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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jappoġġa d-deċiżjoni tal-azzjonarji tal-BEI li jiżdied il-kapital sottoskritt b’EUR 10 biljun, 

li għandu jippermetti l-BEI jipprovdi sa EUR 60 biljun ta’ self fit-tul addizzjonali; jixtieq 

spjegazzjoni dwar il-koerenza ta’ din iż-żieda tal-kapaċitá ta’ intervent mal-Artikolu 16(5) 

tal-Protokoll Nru 5 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-

istatut tal-BEI li jipprevedi li l-ammont aggregat pendenti ta’ self u garanziji ma jistax 

jeċċedi 2.5 darbiet il-kapital sottoskritt 

2. Jafferma mill-ġdid l-importanza li l-BEI jikkonforma b'mod volontarju mar-rekwiżiti 

attwali ta' Basel II fil-qasam tal-kapital u jissuġġerixxi li huwa jissodisfa l-obbligi futuri 

ta' Basel III filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-attività tiegħu; iqis li huwa importanti 

ħafna li l-BEI jżomm il-klassifika “AAA” tiegħu; 

3. jenfasizza li l-livell globali tar-riskju tal-kreditu fil-portafoll tas-self tal-Bank żdied, minn 

naħa, minħabba l-pressjoni dejjem akbar fuq l-affidabbiltà kreditizja tal-kontropartijiet 

minħabba l-effetti persistenti tal-kriżi ekonomika u, min-naħa l-oħra, kif ukoll minħabba 

ż-żieda fir-riskju tal-kreditu inkorporat fl-operazzjonijiet ġodda; jirrakkomanda lill-BEI 

jieħu passi xierqa biex jevita d-deterjorament tal-portafoll tas-self tiegħu; 

4. Jirrimarka li l-bonds ta’ proġetti se jkunu appoġġati b’mod konġunt mill-Unjoni u mill-

BEI; jappoġġa l-appell tal-Istati Membri tal-Unjoni lill-Bank sabiex jiżviluppa tali bonds 

ta’ proġett sabiex jittejjeb il-finanzjament fit-tul ta’ proġetti kbar ta’ infrastruttura; 

5. Jenfasizza, madankollu, li l-infrastrutturi ffinanzjati mill-BEI li huma bbażati fuq sħubiji 

pubbliċi-privati (PPP) għandhom jagħmlu pubbliċi l-pagamenti pubbliċi akkumulati 

b’distinzjoni ċara bejn ir-riskji sostnuti mill-pubbliku u dawk sostnuti mill-imsieħba 

privati; 

6. Jipproponi li l-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-BEI (fid-dawl tal-kwalità tar-riżorsi 

umani ta’ dan tal-aħħar u l-esperjenza tiegħu fil-finanzjament ta’ infrastrutturi kbar), 

iwettqu missjoni ta’ riflessjoni strateġika fuq il-finanzjament tal-investiment mingħajr ma 

jeskludu l-ebda ipoteżi: għotjiet, ir-rilaxx ta’ somom sottoskritti mill-Istati Membri għall-

kapital tal-BEI, is-sottoskrizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għall-kapital tal-BEI, self, 

strumenti innovattivi, inġinerija finanzjarja adattata għall-proġetti fit-tul li mhumiex 

immedjatament profittabbli, l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ garanzija, il-ħolqien ta’ sezzjoni tal-

investiment fi ħdan il-baġit tal-UE, konsorzji finanzjarji bejn awtoritajiet Ewropej, 

nazzjonali u lokali, sħubiji pubbliċi-privati , eċċ.; 

7. Jemmen li l-BEI, bħala bank li għandu jżomm il-klassifikazzjoni tiegħu ta’ “AAA”, 

m’għandux ikun espost f’operazzjonijiet finanzjarji li jaqgħu, normalment fis-sezzjoni ta’ 

investiment ta’ baġit pubbliku, sezzjoni li hija nieqsa fil-baġit tal-Unjoni Ewropea; 

8. Ifakkar fl-insistenza tiegħu, li ġiet imtennija matul diversi snin, fuq in-neċessità ta’ 
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kontroll prudenti bankarju tal-BEI; 

9. Jipproponi li dan il-kontroll ta' regolarizzazzjoni jkun: 

 (i) eżerċitat mill-BĊE fuq il-bażi tal-Artikolu 127(6) TFUE, jew 

 (ii) eżerċitat fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja futura prevista fil-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni Ewropea tat-12 ta’ Settembru 20121; 

 (iii) fin-nuqqas ta’ dan, u abbażi ta’ approċċ volontarju mill-BEI, imwettaq mill-Awtorità 

Bankarja Ewropea, bil-parteċipazzjoni ta’ wieħed jew diversi superviżuri nazzjonali 

jew mingħajrha, jew minn awditur indipendenti; 

 jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma għamlet l-ebda proposta f’dan ir-rigward, minkejja t-

talbiet tal-Parlament, li l-ewwel waħda saret fl-2007; 

10. Jitlob li l-Kummissjoni tiżgura lill-Parlament li l-attivitajiet tal-BEI jkunu konformi mar-

regoli tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari fil-konfront ta’ stabbilimenti ta’ kreditu oħra; 

11. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-Unjoni Ewropea ssir membru tal-BEI. 

12. Jilqa’ l-qafas tal-BEI ta’ self strutturali għall-programmi li jikkontribwixxi b’mod 

sinifikanti għall-kofinanzjament mill-baġits nazzjonali fil-kuntest tal-fondi strutturali tal-

UE; iħeġġeġ lill-Bank biex ikabbar dan l-appoġġ sabiex jiġġenera l-investimenti meħtieġa 

fl-Istati Membri li huma affettwati severament mill-kriżi ekonomika; jirrimarka, 

madankollu, li din il-miżura għandha tibqa’ separata mill-programmi tal-fondi strutturali u 

għandha titneħħa gradwalment fl-aħħar tal-kriżi; 

13. Jilqa l-inizjattivi reġjonali tal-Bank, speċjalment fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku u r-Reġjun 

tad-Danubju, bl-għan li titjieb is-sostenibbiltà u l-kompetitività ġenerali ta’ dawn ir-

reġjuni; iqis dawn l-inizjattivi bħala l-aqwa prattika fir-rigward tal-possibbiltà li jiġi estiż 

l-appoġġ għal reġjuni tal-UE oħra; 

14. Jilqa’ l-parteċipazzjoni tal-Bank fl-Inizjattiva ta’ “Vjenna” tal-Koordinazzjoni tal-Banek 

Ewropej (EBCI) intiza sabiex tipprevjeni l-irtirar fuq skala kbira u mhux ikkoordinat tal-

gruppi bankarji transkonfinali mir-reġjuni tas-CEE u l-Baltiku u fil-Pjan ta’ Azzjoni 

Konġunt Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali favur l-Irkupru u t-

Tkabbir li ġej għall-Istati Membri tal-Ewropa Ċentrali, tal-Lvant u tax-Xlokk u l-pajjiżi 

kandidati; 

15. Iħeġġeġ lill-BEI biex ikompli jtejjeb l-isforzi tiegħu biex iwettaq l-operazzjonijiet tiegħu 

ta’ self barra mill-UE u biex iżid il-kooperazzjoni tiegħu ma’ banek oħra ta’ żvilupp 

globali u reġjonali kif ukoll ma’ aġenziji ta’ finanzjament għall-iżvilupp tal-Istati Membri 

sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u jinkiseb użu aktar effiċjenti tar-riżorsi; 

16. Ifakkar lill-BEI, fir-rigward tal-“Politika lejn ġurisdizzjonijiet mhux regolati biżżejjed, 

mhux trasparenti u mhux kooperattivi” tal-BEI tal-15 ta’ Diċembru 2010, fl-impenn 

tiegħu li jibqa’ jirrevedi din il-politika u jipproponi kwalunkwe aġġornament xieraq 

f’konformità mal-iżviluppi fil-prattiki u l-oqfsa regolatorji ta’ istituzzjonijiet finanzjarji 

internazzjonali oħra; jistieden lill-BEI jinforma lill-Parlament dwar kwalunkwe deċiżjoni 

meħuda jew ippjanata f’dan ir-rigward; 
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