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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza l-importanza tal-attivitajiet tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), bħala l-
bank tal-Unjoni, biex jiżdiedu l-livelli attwali ta' investiment fl-UE, li huma taħt il-
medji storiċi u mhumiex biżżejjed biex jissodisfaw l-ambizzjonijiet tal-UE f'termini ta' 
sostenibbiltà u ta' aspetti ekonomiċi, soċjali u ta' ħolqien ta' impjiegi u biex jinkisbu l-
koeżjoni reġjonali, l-innovazzjoni u l-kompetittività fil-livell tal-UE kif ukoll il-
finanzjament fil-livell lokali, inkluż fil-muniċipalitajiet li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-
ċittadini; iħeġġeġ b'saħħa lill-BEI jkompli bl-isforzi tiegħu biex jappoġġja aktar l-
investiment favur Ewropea aktar sostenibbli u kompetittiva;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali biex tiżgura li r-regoli fiskali tal-UE 
jkunu ta' appoġġ għal sforzi futuri biex jiżdied il-livell tal-investiment pubbliku fl-UE, li 
jippermetti lill-BEI jimmobilita dan l-investiment pubbliku akbar; jissottolinja r-rwol 
importanti tas-settur pubbliku fit-twettiq tal-miri ta' investiment imħabbra mill-
Kummissjoni l-ġdida, jiġifieri li talloka EUR 1 triljun f'finanzjament għall-investiment 
fit-tranżizzjoni ekoloġika tul dan id-deċennju li jmiss;

3. Jenfasizza li, sabiex jiġu ssodisfati dawn l-ambizzjonijiet tal-UE, jista' jinħtieġ li l-BEI 
jieħu aktar riskji, speċjalment fis-setturi u r-reġjuni li jattiraw anqas investiment, 
sakemm tali self ikun konformi mal-kriterji ta' eliġibbiltà tal-BEI u billi jitqies li l-BEI 
jżomm il-klassifikazzjoni tal-kreditu triple-A tiegħu, u fl-istess waqt li tiżdied l-ekwità u 
jiġi żviluppat l-għarfien espert fl-istrumenti ta' finanzjament innovattivi;

4. Jappella għal żieda ġenerali fil-kapitalizzazzjoni tal-BEI biex ikun jista' jsir self aktar 
fit-tul u użu ta' strumenti innovattivi għall-finanzjament ta' proġetti li joffru potenzjal 
sostanzjali ta' titjib f'termini ta' sostenibbiltà, u ta' aspetti soċjali u ta' innovazzjoni, 
inklużi proġetti li joħolqu impjiegi sostenibbli u li jnaqqsu l-inugwaljanzi; jenfasizza l-
importanza tal-fattur tal-addizzjonalità li għandu jirrappreżenta l-BEI fl-investimenti 
madwar l-UE u fil-kooperazzjoni ma' sħab varji; jirrimarka, barra minn hekk, li l-valur 
addizzjonali tal-finanzjament tal-BEI jikkonsisti wkoll fl-għoti ta' konsulenza teknika u 
fil-bini tal-kapaċità biex il-proġetti jiġu megħjuna jkunu lesti biex jirċievu l-investiment 
u sabiex jiġi żgurat l-akbar bilanċ ġeografiku possibbli;

5. Jieħu nota tar-riżultati tar-rapport ta' investiment tal-BEI għall-2019/2020 dwar l-SMEs 
u l-finanzjament tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; iqis li l-appoġġ għall-SMEs u 
għall-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja jrid jibqa' objettiv fundamentali għall-BEI u 
jħeġġeġ li jkun hemm sforzi miżjuda u enfasi akbar fuq il-finanzjament għall-SMEs bil-
għan li jitnaqqas id-defiċit fil-finanzjament għal dawn il-kumpaniji; jilqa' f'dan is-sens 
it-tieqa għall-SMEs fil-fond InvestEU; jenfasizza l-ħtieġa li ssir enfasi fuq il-
finanzjament fit-tul, jiġifieri billi jiġu appoġġjati proġetti li inkella ma jiġux iffinanzjati, 
b'mod partikolari għall-SMEs u n-negozji l-ġodda innovattivi; jenfasizza, madankollu, li 
l-attivitajiet ta' finanzjament tal-BEI ma jistgħux jissostitwixxu politiki fiskali 
sostenibbli fl-Istati Membri; jistieden lill-BEI jżid l-investiment f'innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji, speċjalment għat-tranżizzjoni ekoloġika, sabiex jingħata appoġġ lill-
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kumpaniji Ewropej;

6. Jilqa' l-impenn tal-President tal-Kummissjoni li tbiddel xi taqsimiet tal-BEI f'bank 
għall-klima, kif ukoll il-prinċipji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u d-deċiżjoni tal-Bord 
tad-Diretturi tal-BEI li jżid is-sehem tal-finanzjament tal-BEI għall-azzjoni klimatika u 
s-sostenibbiltà ambjentali għal mill-inqas 50 % sal-2025 u li jallinja l-attivitajiet ta' 
finanzjament kollha tal-BEI mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi sa tmiem l-2020;

7. Jistieden lill-BEI jżid il-finanzjament biex jindirizza t-tranżizzjoni teknoloġika, 
jappoġġja l-iżvilupp tal-ħiliet adattati għall-ħtiġijiet attwali u futuri tas-suq tax-xogħol, 
jippromwovi aktar l-investiment fil-ħiliet diġitali tal-impjegati u tal-imprendituri, fl-
infrastruttura diġitali u fil-bini tal-kapaċità għad-diġitalizzazzjoni, jipprovdi fondi għar-
riċerka u l-innovazzjoni fit-tul u għall-SMEs, jappoġġja l-ekonomija soċjali, u jsaħħaħ 
il-koeżjoni soċjali u territorjali, l-aktar billi jimla l-lakuni fl-investiment attwali fl-
akkomodazzjoni pubblika u fl-infrastruttura;

8. Jieħu nota tal-Pjan ta' Investiment Sostenibbli Ewropew il-ġdid tal-Kummissjoni , u 
jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja bis-sħiħ lill-BEI fl-ambizzjonijiet tiegħu f'dak li 
għandu x'jaqsam ma' sostenibbiltà;

9. Jistieden lill-BEI jadotta rwol ewlieni fil-finanzjament sostenibbli kemm fl-Ewropa kif 
ukoll lil hinn minnha, u biex jibqa' jkollu rwol ewlieni fl-istabbiliment ta' mekkaniżmi 
ta' finanzjament tal-UE għall-pajjiżi terzi, speċjalment għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

10. Jirrikonoxxi li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jeħtieġ li jinvestu aktar fil-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, fir-rivoluzzjoni diġitali u fis-servizzi pubbliċi ; jilqa', 
għaldaqstant, id-deċiżjoni tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI li jtemmu l-appoġġ finanzjarju 
għall-biċċa l-kbira tal-proġetti tal-fjuwils fossili sal-aħħar tal-2021, u li jallinja l-
portafoll tiegħu, inklużi l-operazzjonijiet tal-FEI, kif ukoll il-politiki tiegħu dwar is-self, 
mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;

11. Jistieden lill-BEI jaħdem sabiex l-impenji ta' dekarbonizzazzjoni min-naħa tal-
kumpaniji jsiru prekundizzjoni sabiex jirċievu l-appoġġ tal-BEI u joffri konsulenza 
dwar kif il-kumpaniji jistgħu jiddekarbonizzaw; jistieden lill-BEI japplika l-qafas tat-
tassonomija tal-UE – ladarba jiġi adottat formalment – bħala punt ta' riferiment għall-
investimenti tiegħu fil-qasam tal-klima u l-ambjent; jistieden lill-BEI jiżviluppa 
metodoloġija kredibbli biex ikejjel, jikkomunika u jwettaq l-allinjament tal-
operazzjonijiet ta' finanzjament tiegħu mal-Ftehim ta' Pariġi;

12. Jinnota s-sitwazzjonijiet u l-kapaċitajiet ekonomiċi differenti tal-Istati Membri, u 
jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta li tgħin lir-reġjuni u lill-pajjiżi 
l-aktar milquta jaġġustaw ruħhom għall-bidliet imminenti sabiex ħadd ma jitħalla barra; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu appoġġjati b'mod proattiv l-oqsma fejn l-impjiegi huma 
attwalment dipendenti fuq industriji b'emissjonijiet għoljin, billi jsir investiment 
sostanzjali fit-taħriġ u f'opportunitajiet ekonomiċi alternattivi biex jiġu ggarantiti 
impjiegi ta' kwalità, u b'hekk tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel; huwa tal-fehma li, f'dan 
ir-rigward, il-konsistenza u l-koordinament ma' strumenti oħrajn ta' finanzjament tal-UE 
se jkun kruċjali;

13. Jenfasizza li l-mira kwantitattiva ewlenija tal-Fond Ewropew għal Investimenti 
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Strateġiċi (FEIS) li jimmobilizza EUR 500 biljun f'investiment privat u pubbliku 
addizzjonali m'għandhiex tkun l-ixprun ewlieni tas-suċċess għall-FEIS, u li l-miri li 
jistgħu jitkejlu dwar is-sostenibbiltà, l-addizzjonalità, il-kopertura ġeografika u l-impatt 
soċjali għandhom ikunu tal-anqas daqstant importanti fl-istrateġiji ta' investiment futuri;

14. Jistieden lill-BEI iżid is-sehem tal-finanzjament tal-FEIS u tal-InvestEU għal proġetti li 
jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għas-sostenibbiltà u l-objettivi soċjali tal-UE, bi qbil 
mar-regolamenti rilevanti tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-metodoloġiji ta' 
verifika tas-sostenibbiltà tal-InvestEU jkunu konsistenti għall-aħħar mal-objettivi ta' 
sostenibbiltà tal-UE, u li l-kriterji ta' evalwazzjoni tal-proġetti soċjali jqisu l-prinċipji 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza li 
jitwettqu evalwazzjonijiet ex ante u ex post dwar is-sostenibbiltà, il-kompetittività u l-
impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-proġetti; 

15. Jistieden lill-BEI biex, permezz tal-attivitajiet ta' self tiegħu, jagħti prijorità lill-twettiq 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Unit;

16. Jistieden lill-Grupp tal-BEI jiżgura livell ogħla ta' trasparenza u obbligu ta' rendikont 
fir-rigward tal-operazzjonijiet ekonomiċi tiegħu, tal-użu tiegħu tal-garanzija tal-baġit 
tal-UE, tal-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-BEI, u dwar pjanijiet futuri possibbli 
għat-twaqqif ta' sussidjarja fil-BEI iddedikata għall-iżvilupp;

17. Jinnota li l-politika ta' trasparenza tal-Grupp tal-BEI hija bbażata fuq preżunzjoni ta' 
divulgazzjoni; jistieden lill-BEI iżid l-isforzi ta' komunikazzjoni tiegħu u speċjalment 
sabiex, permezz tal-uffiċċji ta' kollegament tiegħu fl-Istati Membri, jikkomunika u 
jippromwovi aktar l-istrumenti tiegħu mal-atturi pubbliċi u privati nazzjonali u lokali; 
jenfasizza l-importanza li l-komunitajiet lokali u ċ-ċittadini jiġu kkonsultati kif xieraq 
qabel u matul l-implimentazzjoni tal-proġetti, kif ukoll il-ħtieġa li jkun hemm 
mekkaniżmi xierqa biex jiġu kkonsultati diversi partijiet ikkonċernati, bħal esperti dwar 
il-klima, trejdjunjins, atturi tas-soċjetà ċivili, rappreżentanti tan-negozju, SMEs u 
akkademiċi;

18. Jistieden lill-Grupp tal-BEI jtejjeb l-obbligu ta' rendikont tiegħu dwar dawn il-
kwistjonijiet, u jissuġġerixxi l-idea ta' djalogu ta' kull tliet xhur mal-kumitati rilevanti 
tal-Parlament, biex jiġi żgurat li jkun hemm parteċipazzjoni fl-istrateġija ta' investiment 
tal-BEI kif ukoll sorveljanza adegwata; jenfasizza l-importanza ta' skrutinju akbar mill-
Parlament fuq id-deċiżjonijiet tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI, u jiġbed l-attenzjoni għall-
possibbiltà li l-Parlament ikollu status ta' osservatur fil-laqgħat tal-Bord biex jiżgura li 
jkun hemm kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni; jitlob li l-Kummissjoni żżid it-
trasparenza tagħha fil-konfront tal-Parlament dwar il-pożizzjonijiet li tieħu fil-Bord tad-
Diretturi tal-BEI; jappella għal memorandum ta' qbil bejn il-BEI u l-Parlament biex fil-
ġejjieni jitjieb l-aċċess għad-dokumenti tal-BEI u għad-data relatata mal-politiki ta' 
orjentazzjoni u ta' finanzjament sabiex jissaħħaħ l-obbligu ta' rendikont tal-Bank;

19. Jenfasizza li d-drittijiet tal-Qorti tal-Awdituri li twettaq awditu tal-BEI għandhom 
jissaħħu u jkopru l-operazzjonijiet kollha tal-BEI u li l-awditi għandhom jinkludu l-
kosteffikaċja tal-isforzi ta' investiment tal-BEI u l-addizzjonalità tal-proġetti tiegħu u 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku; jistieden lill-BEI jżid il-
kollaborazzjoni tiegħu mal-OLAF u mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
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(UPPE) fil-futur u jirrapporta l-każijiet kollha ta' frodi potenzjali lill-awtoritajiet 
kompetenti; huwa tal-fehma li fil-futur l-UPPE għandu jkollu l-mandat li jiftaħ kawżi 
għal attività kriminali fir-rigward tal-fondi tal-BEI fl-Istati Membri tal-UE li huma 
membri tal-UPPE;

20. Jilqa' l-politika l-ġdida tal-Grupp tal-BEI dwar il-ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx u 
dwar il-governanza tajba tat-taxxa adottata fl-2019, iżda jfakkar fl-importanza 
fundamentali li din il-politika tissaħħaħ fid-dawl tal-modi ġodda u eżistenti li bihom 
jiġu evitati t-taxxi, pereżempju l-użu ta' diskrepanzi ibridi, it-trattament preferenzjali 
għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali, jew l-użu ta' ġurisdizzjonijiet b'taxxa baxxa jew 
mingħajr taxxa biex il-profitti jiġu ttrasferiti; jistieden lill-istituzzjonijiet finanzjarji 
Ewropej l-oħrajn biex japplikaw l-istess livell ta' standards; jistieden lill-BEI jagħmel 
użu sħiħ mill-Għodod Kontra l-Evitar tat-Taxxa tiegħu għall-proġetti sensittivi għar-
riskju waqt id-diliġenza dovuta tat-taxxa tiegħu u juża r-rekwiżiti ta' rilokazzjoni meta 
jkun meħtieġ; jilqa' l-Artikolu 155(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-2018 applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jiżgura li l-garanziji baġitarji jkunu jiddependu fuq id-
divulgazzjoni ta' informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja u l-pubblikazzjoni ta' data ta' 
rappurtar pajjiż b'pajjiż; jinnota l-Qafas rivedut tal-Grupp tal-BEI dwar il-ġlieda kontra 
l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML-CFT), u jistieden lill-BEI jaġġorna 
l-politika tiegħu fid-dawl tal-Ħames Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus li 
daħlet fis-seħħ f'Jannar 2020 u jikkoopera mal-awtoritajiet rilevanti biex jiżgura li jkun 
hemm sanzjonijiet adegwati għal ksur tal-liġi u standards stretti dwar l-intermedjarji 
finanzjarji;

21. Jinnota li l-BEI huwa marbut bil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u li l-prinċipji 
tad-drittijiet tal-bniedem huma integrati fil-proċeduri u l-istandards tiegħu fil-qasam tad-
diliġenza dovuta, inklużi l-valutazzjonijiet ex ante disponibbli pubblikament; jistieden 
lill-BEI jiżgura li l-mekkaniżmu ta' lmenti tiegħu jkun kompletament funzjonali sabiex 
jidentifika u jirrimedja kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-bniedem fi proġetti relatati mal-
BEI; jistieden lill-BEI jiżgura l-inklużjoni ta' salvagwardji tad-drittijiet tal-bniedem fir-
reviżjoni li jmiss tal-istandards soċjali u ambjentali tiegħu prevista għall-2020;

22. Jinnota li l-BEI għandu Politika kontra l-Frodi b'uffiċċju indipendenti biex jinvestiga 
allegazzjonijiet ta' frodi rrappurtati internament jew esternament; jistieden lill-BEI 
jikkunsidra li jaġġorna l-politika tiegħu sabiex itejjeb il-qafas tiegħu kontra l-frodi u 
jiżgura riżorsi adegwati, speċjalment minħabba r-rwol ewlieni li qed jaqdi l-BEI fl-
implimentazzjoni tal-politiki tal-UE bħall-InvestEU u l-Patt Ekoloġiku Ewropew; 
jinnota li, fil-Politika Kontra l-Frodi tal-BEI, hemm diġà previsti sanzjonijiet u rimedji 
li jippermettu – pereżempju – li jiġu sospiżi l-iżborżi, li jintalbu rimborżi lura tal-
pagamenti u li jiġu sospiżi jew ikkanċellati proġetti; jistieden lill-BEI jissospendi l-
iżborżi f'każ ta' akkużi serji ta' ġestjoni ħażina u/jew korruzzjoni;

23. Jilqa' l-iffirmar tal-Memorandum ta' Qbil bejn il-BEI u l-Aġenzija Ġappuniża għall-
Kooperazzjoni Internazzjonali (JICA) fis-26 ta' Settembru 2019, li se jippermetti aktar 
kofinanzjament u koinvestiment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jinnota li din il-
kollaborazzjoni ssaħħaħ l-isħubija strateġika importanti bejn il-BEI u l-JICA fl-appoġġ 
ta' proġetti f'pajjiżi terzi li jindirizzaw kwistjonijiet globali;

24. Jappoġġja l-impenn meħud mill-BEI, fil-qafas tat-tielet strateġija ta' Diversità u 



AD\1198379MT.docx 7/9 PE643.215v02-00

MT

Inklużjoni (D&I), li tkopri l-perjodu 2018-2021, li jżid sa 50 % l-għadd tan-nisa f'livell 
ta' uffiċjal anzjan sal-2021; jistieden lill-BEI jiżgura li jilħaq l-għan tiegħu li jikseb iċ-
Ċertifikazzjoni ta' Dividendi Ekonomiċi għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (EDGE) fit-
tnax-il xahar li ġejjin;

25. Jistieden lill-BEI jkompli jaħdem f'kollaborazzjoni ma' sħab li jaħsbuha bl-istess mod 
biex flimkien jindirizzaw kwistjonijiet globali;

26. Jappella għal żieda fl-appoġġ finanzjarju għas-sorsi ta' enerġija lokali bil-għan li 
tintemm id-dipendenza qawwija tal-Ewropa fuq sorsi tal-enerġija esterni u tiġi garantita 
l-provvista;

27. Jistieden lill-BEI jaħdem flimkien ma' parteċipanti tas-suq żgħar u mal-kooperattivi 
komunitarji bil-għan li jikkonsolida proġetti ta' enerġija rinnovabbli żgħar u b'hekk 
jippermettilhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-finanzjament tal-BEI.
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