjoni li l-Bank Ewropew tal-Investiment għamel għall-objettiv ta' 
Konverġenza permezz tas-self ta' EUR 21 biljun, 41 % tas-self totali tal-Bank Ewropew 
tal-Investiment fl-Unjoni Ewropea, għall-proġetti ta' konverġenza; 

4. Jenfasizza l-valur miżjud tat-teħid ta' azzjonijiet f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, u tal-
approċċ tal-Bank fl-għoti ta' appoġġ addizzjonali u fl-azzjoni ta' lieva fl-interventi tal-
Fondi Strutturali; 

5. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment biex jiżviluppa analiżi aktar iddettaljata u 
metodoloġikament armonizzata fir-Rapporti Annwali tagħha tal-implimentazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji li jikkomplementaw l-operazzjonijiet tal-Fondi Strutturali; f'dan il-
kuntest il-bank jista' jispjega lill-Parlament dwar il-funzjonament tal-Faċilità għall-
Finanzjament tal-Kondiviżjoni tar-Riskju li stabbilixxa mal-Kummissjoni. L-azzjoni 
reċiproka hija ta' relevanza partikulari bejn din il-faċilità, iffinanzjata taħt is-7 Programm 
ta' Qafas għar-Riċerka u l-Fondi Strutturali;

6. Jitlob li fil-ġejjieni r-rapport tal-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti informazzjoni 
ddettaljata dwar is-self ewlieni li jissupplimenta l-għotjiet tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali għar-reġjuni li jimplimentaw programmi ta' teknoloġija avvanzata jew 
programmi relatati mal-provvisti ta' enerġija rinnovabbli jew nadifa;

7. Jirrikonoxxi l-importanza tal-irwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment fl-appoġġ li qed 
jagħti lill-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju matul il-kriżi finanzjarja; jinnota f'dan il-
kuntest li fuq talba tal-azzjonisti tal-Bank Ewropew tal-Investiment, EUR 30 biljun ġew 
assenjati għal self biex jiddisponu minnu l-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju għall-
perjodu 2008-2011 u li nofs dan l-ammont se jkun disponibbli bejn l-2008 u l-2009; 
jirrikonoxxi l-effett intrinsiku tal-azzjoni ta' lieva li jistipula li għal kull euro li l-Bank 
Ewropew tal-Investiment jislef lil wieħed mis-sħab finanzjarji, dan għandu juri li għadda 
żewġ euro ta' kreditu lill-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju.


