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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) biex 
jiżdiedu l-livelli attwali ta' investiment fl-UE, li huma taħt il-medja storika u mhumiex 
biżżejjed biex jissodisfaw l-ambizzjonijiet ta' sostenibbiltà, soċjali u ta' innovazzjoni tal-
UE; jenfasizza li sabiex jiġu ssodisfati dawn l-ambizzjonijiet, jista' jinħtieġ li l-BEI 
jieħu aktar riskji, fl-istess waqt li jżid l-ekwità u jiżviluppa l-għarfien espert fl-
istrumenti ta' finanzjament innovattivi; jappella għal kapitalizzazzjoni adegwata tal-BEI 
biex ikun jista' jsir użu ta' strumenti innovattivi fil-finanzjament ta' proġetti b'potenzjal 
sostanzjali ta' gwadann f'termini ta' sostenibbiltà, soċjali u ta' innovazzjoni;

2. Jilqa' l-impenn tal-President elett tal-Kummissjoni li tbiddel xi taqsimiet tal-BEI f'bank 
għall-klima, u l-impenji mill-President 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; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, mill-aktar fis, Pjan ta' Investiment 
Sostenibbli Ewropew ġdid li jkun jinkludi impenji finanzjarji addizzjonali, u biex 
tappoġġa bis-sħiħ lill-BEI fl-ambizzjonijiet ta' sostenibbiltà tiegħu;

3. Jenfasizza li sabiex il-BEI isir il-bank għall-klima tal-UE, huwa għandu jtemm kull 
appoġġ finanzjarju għall-proġetti tal-fjuwils fossili sal-aħħar tal-2020, u jallinja l-
attivitajiet kollha tiegħu, inklużi l-operazzjonijiet tal-FEI, mal-għanijiet tal-Ftehim ta' 
Pariġi; jistieden lill-BEI biex l-impenji ta' dekarbonizzazzjoni jagħmilhom kundizzjoni 
biex il-kumpaniji jirċievu l-appoġġ tal-BEI; jistieden lill-BEI japplika l-qafas tat-
tassonomija tal-UE – ladarba jiġi adottat formalment – bħala punt ta' riferiment għall-
investimenti tiegħu għall-klima u l-ambjent; jistieden lill-BEI jiżviluppa metodoloġija 
kredibbli biex ikejjel, jikkomunika u jikseb l-allinjament tal-operazzjonijiet ta' 
finanzjament tiegħu mal-Ftehim ta' Pariġi;

4. Jenfasizza li l-mira kwantitattiva ewlenija tal-Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) li jimmobilizza EUR 500 biljun f'investiment privat u pubbliku 
addizzjonali għandha tiġi sostitwita b'miri li jistgħu jitkejlu dwar is-sostenibbiltà u l-
impatt soċjali fi strateġiji futuri ta' investiment; jistieden lill-BEI iżid is-sehem tal-FEIS 
u l-finanzjament tal-InvestEU għal proġetti li jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għas-
sostenibbiltà u l-objettivi soċjali 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;

5. Jistieden lill-grupp tal-BEI ikun aktar trasparenti dwar l-operazzjonijiet ekonomiċi 
tiegħu, l-użu tiegħu tal-garanzija tal-baġit tal-UE, l-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-
BEI u dwar pjanijiet futuri possibbli għat-twaqqif ta' sussidjarja fil-BEI iddedikata 
għall-iżvilupp, u biex il-grupp tal-BEI itejjeb ir-responsabbiltà tiegħu dwar dawn il-
kwistjonijiet; 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 tissaħħaħ ir-responsabbiltà tal-Bank.
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