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SUĠĠERIMENTI 

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

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

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' r-rwol tal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI) stipulat skont il-Patt għal Tkabbir 

u Impjiegi, kif ukoll iż-żieda fis-self mill-BEI fl-oqsma tal-infrastruttura, l-effiċjenza fl-

użu tar-riżorsi u l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien; jesprimi t-tama, f'din ir-rabta, li l-

potenzjal sħiħ taż-żieda reċenti fil-kapital ta' EUR 10 biljun jagħti lok għal self ġdid għat-

tkabbir u l-impjiegi fis-setturi sostenibbli, speċjalment fl-impriżi żgħar u ta' daqs medju 

(SMEs); ifakkar li l-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 dwar 

ir-Rapport Annwali tal-Bank Ewropew tal-Investiment, jenfasizza li “żieda ulterjuri 

f'kapital [...] tkun ta' benefiċċju kbir...';  

2. Jiddispjaċih, madanakollu, li l-għadd ta' firmatarji baqa' taħt dak potenzjali; jiddispjaċih 

ukoll għall-fatt li f'għadd ta' pajjiżi hemm nuqqas ta' proġetti sostenibbli u vijabbli 

eliġibbli għal finanzjament mill-BEI; jistieden lill-BEI, f'dan il-kuntest, jevalwa mill-ġdid 

il-politika tiegħu dwar l-użu tal-fondi proprji f'operazzjonijiet u jfittex opportunitajiet għal 

proġetti b'mod aktar proattiv u jħeġġeġ l-iżvilupp tagħhom, għall-promozzjoni ta' proġetti 

sostenibbli fl-Istati Membri kollha, sabiex il-BEI ikun jista' jżid l-attivitajiet ta' self tiegħu 

– speċjalment fil-pajjiżi tal-programm – bħala fornitur tal-kapital kontraċikliku, u jkollu 

impatt katalitiku fuq l-ekonomija reali; jitlob lill-BEI jiżviluppa l-programm proprju 

tiegħu għall-faċilitazzjoni tal-kummerċ; bħala l-ewwel pass, jitlob lill-BEI jistabbilixxi 

miżuri li jiżguraw l-għoti tal-garanziji meħtieġa biex il-kumpaniji jilħqu l-potenzjal sħiħ 

tagħhom għall-esportazzjoni; 

3. Japprezza li l-fondi strutturali li ma ntużawx, issa jistgħu jintużaw bħala fond ta' garanzija 

speċjali għal self mill-BEI, speċjalment fil-Ġreċja; jenfasizza, barra minn hekk, is-suċċess 

tal-bonds tal-proġetti pilota tal-BEI; jitlob użu kontinwu u akbar ta' tali bonds, u għal 

rieżami regolari tal-effiċjenza tagħhom sabiex tingħata spinta lill-investiment vijabbli fi 

strumenti tad-dejn li jferrgħu kapital privat f'proġetti tal-infrastruttura meħtieġa tat-

trasport, tal-enerġija u tal-ICT, speċjalment dawk b'dimensjoni transkonfinali; jemmen, 

madanakollu, li l-BEI għandu jwettaq aħjar il-valutazzjonijiet tiegħu fir-rigward tal-

proġetti li fihom jixtieq jinvesti, inklużi evalwazzjonijiet tal-profili tas-sikurezza u tar-

riskju tagħhom; 

4. Jistieden lill-BEI jibqa' jimplimenta l-aktar prattiki bankarji prudenzjali; jistieden lill-BEI, 

f'din ir-rabta, jiżgura li s-sħab tiegħu jkunu konformi mal-prattiki bankarji li huma 

kompatabbli mad-dritt tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji u mal-istabbiltà tas-suq 

finanzjarju, fil-kuntest tal-operazzjonijiet tiegħu kemm fi ħdan kif ukoll barra l-UE; 

5. Jistieden lill-BEI joqgħod lura milli jikkoopera ma' intermedjarji finanzjarji b’rekord 

negattiv f’termini tat-trasparenza, frodi, korruzzjoni u impatti ambjentali u soċjali; 

iħeġġeġ lill-BEI jifforma sħubijiet ma' intermedjarji finanzjarji trasparenti u responsabbli 

li għandhom rabtiet stabbiliti fl-ekonomija lokali f'kull pajjiż ta' operazzjoni; jistieden lill-

BEI, f'dan il-kuntest, jiżgura trasparenza akbar, speċjalment fin-negozju tas-self 

intermedjat, kif ukoll biex jeżerċita diliġenza dovuta msaħħa fil-prevenzjoni tal-użu tar-
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refuġji fiskali, l-ipprezzar tat-trasferimenti, il-frodi fiskali, l-evażjoni u evitar jew l-

ippjanara tat-taxxa aggressivi; jitlob l-istabbiliment ta' lista stretta u pubblikament 

disponibbli ta' kriterji għall-għażla ta' intermedjarji finanzjarji; jistieden lill-BEI isaħħaħ 

il-kooperazzjoni tiegħu ma' istituzzjonijiet nazzjonali tal-kreditu pubbliku sabiex 

jimmassimizza l-impatt pożittiv tal-programmi ta' finanzjament tiegħu għall-SMEs; 

6. Jistieden lill-BEI iżid aktar it-trasparenza u l-aċċessibbiltà tal-attivitajiet, l-

evalwazzjonijiet u l-eżiti tiegħu permezz ta' aċċess aħjar għall-informazzjoni, kemm 

internament għall-persunal BEI, billi jinkorpora l-parteċipazzjoni fil-laqgħat interni 

relevanti tal-BEI, u esternament, pereżempju fuq il-websajt tiegħu; jistieden lill-BEI, 

b'mod partikolari, jippubblika l-kisbiet tad-Direttorat tal-Konformità fir-rapport ta' attività 

annwali tiegħu; 

7. Jenfasizza li l-BEI għandu jnaqqas il-burokrazija sabiex ikun jista' jalloka fondi b'mod 

aktar effettiv u malajr; 

8. Jilqa' ż-żieda fil-fokus fuq l-appoġġ għall-SMEs; jinnota, madanakollu, li t-trasparenza u 

r-responsabbilità fir-rigward tal-impatt reali ta' dawn l-operazzjonijiet tal-BEI għandhom 

jittejbu, pereżempju permezz ta' użu aħjar tal-indikaturi tal-prestazzjoni; jistieden ukoll 

lill-Kunsill, f'dan il-kuntest, jaqbel mill-aktar fis dwar l-inizjattivi konġunti bejn il-

Kummissjoni u l-BEI u biex jintegra r-riżorsi tal-baġit tal-UE maħsuba għall-SMEs, kif 

ukoll biex jieħu azzjoni aktar determinata fl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni mal-BĊE 

b'mod li jnaqqsu r-restrizzjonijiet ta' finanzjament imposti fuq l-SMEs; jirrimarka li l-

problema ewlenija f'bosta Stati Membri hija li l-frammentazzjoni tar-riżultati tas-swieq 

finanzjarji tirriżulta f'nuqqas ta' finanzjament u fi spejjeż ta' finanzjament aktar għoljin, 

speċjalment għall-SMEs; jitlob li l-isforzi tal-BEI jkunu indirizzati mill-ġdid lejn id-

deframmentazzjoni, għall-promozzjoni tal-finanzjament għal SMEs, l-intraprenditorija, l-

esportazzjonijiet u l-innovazzjoni, li lkoll huma vitali għall-irkupru ekonomiku; jilqa' 

investiment addizzjonali fil-ħiliet u impjiegi ġodda, b'mod partikolari il-programm 

"Impjiegi għaż-Żgħażagħ – Investiment fil-Ħiliet" li se jgħaqqad il-finanzjament tal-BEI 

mal-impjieg taż-żgħażagħ fl-SMEs, kif ukoll jipprovdi investiment għall-edukazzjoni u l-

faċilitajiet tar-riċerka, għal taħriġ professjonali, u programmi ta' self għall-istudenti u 

għall-mobbiltá tagħhom; 

9. Jistieden lill-BEI ikompli jżid it-trasparenza fis-self tiegħu permezz ta' intermedjarji 

finanzjarji billi kull sena jirrapporta dwar is-self tiegħu lill-SMEs, billi jipprovdi data 

aggregata dwar il-livell ta' ħruġ ta' flus għall-SMEs, l-ammont ta' self medju u s-setturi 

appoġġjati, inkluża evalwazzjoni tal-aċċessibilità tas-self għall-SMEs u l-effikaċja 

tagħhom. 

10. Jistieden lill-BEI jistabbilixxi, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-intermedjarji finanzjarji 

relevanti, għodda ta' informazzjoni u kummerċjalizzazzjoni adegwati u msaħħa mmirati 

biex jissensibilizzaw l-SMEs għall-opportunitajiet ta' finanzjament disponibbli permezz 

tal-BEI, biex b'hekk jiġi ottimizzat it-tislif min-naħa tal-SMEs; barra minn hekk, 

jenfasizza li aċċess estensiv u sistematiku għall-informazzjoni tal-proġetti, kif ukoll 

involviment akbar tal-benefiċjarji tal-proġetti u s-soċjetà ċivili lokali – li jistgħu jiġu 

affettwati minn investimenti ffinanzjati mill-BEI – għandhom jiġu żgurati; 

11. Jilqa' l-fatt li, bħala wieħed mill-akbar entitajiet ta' self fid-dinja fil-qasam tal-enerġija, il-
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BEI adotta, f'Lulju tal-2013, linji gwidi ġodda biex issaħħaħ l-appoġġ għall-investiment fl-

enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u l-grids tal-enerġija; huwa sodisfatt li l-

proġetti li jużaw enerġija ġġenerata mill-faħam ma għadhomx jirċievu appoġġ; jixtieq 

jenfasizza, madanakollu, li jkun xieraq li l-politika ta' investiment tal-BEI tiffoka aktar fuq 

proġetti sostenibbli; madanakollu, ifakkar il-ħtieġa li jitressaq pjan komprensiv ta' tneħħija 

gradwali tas-self għall-ġenerazzjoni tal-enerġija mhux rinnovabbli. 

12. Iħeġġeġ lill-BEI jinnegozja u jikkonkludi Memoranda ta' Ftehimiet (MtQ) ma' banek 

għall-iżvilupp reġjonali attivi fir-reġjuni ta' operazzjoni tiegħu biex irawwmu sinerġiji, 

jikkondividwu r-riskji u l-ispejjeż, u jassiguraw self suffiċjenti lill-ekonomija reali; 

13. Jitlob li r-riżorsi u l-kompetenza esperta tal-BEI jingħataw spinta għall-adattament għat-

tibdil tal-kliima; 

14. Jiltob li l-BEI jirrapporta sistematikament dwar il-progress miksub fil-kuntest tar-

rakkomandazzjonijiet preċedenti tal-Parlament, speċjalment fir-rigward tal-impatt tal-

attivitajiet ta' self tiegħu fid-diversi reġjuni tal-operazzjonijiet tiegħu fuq it-tkabbir u l-

ħolqien tal-impjiegi fl-UE, u fuq l-integrazzjoni ekonomika bejn l-UE u l-pajjiżi kandidati 

u dawk tal-viċinat. 
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