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Rapport ta’ l-Attività

Ir- Rapport Annwali 2006 tal-Grupp tal-BEI jikkonsisti fi tliet volumi separati:
➾ I r-Rapport ta’ l-Attività li jippreżenta l-attività tal-Grupp tal-BEI matul is-sena li għaddiet
u prospetti futuri;
➾ I r-Rapport Finanzjarju li jippreżenta r-rendikonti finanzjarji tal-Grupp tal-BEI, il-BEI,
il-Faċilità ta’ Investiment ta’ Cotonou, il-Fond Fiduċjarju tal-FEMIP u l-FEI, flimkien ma’
l-annessi ta’ spjegazzjoni relatati;
➾ I r-Rapport Statistiku li jippreżenta fil-forma ta’ lista l-proġetti ffinanzjati, u s-self meħud,
mill-BEI fl-2006 flimkien ma’ lista tal-proġetti tal-FEI. Dan jinkludi tabelli fil-qosor
għas-sena u għall-aħħar ħames snin.
Fuq is-CD-Rom li jinsab ma’ dan il-brochure, il-qarrejja jistgħu jsibu informazzjoni li
tinsab fit-tliet volumi kif ukoll verżjonijiet elettroniċi ta’ dawn il-volumi fid-diversi lingwi
disponibbli.
Ir-Rapport Annwali jinsab ukoll fuq il-websajt tal-Bank www.eib.org/report.

Grupp tal-Bank Ewropew ta’ l-Investiment

Rapport ta’ l-Attività 2006



Grupp tal-BEI

Werrej

Grupp tal-BEI: informazzjoni ewlenija

4

Grupp tal-BEI: karta tal-bilanċ fil-qosor

5

Messaġġ mill-President

6

Il-Pjan ta’ Attività tal-Bank għall-perjodu 2007-2009

8

Attività tal-grupp tal-BEI fl-2006

12

➾ Żvilupp bilanċjat fl-Unjoni Ewropea kollha

13

➾ Appoġġ għall-innovazzjoni

17

➾ Sostenibbiltà ambjentali

22

➾ TENs: netwerks tat-trasport fl-Ewropa

28

➾ Appoġġ għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju

32

➾ Enerġija sostenibbli, kompetittiva u sigura

35

➾ Tħejjija għat-tkabbir ta’ l-Unjoni Ewropea

38

➾ Ġirien lejn in-nofsinhar u l-lvant

43

➾ Appoġġ għall-Pajjiżi Msieħba

48

➾ Self: strateġija li żżid il-valur għall-klijenti

54

Tmexxija tal-Bank

58

➾ Koperazzjoni kostruttiva ma’ l-UE u istituzzjonijiet finanzjarji oħra

59

➾ Trasparenza u kontabilità

61

➾ Amministrazzjoni u persunal tal-Grupp tal-BEI

66

➾ Korpi mwaqqfa taħt l-Istatut tal-BEI

68

➾ Il-Kumitat ta’ Tmexxija tal-BEI

70

➾ Tabella ta’ l-Organizzazzjoni tal-BEI

71

➾ Korpi mwaqqfa taħt l-Istatut tal-FEI

76

Indirizzi tal-Grupp tal-BEI

78

Grupp tal-BEI



Rapport ta’ l-Attività 2006

Grupp tal-BEI: informazzjoni ewlenija
Bank Ewropew ta’ l-Investiment
Attività fl-2006

(EUR miljuni)

Firem
Unjoni Ewropea
Pajjiżi Msieħba

45 761
39 850
5 911

Proġetti approvati
Unjoni Ewropea
Pajjiżi Msieħba

53 371
45 559
7 811

Infiq
Mir-riżorsi tal-Bank
Mir-riżorsi tal-baġit

36 802
36 535
267

Riżorsi miġbura (qabel skambji)
Muniti tal-Komunità
Muniti mhux tal-Komunità

48 050(1)
26 535
21 515

Sitwazzjoni fil-31.12.2006
Pendenzi
Self mir-riżorsi tal-Bank
Garanziji mogħtija
Finanzjament mir-riżorsi tal-baġit
Self fuq medda ta’ żmien qasir, medju, u twil
Fondi tal-Bank stess
Total tal-karta tal-bilanċ
Qligħ għal sena  
Kapital sottoskritt
li minnu mħallsa u ser jitħallsu

310 911
68
1 982
246 576
31 172
289 158
2 566
163 654
8 183

Fond Ewropew għall-Investiment
Attività fl-2006
Firem
Kapital ta’ riskju (34 fond)
Garanziji (54 attività)
(1) Riżorsi miġbura taħt
l-awtorizzazzjoni globali
ta’ self għall-2006, inkluż
finanzjament bil-quddiem ta’
EUR 2.9 biljun li tlesta fl-2005.
(2) Minbarra dan hemm
il-‘fondi ta’ fondi’ NEOTEC u
Dahlia li għalihom hemm
faċilitajiet separati fejn
il-parteċipazzjoni tal-FEI hija ta’
EUR 50 miljun u EUR 75 miljun
(RCM u FEI) rispettivament.

2 728
688(2)
2 040

Sitwazzjoni fil-31.12.2006
Portafoll
Kapital ta’ riskju (244 fond)
Garanziji (188 attività)
Fondi tal-Bank stess
Total tal-karta tal-bilanċ
Qligħ għal sena  
Kapital sottoskritt
li minnu mħallsa

14 910
3 774(2)
11 136
694
771
49
2 000
400
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Rapport Finanzjarju 2006
Volume II

Financial Report

Sal-31 ta’ Diċembru 2006 (f’EUR’ 000)
European Investment Bank Group

ATTIV
1.	Flus kontanti, bilanċi ma’banek ċentrali u banek
ta’ l-uffiċċji tal-posta ..........................................................................................................................
2.	Treasury bills eliġibbli għal finanzjament mill-ġdid ma’
banek ċentrali ................................................................................................................................................
3.

Self u ħlasijiet bil-quddiem lil istituzzjonijiet ta’ kreditu
a) jitħallsu lura meta mitluba ...............................................................................................
b) self u ħlasijiet bil-quddiem oħrajn ..................................................................
c) self . ...............................................................................................................................................................................

31.12.2006
14 676

Self u ħlasijiet bil-quddiem lil klijenti
a) self ................................................................................................................................................................................
b) proviżjonijiet speċifiċi ..............................................................................................................

2 701 696
165 224
14 598 326
115 846 949

2.

719 292
10 572 110

Djun murija b’ċertifikati
a) titoli ta’ djun maħruġa ..............................................................................................................
b) oħrajn . ...................................................................................................................................................................

3.

Passiv ieħor
a) debituri mixxellanji ........................................................................................................................
b) passiv mixxellanju ...........................................................................................................................
c) valuri negattivi ta’ sostituzzjoni ...............................................................................

Ishma u titoli oħra bi qligħ varjabbli ....................................................................

1 671 533

7.	 Assi intanġibbli . ........................................................................................................................................

5 131

8.	 Proprjetà, għamara u tagħmir .....................................................................................

219 884

9.

Assi oħrajn
a) debituri mixxellanji ........................................................................................................................
b) valuri pożittivi ta’ sostituzzjoni ................................................................................

4.

Pendenzi u dħul diferit

5.

Proviżjonijiet  
a) pjan tal-pensjonijiet għall-persunal ...............................................................

10.	Kapital sottoskritt u riżervi riċevibbli, imsejħa iżda mhux
imħallsa ......................................................................................................................................................................
11. Ħlasijiet bil-quddiem u dħul pendenti .........................................................

6.

Kapital
– Sottoskritt .........................................................................................................................................................
– Mhux imsejjaħ ..........................................................................................................................................

163 653 737
-155 471 050
8 182 687

7.

Riżervi kkonsolidati
a) fond ta’ riżerva ........................................................................................................................................
b) riżervi addizzjonali .........................................................................................................................

16 365 374
2 511 342
18 876 716

8.

Fondi allokati għal faċilità ta’ finanzjament strutturat

1 250 000

9.

Fondi allokati għal attivitajiet ta’ kapital ta’ riskju

1 663 824

11. Qligħ għas-sena finanzjarja:
Qabel allokazzjoni mill-Fond għal riskji bankarji ġenerali
Allokazzjoni għas-sena mill-Fond għal riskji bankarji
ġenerali ........................................................................................................................................................................
Qligħ li għandu jiġi allokat
EKWITÀ TOTALI

304 432 951

869 174

271 225 112

10. Fond għal riskji bankarji ġenerali wara l-allokazzjoni

ASSI TOTALI

344 285

PASSIV TOTALI

1 444 700
80 726

1 483 201
39 739
15 437 071

869 174

293 211
14 315 907
14 609 118

251 742 473
1 090 202

16 960 011

11 291 402
6.

218 967

252 832 675

141 866 003
- 82 417
141 783 586

5.	Titoli ta’ dejn inklużi titoli bi dħul fiss  
a) maħruġa minn korpi pubbliċi ....................................................................................
b) maħruġa minn selliefa oħrajn ...................................................................................

1.	Ammonti dovuti lil istituzzjonijiet ta’ kreditu
a) b’dati ta’ maturità jew perjodi ta’ notifika miftiehma .......

31.12.2006

218 967

130 610 499
4.

PASSIV

PASSIV U EKWITÀ TOTALI

0
2 259 612
975 000
3 234 612
33 207 839

304 432 951
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Messaġġ mill-President

Lejliet il-50 anniversarju tiegħu, il-BEI ibbaża
l-attivitajiet tiegħu għall-2006 fuq l-istrateġija
l-ġdida deċiża mill-Bord tal-Gvernaturi tiegħu
s-sena ta’ qabel. L-istrateġija l-ġdida temfasizza
fuq tliet prijoritajiet: it-tisħiħ ta’ l-effettività ta’
l-operazzjonijiet tal-BEI; li l-finanzjament fi ħdan
l-Unjoni jkun ikkonċerntrat fuq sitt prijoritajiet
Ewropej; li l-finanzjament barra l-Unjoni jkun allinjat
mal-politika esterna ta’ l-Unjoni.
Fl-2006, il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment sellef
total ta’ EUR 45.8bn. Il-finanzjament għall-Istati
Membri ta’ dik li qabel kienet tissejjaħ l-UE-25
irrappreżenta 87% ta’ l-attivitajiet tiegħu u ammonta
għal EUR 39.8bn. Il-Fond Ewropew ta’ l-Investiment
– li huwa l-fergħa tal-Grupp tal-BEI speċjalizzata
f’kapital ta’ riskju u li jipprovdi garanziji għall-SME’s
– investa kważi EUR 700m f’fondi ta’ kapital ta’
riskju u pprovda total ta’ EUR 2bn f’garanziji għal
portafolji ta’ self għal SME’s ta’ banek u istituzzjonijiet
finanzjarji. Biex jiffinanzja l-attivitajiet tiegħu,
il-BEI ġabar ammont totali ta’ EUR 48bn fuq is-swieq
kapitali internazzjonali permezz ta’ aktar minn
300 ħruġ ta’ bonds f’24 munita.

tagħhom żdied b’mod sostanzjali għal EUR
308bn matul il-perjodu 2007-2013 – bl-għajnuna
tal-BEI. B’hekk ser ikun possibbli li parti mill-Fondi
Strutturali jiġu allokati għal skopijiet ta’ inġinerija
finanzjarja f’oqsma li jipprovdu appoġġ għal SMEs
u mikro-intrapriżi (JEREMIE) u għall-iżvilupp soċjali
urban (JESSICA). It-tielet inizjattiva (JASPERS)
– li hija ffinanzjata mill-Kummissjoni, il-Grupp
tal-BEI u l-EBRD – toffri assistenza teknika b’xejn
għall-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni ta’
proġetti infrastrutturali li huma eliġibbli għal
finanzjament mill-Fondi Strutturali.
Il-BEI u l-Kummissjoni ngħaqdu wkoll biex
irawmu l-innovazzjoni u r-riċerka u żvilupp
(R&Ż). Strumenti finanzjarji ġodda jippermettu
aktar qsim ta’ riskji għall-immobilizzar ta’ kapital
addizzjonali pubbliku u privat. Sadanittant,
il-FEI ser jassumi r-responsabbiltà biex jiżdied
l-aċċess għall-finanzi, b’mod partikolari għal SME’s
ġodda, taħt il-Programm ta’ Qafas tal-Kummissjoni
“Kompetittività u Innovazzjoni” 2007-2013.

Sitt prijoritajiet fi ħdan l-Unjoni
Tisħiħ ta’ l-effettività  
Żieda fl-effettività ta’ l-operazzjonijiet tal-Bank tista’
tinkiseb bl-aħjar mod billi titjieb il-kooperazzjoni
ma’ istituzzjonijiet pubbliċi u privati oħrajn sabiex
jiġu sfruttati s-sinerġiji li jinħolqu mill-għaqda
bejn il-kompetenza u l-esperjenza u t-taħlita ta’
fondi fil-forma ta’ għotjiet u finanzjament b’self.
F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni Ewropea, li hija
esperta fil-qasam tal-fondi fil-forma ta’ għotjiet,
hija sieħba naturali tal-BEI. Tliet inizjattivi konġunti
ġew imnedija fl-2006 biex jitwessa’ l-użu tal-Fondi
Strutturali tal-Kummissjoni Ewropea – li l-ammont

Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, l-ambizzjoni tal-Grupp
tal-BEI hi li jikkontribwixxi b’mod effettiv, permezz
ta’ l-għażla selettiva ta’ proġetti, għall-objettivi ta’
l-Unjoni u biex jimmobolizza fondi minn sorsi oħrajn
għal dawn il-proġetti. Dan l-objettiv – li ġie stabbilit
mill-Bord tal-Gvernaturi – li tingħata prijorità
għall-kwalità aktar milli l-kwantità ta’ proġetti,
jispjega t-tnaqqis żgħir fil-volum ta’ self fl-2006
(EUR 39.8bn meta mqabbel ma’ EUR 42bn fl-2005).
B’kollox, il-Grupp tal-BEI jikkalkula li s-self tiegħu
fl-2006 għen investiment totali ta’ madwar EUR
120bn, li żewġ terzi minnu kien fiż-żoni l-inqas
żviluppati ta’l-Unjoni. B’volum aktar stabbli ta’attività
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ta’ self u żieda modesta fin-numru ta’ impjegati,
il-Grupp tal-BEI qed jiffoka fuq li jżid il-valur billi
jikkonċentra fuq proġetti aktar kumplessi u prodotti
finanzjarji aktar innovattivi. B’hekk, huwa impennjat
li jappoġġa l-investiment fis-27 Stat Membru kollha,
għalkemm f’termini relattivi l-prijorità ser tingħata
lill-Istati Membri ġodda.
Is-sitt prijoritajiet ta’ l-UE li fuqhom huwa ffukat
is-self tal-BEI fl-Unjoni fl-2006 huma: appoġġ
għall-innovazzjoni: TENs tat-Trasport (Netwerks
Trans-Ewropej); sostenibbiltà ambjentali; appoġġ
għall-SMEs; u provvista ta’ l-enerġija sostenibbli,
kompetittiva u affidabbli. Kull prijorità hija deskritta
individwalment u in extenso fl-ewwel parti ta’ dan
ir-Rapport ta’ l-Attività waqt li lista sħiħa ta’ self
tal-BEI tinsab separatament fir-Rapport Statistiku li
ġie ppubblikat separatament.

Appoġġ għall-politika esterna ta’ l-Unjoni
Ewropea
Barra l-Unjoni Ewropea, il-kontribut tal-BEI hu
li jimplimenta l-aspetti finanzjarji tal-politika ta’
l-UE dwar l-għajnuna u l-kooperazzjoni lejn il-pajjiżi
msieħba tiegħu. Dawn il-pajjiżi jaqgħu taħt tliet
kategoriji wiesgħin: il-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi
potenzjalment kandidati, il-ġirien ta’ l-UE lejn
in-Nofsinjar u l-Lvant, u l-pajjiżi msieħba fl-Afrika,
il-Karibew, il-Paċifiku, l-Ażja u l-Amerika Latina.
F’kull wieħed minn dawn il-pajjiżi l-BEI għandu
sehem x’jagħti, kif jispjega dan ir-Rapport ta’ Attività
fit-taqsimiet relevanti.
F’Diċembru 2006, il-Kunsill Ewropew għaraf
l-importanza li huwa jagħti lill-attivitajiet tal-BEI
barra l-UE billi ta lill-Bank mandati esterni ġodda għal
total ta’ EUR 27.8bn matul il-perjodu 2007-2013,

żieda ta’ aktar minn terz meta mqabbel mal-mandati
preċedenti. L-objettivi ewlenin ta’ dawn il-mandati
kienu biex isiru t-tħejjijiet għall-adeżjoni ta’ Stati
Membri futuri u biex jingħata appoġġ għall-Politika
Ewropea dwar il-Pajjiżi Ġirien. Il-mandati l-ġodda
għall-pajjiżi AKP ser jidħlu fis-seħħ fl-2008.

Tmexxija tajba
Inizjattivi ġodda u prodotti finanzjarji ġodda fi
ħdan l-Unjoni Ewropea, mandati ġodda barra
l-UE – dawn l-iżviluppi kollha juru li wara 49 sena ta’
operazzjonijiet, il-BEI għadu istituzzjoni finanzjarja
moderna u dinamika. Fit-tmexxija tiegħu wkoll,
il-Bank jaderixxi ma’ l-aħjar prattika internazzjonali.
F’dawn l-aħħar snin ittieħdu għadd ta’ miżuri biex
jitjiebu d-diversi funzjonijiet ta’ kontroll, biex tiżdied
it-trasparenza u biex jiġu żviluppati relazzjonijiet
mas-soċjetà ċivili. Ir-responsabbiltà korporattiva
saret prijorità kostanti u, b’mod speċjali f’dan
il-qasam, ser naraw aktar titjib fil-ġejjieni.
It-tieni parti ta’ dan ir-Rapport ta’ Attività tindirizza
t-tmexxija korporattiva, bħal ma’ jagħmel ir-Rapport
tal-Bank dwar ir-Responsabbiltà Korporattiva, li
għandu jinqara flimkien ma’ dan ir-rapport minn kull
min huwa interessat f’dan l-aspett ta’ l-attivitajiet
tal-Bank.

Philippe Maystadt
President tal-Bank Ewropew ta’ l-Investiment
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Il-Pjan ta’ Attività tal-Bank
għall-perjodu 2007-2009
Il-kors strateġiku l-ġdid li nbeda fl-2005 huwa l-bażi għall-pjan ta’ l-attività tan-negozju tal-Bank
Ewropew ta’ l-Investiment. L-istrateġija l-ġdida tinvolvi li l-Bank ikun lest biex jippromwovi proġetti
li jkollhom valur miżjud potenzjali għoli anke meta r-riskji jkunu għoljin. Il-pjan dettaljat ta’ l-attività  
jinsab f’dokument li huwa disponibbli għall-pubbliku: il-Pjan ta’ Attività tal-Bank, li jkopri t-tliet
snin 2007-2009. Hemm sitt prijoritajiet fi ħdan l-Unjoni Ewropea: il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali flUnjoni Mkabbra; l-Appoġġ għall-Innovazzjoni; l-Iżvilupp tan-Netwerks Trans-Ewropej u ta’ Aċċess; isSostenibbiltà Ambjentali; l-Appoġġ għall-Intrapriżi ta’ Daqs Żgħir u Medju; u l-Enerġija Sostenibbli,
Kompetittiva u Sigura.

It-taħlita tar-riżorsi u l-kompetenzi ta’ l-UE
u l-BEI
Il-prijoritajiet ta’ self fl-Ewropa ġew aġġustati biex
jirriflettu l-iżviluppi tal-politika ta’ l-Unjoni Ewropea
hekk kif previsti fil-Perspettivi Finanzjarji 2007-2013
u mekkaniżmi relatati ġodda ta’ kofinanzjament bejn
il-fondi baġitarji ta’ l-UE u s-self tal-BEI u inizjattivi
ġodda li jinvolvu lill-Bank, il-Kummissjoni u l-Istati
Membri. Fl-2006 intemmu għadd ta’ inizjattivi
ġodda ta’ attività, li ser ikollhom impatt ewlieni fuq
l-attivitajiet tal-Bank fis-snin li ġejjin bħala sellief,
fornitur ta’ servizzi konsultattivi u amministratur ta’
fondi u programmi ta’ l-UE.
Tliet inizjattivi, it-tliet J – JASPERS, JEREMIE u JESSICA
– ġew imnedija fl-2006. Kull waħda minnhom,
bil-mod uniku tagħha, tisfrutta s-sinerġiji li joħorġu
mit-tagħqid ta’ kompetenzi u t-taħlit ta’ fondi għal
għotjiet u finanzjament ta’self, u kull waħda minnhom
tgħin biex tittejjeb aktar il-kwalità u l-effikaċja ta’
l-offerta tal-BEI lill-klijenti tiegħu.
➾ JASPERS (Assistenza Konġunta fis-Sostenn ta’
Proġetti fir-Reġjuni Ewropej) huwa programm
ta’ assistenza teknika li essenzjalment jiffoka
fuq li jidentifika u jħejji proġetti kbar li jistgħu
jkunu ffinanzjati minn Fondi Strutturali. Tim
sod, li jitmexxa mill-kwartieri ġenerali tal-Bank
fil-Lussemburgu iżda bi preżenza reġjonali fuq
il-post u esperti bbażati f’ċentri reġjonali li jinsabu
f’Varsavja, Vjenna u Bukarest, jgħin lit-tnax-il

Stat Membru l-aktar ġdid biex iħejju proġetti
ta’ kwalità għolja sabiex jiksbu l-benefiċċju
massimu mill-għotjiet sostanzjali tal-Fondi
Strutturali u ta’ Koeżjoni li huma disponibbli matul
il-perjodu 2007-2013. Persunal li huwa ssekondat
mill-BEI u mill-EBRD, flimkien ma’ esperti mqabbda
li jitħallsu mill-Kummissjoni Ewropea, jipprovdi
pariri, jiżgura l-koordinazzjoni, l-iżvilupp u
r-reviżjoni ta’ strutturi tal-proġett, iwarrab ostakli,
jimla nuqqasijiet u jidentifika problemi. Diġà bdiet
il-ħidma għat-tħejjija tal-proġett fuq attivitajiet
li jirrappreżentaw aktar minn EUR 25 biljun
f’investimenti.
➾ JEREMIE (Riżorsi Konġunti Ewropej għall-Intrapriżi
Mikro sa Medji) hija inizjattiva konġunta
tal-Grupp tal-BEI u l-Kummissjoni Ewropea biex
ittejjeb l-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi
żgħar, inklużi dawk fil-fażi tal-ftuħ u dawk
ta’ mikrokrediti. L-inizjattiva JEREMIE tippermetti
lill-Istati Membri u r-reġjuni biex jużaw parti
mill-fondi strutturali tagħhom biex jiksbu
ġabra ta’ strumenti finanzjarji li huma maħsuba
speċifikament biex jappoġġjaw intrapriżi mikro
u żgħar. Ir-riżorsi ser jiġu amministrati mill-Fond
Ewropew ta’ l-Investiment, ikkumplimentati u
msaħħa mill-Bank u selliefa oħra, u ser ikunu
disponibbli għall-istituzzjonijiet li huma attivi
fl-oqsma tal-kapital ta’ riskju, il-finanzjament ta’
SMEs u l-mikrofinanzi.
➾ J E S S I C A (A p p o ġ ġ K o n ġ u n t E w ro p e w
għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni Urbani)
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hija inizjattiva politika tal-Kummissjoni Ewropea,
appoġġata mill-BEI, u bil-parteċipazzjoni
tal-Bank ta’ l-Iżvilupp tal-Kunsill ta’ l-Ewropa.
JESSICA tisfrutta mekkaniżmi ta’ l-inġinerija
finanzjarja biex tappoġġa l-investiment fit-tiġdid
sostenibbli urban fil-kuntest tal-politika reġjonali
ta’ l-UE. L-Istati Membri jistgħu jużaw parti
mill-allokazzjonijiet tal-fondi strutturali tagħhom
biex jinvestu fil-Fondi ta’ l-Iżvilupp Urban li ser
jiffokaw fuq programmi urbani li jiġġeneraw
id-dħul. Hemm maħsub rwol importanti
għall-Bank billi jista’ jikkofinanzja dawn
il-programmi jew anke billi jiġi appuntat
direttament bħala amministratur tal-fond
tat-tip holding tal-fondi JESSICA mill-awtoritajiet
fl-Istati Membri.

Il-qsim tar-riskju jrawwem l-istrateġija
l-ġdida tal-Bank
Żewġ strumenti finanzjarji ġodda jagħqdu
flimkien il-fondi baġitarji ta’ l-UE u l-finanzjament
ta’ self tal-Bank. Il-Faċilità Finanzjarja għall-Qsim
tar-Riskju, li tiffoka primarjament fuq l-investiment
tas-settur privat fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni,
tgħaqqad il-fondi baġitarji ta’ l-UE u r-riżervi tal-BEI
għall-proviżjon għar-riskji fuq self għall-proġetti
u l-promoturi li huma taħt il-grad ta’ l-investiment
iżda li jistimolaw l-investiment teknoloġiku li huwa
kruċjali għall-ekonomija Ewropea. Fl-istess mod,
l-Istrument ta’ Garanzija ta’ Self għat-Trasport
TEN ser juża fondi baġitarji ta’ l-UE u r-riżervi
tal-BEI biex jipprovdi garanziji għar-riskji fuq id-dħul
matul perjodu limitat wara t-tlestija tan-netwerks
trans-Ewropej f’każijiet fejn it-traffiku qiegħed
jiżdied bil-mod. Dawn l-istrumenti l-ġodda ta’
l-UE-BEI jikkomplimentaw prodotti ġodda oħrajn li
ġew żviluppati b’koperazzjoni mas-settur tal-banek
kummerċjali.

L-enerġija tingħata prijorità għolja
L-enerġija saret element ewlieni fl-aġenda politika ta’
l-Unjoni Ewropea u għall-Bank, li għamel l-enerġija
waħda mill-għanijiet prijoritarji tiegħu fil-Pjan
ta’ Attività tal-Bank (PAB) għall-2007-2009. Is-self
tal-BEI fis-settur ta’ l-enerġija m’huwiex xi ħaġa ġdida,
iżda li dan jiġi mgħolli għal-livell prijoritarju jfisser
allokazzjoni akbar ta’ persunal u riżorsi finanzjarji
ta’ livell għoli.
L-għan prijoritarju l-ġdid ġie msemmi “Enerġija
sostenibbli, kompetittiva u sigura”, fejn it-tliet
elementi huma kollha importanti daqs xulxin.
F’konformità mad-direzzjonijiet politiċi ta’ l-UE, ġew
definiti ħames oqsma għas-self tal-BEI: enerġija
rinnovabbli; effiċjenza ta’ l-enerġija; riċerka, żvilupp
u innovazzjoni fl-enerġija; sigurtà u diversifikazzjoni
tal-provvista interna (inklużi n-netwerks ta’ l-enerġija
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trans-Ewropej); u tal-provvista esterna (inklużi
pipelines u terminali ta’ LNG).

Proġetti approvati, iffirmati,
żborżati  (2002-2006)

Il-PAB għall-2007-2009 iffissa wkoll miri kkwantifikati:
EUR 4 biljun f’firem tas-self fis-sena għall-ħames snin
kollha flimkien, ġewwa u barra l-UE. Għan parzjali
huwa li jiġu mislufa EUR 600-800 miljun fis-sena
għal proġetti ta’ enerġija rinnovabbli b’50% tas-self
għall-produzzjoni ta’ l-elettriku bl-użu ta’ teknoloġiji
ta’ enerġija rinnovabbli.

(EUR biljuni)
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Prijoritajiet barra mill-UE

0

Barra mill-Unjoni Ewropea, il-BEI ser ikun attiv f’serje
ta’ mandati ġodda fis-snin li ġejjin. Il-fondi disponibbli
ġew miżjuda. Taħt il-mandati l-ġodda, il-BEI jista’
jsellef sa EUR 27.8 biljun tul il-perjodu 2007-2013,
meta mqabbla mal-EUR 20.7 biljun taħt il-mandati
2000-2006.
Għall-pajjiżi fil-fażi ta’qabel l-adeżjoni, huwa ppjanat
li jsir self sa EUR 8.7 biljun. Il-pajjiżi kkonċernati
huma l-pajjiżi fil-fażi ta’ Adeżjoni u l-pajjiżi Kandidati
l-Kroazja, it-Turkija u dik li qabel kienet ir-Repubblika
Jugoslava tal-Maċedonja, kif ukoll il-pajjiżi kandidati
potenzjali l-Albanija, il-Bosnija u Ħerżegovina,
il-Montenegro, is-Serbja u l-Kosovo. Il-mandat
ta’ qabel l-adeżjoni li kien hemm qabel kien għal
EUR 10.2 biljun iżda kien jinkludi self fit-tnax-il Stat
Membru ġdid, li issa daħlu fl-UE.

1

Għal aktar dettalji dwar l-attivitajiet
tal-BEI taħt mandat fil-pajjiżi barra
mill-UE, jekk jogħġbok irreferi
għas-sezzjonijiet rilevanti ta’ dan
ir-Rapport ta’ l-Attività.

Il-Politika Ewropea dwar il-Pajjiżi Ġirien tmexxi
s-self tal-BEI fil-pajjiżi li għandhom fruntiera ma’
l-Ewropa fin-nofsinhar u fil-lvant. Il-prijorità li
l-UE tagħti lill-pajjiżi ġirien tagħha hija enfasizzata
mill-fatt li EUR 12.4 biljun ser ikunu disponibbli
għal dawn il-pajjiżi tul il-perjodu 2007-2013, li
huwa l-ikbar mandat li qatt sar barra mill-Unjoni.
Dan il-mandat jippermetti lill-BEI biex jikseb
il-livell għoli mistenni fil-pajjiżi msieħba Mediterranji
(EUR 8.7 biljun meta mqabbla ma’ l-EUR 4.6 biljun
fl-2000-2006, mingħajr ma jingħadd is-self fit-Turkija)
u, fl-istess ħin, jibdew attivitajiet fil-lvant (ir-Russja,
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Approvazzjonijiet

l-Ukraina, il-Moldova, kif ukoll l-Armenja, l-Ażerbajġan
u Ġeorġja).
Fl-Ażja u l-Amerika Latina, il-BEI ser issellef sa EUR
3.8 biljun tul il-perjodu 2007-2013. Għall-Afrika t’Isfel,
hemm disponibbli EUR 900 miljun, li żdiedu minn
EUR 825 miljun. Il-pajjiżi ta’ l-Afrika, il-Karibew u
l-Paċifiku huma koperti mill-Ftehim ta’ Cotonou, li
ġie milħuq fis-sena 2000 għal perjodu ta’ 20 sena.
Il-volum ta’ self tal-BEI huwa ddeterminat minn
protokolli finanzjarji suċċessivi. Taħt il-protokoll
preżenti, EUR 2 biljun huma disponibbli taħt
il-Faċilità ta’Investiment, fond rotanti li huwa ffinanzjat
bil-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri permezz
tal-Fond Ewropew ta’ l-Iżvilupp, u EUR 1.7 biljun
oħra mill-fondi tal-Bank stess. Mill-2008, il-Faċilità
ta’ Investiment ser timtela’ mill-ġdid b’EUR 1.1 biljun
filwaqt li EUR 2 biljun ikunu disponibbli għal self
mill-fondi proprji. Iridu jiżdiedu EUR 400 miljun ma’
dan l-ammont għas-sussidji tar-rata ta’ l-interessi u
l-assistenza teknika1.
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Sostenibbiltà u tmexxija tajba
Mal-firxa ta’ l-attivitajiet kollha tal-Bank, l-iżvilupp
sostenibbli jibqa’ kondizzjoni meħtieġa essenzjali
kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea.
Hemm tliet għanijiet li huma normalment assoċjati
ma’ l-iżvilupp sostenibbli: il-ħarsien ta’ l-ambjent;
l-ekwità u l-koeżjoni soċjali; u l-prosperità
ekonomika. Dawn it-tliet għanijiet ġew affermati
mill-ġdid mill-Kunsill ta’ l-Ewropa f’Ġunju 2006
meta kien qiegħed jadotta Strateġija mġedda

ta’ l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli. F’dan l-isfond,
il-BEI qiegħed jirfina l-identifikazzjoni, l-istima
u t-tekniki ta’ monitoraġġ tal-proġetti tiegħu
biex jiżgura li s-sostenibbiltà tkun ikkunsidrata
b’mod suffiċjenti u konsistenti meta jiġi evalwat
il-valur miżjud ta’ proġett. Il-Bank ser ikompli
jibni l-kapaċità tiegħu fil-qasam ta’ l-iżvilupp
sostenibbli u jżomm lill-partijiet interessati tiegħu
u lill-pubbliku ġenerali infurmati. F’dan il-kuntest,
ta’ min jinnota li l-BEI bħalissa qiegħed jirrevedi
d-dikjarazzjoni dwar l-iżvilupp sostenibbli li tinsab
fuq il-websajt tiegħu.

Il-Bord tad-Diretturi
tal-BEI kull sena
japprova l-Pjan ta’
Attività tal-Bank
għat-tliet snin
li jmiss
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Żvilupp bilanċjat fl-Unjoni
Ewropea kollha
Il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment minn dejjem kien il-bank għar-reġjuni, iż-żoni assistiti li jirċievu
wkoll għajnuna permezz ta’ għotjiet mill-Fondi Strutturali. Aktar minn żewġ terzi tas-self tal-BEI
fl-2006 ingħata lill-partijiet l-aktar foqra ta’ Unjoni Ewropea2. Mill-2004, l-adeżjoni ta’ tnax-il
Stat Membru ġdid żied b’mod sinifikanti n-numru u l-proporzjon ta’ ċittadini Ewropej li jgħixu
fil-partijiet l-aktar foqra ta’ l-UE. Dawn il-partijiet ta’ l-Ewropa huma wkoll punt fokali tal-politika
ta’ koeżjoni ta’ l-UE billi din ser tkun implimentata fil-perjodi ta’ programmazzjoni 2007-2013.
Is-self totali fir-reġjuni laħaq EUR 26.7 biljun fl-UE-25 fl-2006, li jfisser 67% tas-self totali. Jekk jiġu
inklużi s-EUR 739 miljun għal proġetti fil-Bulgarija u r-Rumanija, is-self totali fir-reġjuni jilħaq
EUR 27.5 biljun fl-EU-27.

Għanijiet u setturi komuni
Is-setturi prinċipali tas-self tal-Bank fir-reġjuni l-aktar
foqra fl-2006 kienu t-trasport u t-telekomunikazzjoni
(43%), l-enerġija (14%), l-ilma, is-servizzi sanitarji u
l-iskart (18%).

Reġjuni bil-PGD għal kull persuna ta’
inqas minn 75% tal-medja ta’ l-UE u
reġjuni li qegħdin iġarrbu diffikultajiet
strutturali.

mezz għal kapital azzjonarju ġdid jew fejn il-ħruġ ta’
bonds ta’ sikwit ma jkunx possibbli.
Fil-Highlands Skoċċiżi, il-BEI silef GBP 60 miljun
għal investiment fil-bini u l-manteniment ta’ skejjel.

Żvilupp reġjonali fl-UE  
Self individwali 2006 : 20.2 biljun EUR

Fis-settur tat-trasport, il-BEI silef EUR 320 miljun
għall-bini ta’ sezzjonijiet ta’ l-awtostrada M3/M35. Din
l-awtostrada hija parti min-Netwerk Trans-Ewropew
u jgħaqqad il-kapitali Ungeriża Budapest
mar-reġjuni li huma inqas żviluppati fl-Ungerija
fil-Lvant. It-tkomplija ta’ l-awtostrada hija importanti
ħafna għall-iżvilupp tal-partijiet tal-lvant ta’l-Ungerija
u għall-integrazzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea.
It-traffiku żdied minn mindu l-Ungerija ngħaqdet
ma’ l-UE u l-investimenti fit-trasport ser itejbu wkoll
is-sigurtà tat-toroq.
Fis-settur ta’ l-industrija u s-servizzi, il-BEI pprovda
EUR 25 miljun lil Hansapank, bank fl-Estonja, biex
jiffinanzja investimenti magħmula minn intrapriżi
ta’ daqs intermedju – li għandhom sa 3000 impjegat
– ma’ l-Istati Baltiċi kollha. Hansapank ser juża
l-fondi tal-BEI stess fl-Estonja u, fil-Latvja u l-Litwanja,
permezz ta’ banek sussidjarji. L-għan tal-BEI huwa li
jtejjeb l-aċċess ta’ l-intrapriżi għall-finanzi għal żmien
medju u twil. Fl-Istati Baltiċi, is-self mill-bank jibqa’
sors importanti għall-iffinanzjar ta’ kumpaniji bħala

2
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Żvilupp reġjonali fl-UE
Analiżi statistika tas-self skond is-settur (2006)
(EUR miljuni)

Ammont

Total %

Komunikazzjoni

8 760

44

Enerġija

2 857

14

Saħħa, edukazzjoni

2 436

12

Ilma, servizzi sanitarji, skart

2 115

10

Żvilupp urban

1 446

7

Industrija

1 438

7

Servizzi oħrajn

1 169

6

20 220

100

Self individwali totali
Linji ta’ kreditu

3

3

6 500

Li qabel kienu jissejħu “self globali”.

Imwaqqaf bħala sħubija bejn is-Settur pubbliku u
l-privat (PPP), il-proġett tas-Servizz ta’ l-Edukazzjoni
tal-Kunsill tal-Highlands (Highland Council Education
Service) jinvolvi għaxar skejjel: tliet skejjel sekondarji,
ħames skejjel primarji ġodda (inkluża waħda fejn
it-tagħlim isir bl-ilsien Gaelic), skola primarja u
sekondarja kkumbinata u skola ġdida għal tfal bi
bżonnijiet speċjali fit-tagħlim. Il-proġett ser itejjeb
l-ambjent edukattiv billi jipprovdi wkoll tagħlim
matul il-ħajja lill-kommunità ġenerali. Biż-żmien,
jagħmel kontribut sinifikanti għat-tkabbir ekonomiku
u għall-iżvilupp fir-reġjun.
Ħafna mill-proġetti fir-reġjuni jappoġġaw ukoll
għanijiet prijoritarji oħrajn. Fl-2006, 59% tas-self
dirett li jappoġġa l-Aġenda ta’ Liżbona ngħata lil
żoni assistiti bħal 65% tas-self immirat għat-titjib ta’
l-ambjent naturali u urban u 73% tas-self għat-TENs
u n-netwerks prinċipali Ewropej, inklużi n-netwerks
ta’ l-enerġija.

Il-Bulgarija u r-Rumanija
Il-Bulgarija u r-Rumanija ngħaqdu ma’ l-UE fl-1
ta’ Jannar 2007. Il-BEI ffinanzja proġetti f’dawn

iż-żewġ pajjiżi sa mill-1990, għal total ta’ EUR
1.3 biljun fil-Bulgarija u għal EUR 4.9 biljun
fir-Rumanija sa tmiem l-2006. Filwaqt li jkopri
s-setturi ekonomiċi ewlenin tal-pajjiżi, is-self
tal-BEI appoġġa l-investiment li kien hemm bżonn
sabiex jiġu sodisfatti l-kriterji ta’ l-adeżjoni ta’ l-UE u,
b’mod aktar ġenerali, biex jiffaċilita l-integrazzjoni
futura fl-UE.
Issa li l-Bulgarija u r-Rumanija huma membri ta’
l-UE, huma jistgħu jagħmlu użu sħiħ mill-fondi
tal-Bank. Oqfsa ta’ appoġġ miftiehma bejn il-BEI
u l-pajjiżi kkonċernati fl-2006 jagħtu indikazzjoni
tal-livelli ta’ attività mistennija fiż-żewġ Stati Membri
ġodda. Filwaqt li l-finanzjament ser ikun ibbażat
fuq proposti ta’ proġetti speċifiċi, il-ftehim jindikaw
li s-self tal-BEI għall-programmi ta’ l-investiment
tal-pajjiżi għall-perjodu 2007-2013 jista’ jkun
ta’ madwar EUR 500-700 miljun fis-sena fil-Bulgarija u
EUR 1 biljun fir-Rumanija. Il-koperazzjoni bejn il-pajjiżi
kkonċernati u l-BEI ser tiffoka fuq il-kofinanzjament
bil-faċilitajiet tal-Fondi Strutturali ta’ l-UE, it-tliet J
(JASPERS, JEREMIE u JESSICA) u li jassisti lill-gvernijiet
u l-imsieħba privati fl-istrutturar u l-implimentazzjoni
ta’ proġetti PPP.

Self għall-programmi strutturali
Mill-2001, il-Bank iffirma għadd ta’ oqfsa ta’ self li
jappoġġaw il-Programmi ta’ l-Attività 2000-2006
li huma kofinanzjati mill-Fondi Strutturali fl-Istati
Membri. L-oqfsa ta’ self jiffinanzjaw attivitajiet
b’ħafna skemi, li huma tipikament implimentati
mis-settur pubbliku u huma inklużi f’programm ta’
investiment, ta’ sikwit għal proġetti infrastrutturali.
L-għan ta’ dan l’hekk imsejjaħ “self strutturali” huwa
li jappoġġa l-iskemi tal-Fondi Strutturali. Fil-bidu
kien applikat fir-reġjuni l-aktar foqra ta’ Spanja u
l-Italja, imma issa l-programmi ta’ self strutturali
jinsabu wkoll fil-Ġermanja, ir-Repubblika Ċeka,
Ċipru, l-Ungerija, il-Latvja, il-Polonja, is-Slovakkja u
s-Slovenja, u l-approvazzjonijiet jgħoddu għal aktar
minn EUR 3.5 biljun.
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JASPERS :
assistenza teknika għat-tħejjija
ta’ proġetti
Fl-2006,
il-Kummissjoni
Ewropea
ngħaqdet mal-BEI u mal-Bank Ewropew
għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u waqqfu
JASPERS (Assistenza Konġunta fis-Sostenn
ta’ Proġetti fir-Reġjuni Ewropej) biex tittejjeb
it-tħejjija ta’ proġetti li jkunu proposti għal
finanzjament permezz ta’ għotjiet mill-Fondi
Strutturali ta’ l-UE u biex tingħata għajnuna
lil Stati Membri biex jużaw għotjiet ipprovduti mill-Unjoni b’mod aktar mgħaġġel u effettiv. Total ta’
EUR 308 biljun f’għotjiet ser ikun disponibbli għar-reġjuni fl-2007-2013.

Il-BEI jiltaqa’
mar-reġjuni
fi Brussell

L-assistenza minn JASPERS tingħata b’xejn lill-benefiċjarji. Is-servizzi tagħha huma disponibbli
biex jitħejjew proġetti ta’ kwalità għolja fl-Istati Membri kollha ta’ l-UE li huma koperti mill-għan
ta’ konverġenza, iżda fejn tingħata prijorità lil proġetti kbar u lil proġetti fit-tnax-il Stat Membru
l-aktar ġdid. It-tħejjija tal-proġetti hija disponibbli għal proġetti infrastrutturali li huma mmirati
biex itejbu n-netwerks tat-trasport, skemi ambjentali u investimenti biex tittejjeb l-effiċjenza ta’
l-enerġija u l-użu ta’ enerġija rinnovabbli. JASPERS tappoġġa wkoll it-titjib fis-sistemi tat-trasport
intermodali u t-trasport urban.
JASPERS hija implimentata permezz ta’ tim magħmul minn xi 20 espert kif ukoll persunal ta’ appoġġ
mill-BEI u l-EBRD. Huwa mistenni li sas-sajf 2007 jkun hemm ukoll fuq il-post 32 inġinier u ekonomista
ġdid mqabbda bl-appoġġ finanzjarju mill-Kummissjoni. Hija topera mill-kwartieri ġenerali tal-BEI
fil-Lussemburgu u minn tliet uffiċċji reġjonali f’Varsavja, fi Vjenna u f’Bukarest. Fi tmiem l-2006,
kienet diġà involuta f’aktar minn 100 proġett u programm ta’ investiment b’investiment totali li
jiswa EUR 25 biljun.

Bl-inizjattivi JASPERS, JEREMIE u JESSICA,
il-koperazzjoni bejn il-Bank u l-Fondi Strutturali ser
tilħaq livelli ġodda.

Punt fokali aktar ċar
Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013
tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni, ġew magħżula
tliet għanijiet:

➾ Konverġenza: biex jiġi stimolat it-tkabbir biex
tinkiseb l-konverġenza fir-reġjuni l-aktar foqra
ta’ l-Unjoni.
➾ K ompetittività reġjonali u xogħol: barra
mir-reġjuni ta’ konverġenza, biex jiġu antiċipati
bidliet ekonomiċi billi tissaħħaħ il-kompetittività
u jingħata appoġġ għall-ħolqien ta’ aktar xogħol
ta’ kwalità aħjar.
➾ Koperazzjoni territorjali Ewropea: koperazzjoni
transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali
biex tiżviluppa aktar l-integrazzjoni fl-UE.
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Żvilupp bilanċjat fl-Unjoni Ewropea kollha

F’din il-politika mġedda ta’ koeżjoni, il-konverġenza
tingħata l-aqwa appoġġ mill-Fondi Strutturali u ta’
Koeżjoni filwaqt li l-għan tal-kompetittività reġjonali
u x-xogħol huwa bbażat fil-parti l-kbira fuq l-Aġenda
ta’ Liżbona.
Sabiex jirrifletti l-qafas il-ġdid ta’ l-UE, fl-2007
il-Bank ser jissostitwixxi l-għan tradizzjonali
tiegħu ta’ “koeżjoni soċjali u ekonomika” (li
qabel kien jissejjaħ “żvilupp reġjonali”) bil-għan
tal-“konverġenza”. Barra mir-reġjuni ta’konverġenza,
l-għanijiet politiċi ta’ l-UE appoġġati mill-BEI

sadanittant jibqgħu l-appoġġ għall-innovazzjoni;
il-ħarsien ta’ l-ambjent; in-Netwerks Trans-Ewropej;
l-enerġija sostenibbli, kompetittiva u sigura; u
l-appoġġ għall-SMEs.
Is-self tal-konverġenza tal-BEI ser ikopri r-reġjuni
magħżula ta’ konverġenza, kif ukoll ir-reġjuni ta’
“introduzzjoni gradwali” (phasing-in) u ta’ “tneħħija
gradwali” (phasing-out), b’kollox 113 reġjun
fl-UE-27 b’popolazzjoni ta’ 190 miljun. Bi stima ta’
40% tas-self totali annwali għas-snin li ġejjin, l-għan
ta’ konverġenza ser jibqa mira ewlenija għall-Bank.
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Appoġġ għall-innovazzjoni
Bit-twaqqif ta’ l-Aġenda ta’ Liżbona fl-2000, l-Unjoni Ewropea stabbiliet għaliha nnifisha
mira strateġika għat-twaqqif ta’ ekonomija Ewropea kompetittiva, innovattiva u bbażata fuq
l-għarfien, li tkun kapaċi għal tkabbir sostenibbli b’aktar xogħol ta’ kwalità aħjar kif ukoll
b’koeżjoni soċjali ikbar. L-Inizjattiva għall-Innovazzjoni 2010 ġiet imniedija mill-Grupp tal-BEI
fl-2000 bħala opportunità ta’ self (lending window) biex tiffinanzja l-investiment u tirfed
l-Aġenda ta’ Liżbona.

Minn dak iż-żmien, il-BEI silef EUR45.7 biljun taħt
din l-inizjattiva. Fl-2006, is-self għall-innovazzjoni
fl-UE laħaq EUR 10.4 biljun, l-istess livell bħas-sena
ta’ qabel, u b’hekk x’aktarx li l-għan tal-Bank
ta’ EUR 50 biljun f’firem tas-self matul dawn l-aħħar
għaxar snin ser jinqabeż.

➾ E dukazzjoni u taħriġ: appoġġ għat-taħriġ
universitarju billi jittejjeb l-aċċess għat-taħriġ kif
ukoll għat-tagħlim matul il-ħajja, l-integrazzjoni
tar-riċerka fi proġetti ta’ l-edukazzjoni terzjarja,
t-titjib ta’ l-infrastruttura relatata ta’ l-IT, il-ħiliet
fl-użu ta’ sistemi diġitali u l-e-learning.

Mis-sena 2000, xi 70% ta’ l-investiment appoġġat
kien ikkonċentrat fil-partijiet l-aktar foqra ta’ l-UE.
Fl-2006, il-proġetti ta’ innovazzjoni fir-reġjuni l-aktar
foqra ammontaw għal EUR 5.6 biljun jew 59% tas-self
tal-BEI (2005: EUR 8.8 biljun, 84%). Il-finanzjament
ta’ l-innovazzjoni f’żoni assistiti jgħin biex ipatti
għat-tendenza li investiment bħal dan ikun
ikkonċentrat fir-reġjuni l-aktar sinjuri billi jiġi ttrasferit
l-għarfien lejn ir-reġjuni li għadhom lura. B’dan
il-mod, il-BEI jikkombina l-Aġenda ta’ Liżbona ma’
waħda oħra mill-prijoritajiet politiċi tiegħu, jiġifieri
l-koeżjoni soċjali u l-konverġenza.

➾ It-tixrid ta’ teknoloġiji u l-iżvilupp tat-teknoloġija
ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni – li jinvolvu
t-tixrid ta’ netwerks tal-broadband fissi u mobbli
u teknoloġiji għal aċċess, il-ħolqien ta’ netwerks
f’għadd ta’ setturi (saħħa, trasport) l-iżvilupp ta’
pjattaformi ta’ kummerċ elettroniku.
Il-Fond Ewropew ta’ l-Investiment, sussidjarju tal-BEI,
ukoll għandu rwol fl-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija
ta’ Liżbona bl-investiment f’fondi ta’ kapital ta’ riskju
li jipprovdu SMEs b’riżorsi ta’ kapital azzjonarju.
Fl-2006, il-Fond iffirma diversi ftehim ta’ kapital ta’
riskju għal EUR 688 miljun, li tellgħu l-impenn totali
tiegħu għal EUR 3.8 biljun sa l-aħħar tas-sena, investiti
f’244 fond.

Tliet setturi wesgħin
Sabiex t witti t-triq għall-immodernizzar
teknoloġiku u biex tadatta l-kapital uman għal
ekonomija Ewropea hekk kif previsti f’Liżbona,
l-Inizjattiva għall-Innovazzjoni 2010 tiffoka fuq tliet
oqsma ta’ l-investiment: :
➾ Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni – investiment
mis-settur pubbliku u l-privat fir-riċerka, l-iżvilupp
ta’ ċentri ta’ eċċellenza u ta’ ċentri għar-riċerka
akkademika, kif ukoll investiment downstream
(prodotti u proċessi) fis-settur privat.

Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni
Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni kienu dejjem
qasam ta’ attività importanti ħafna f’dawn l-aħħar
snin, u jgħoddu għal EUR 6.7 biljun f’self fl-2006, b’nofs
il-finanzjament imur għal investiment fil-Ġermanja.
Madwar EUR 1.9 biljun marru fl-industrija awtomotiva
Ġermaniża. Proġetti f’dan il-qasam huma ta’ interess
kbir għall-Bank, billi mhux biss jgħinu fl-iżvilupp
tat-teknoloġija mill-aktar avvanzata ta’ l-UE, iżda
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wkoll ta’ sikwit jappoġġaw għanijiet politiċi oħrajn
ta’ l-UE bħall-effiċjenza ta’ l-enerġija u t-tnaqqis ta’
l-emissjonijiet CO2.
Il-BEI jiffinanzja r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni
kemm fis-settur privat u dak pubbliku. Fil-Polonja,
pereżempju, il-BEI silef EUR 500 miljun permezz
tal-Ministeru tal-Finanzi biex jiffinanzja parti
mill-infiq baġitarju ta’l-2006 għal investiment kapitali
f’infrastruttura u tagħmir tax-xjenza u t-teknoloġija,
spejjeż rikorrenti ta’ pagi ta’ xjenzjati impjegati
mill-Akkademja Pollakka tax-Xjenzi u universitajiet
tar-riċerka ta’l-Istat, universitajiet pubbliċi akkreditati,
kulleġġi universitarji tat-teknoloġija u istituzzjonijiet
ekwivalenti, kif ukoll għotjiet ta’ riċerka għal xjenzjati.
Għall-kuntrarju ta’l-iskema ġenerali fl-UE-25, il-Gvern
jibqa’ l-investitur prinċipali fir-riċerka u l-iżvilupp
fil-Polonja, in-nefqa fir-riċerka u l-iżvilupp fis-settur
kummerċjali naqset f ’dawn l-aħħar snin meta
mqabbla man-nefqa totali fir-riċerka u l-iżvilupp.
Ditti barranin waqqfu impjanti tal-manifattura
fil-Polonja, iżda r-riċerka u l-iżvilupp tagħhom baqgħu
dejjem mal-kumpaniji prinċipali barra mill-pajjiż.
Is-self tal-BEI huwa maħsub biex jgħin lill-pajjiż
biex ireġġa’ lura din it-tendenza negattiva fin-nefqa
fir-riċerka u l-iżvilupp billi jistabbilizza u gradwalment
iżid l-investiment pubbliku fir-riċerka u l-iżvilupp
biex jipprova jċaqlaq il-finanzjament mis-settur
privat billi jtejjeb l-infrastruttura ġenerali
tax-xjenza.
Fi Spanja, il-Bank iffinanzja l-espansjoni tal-Parc Cientific
de Barcelona (PCB), park xjentifiku fuq il-kampus ta’
l-Università ta’ Barċellona. L-għan tal-proġett huwa li
jipprovdi faċilitajiet addizzjonali li huma adattati għal
kumpaniji bijomediċi u istituti tar-riċerka fix-xjenzi
tal-ħajja. Il-park jospita gruppi ta’ riċerka kemm
mis-settur pubbliku kif ukoll dak privat u joffri firxa
wiesgħa ta’ faċilitajiet teknoloġiċi.
F’postijiet oħra l-universitajiet ta’ Mainz, Kaiserslautern,
Tübingen u Freiburg, kollha universitajiet tar-riċerka
Ġermaniżi mill-aqwa, irċevew kważi EUR 900 miljun
biex jinvestu primarjament f’riċerka bażika u faċilitajiet
moderni tar-riċerka.

Edukazzjoni u taħriġ
Il-BEI silef aktar minn EUR 1.9 biljun għal firxa wiesgħa ta’
investimenti f’kapital uman, li jvarjaw mill-kostruzzjoni
jew ir-renovazzjoni ta’ bini ta’ skejjel u universitajiet
sal-programmi attwali ta’ taħriġ. Fl-Università ta’
Venezja, pereżempju, il-Bank iffinanzja l-immodernizzar
tal-faċilitajiet tat-tagħlim b’self ta’ EUR 25 miljun.
L-Università ta’ Venezja hija magħrufa f’ċerti suġġetti
umanistiċi. Id-dipartimenti ta’ l-ekonomija, l-ilsna
barranin, il-letteratura u l-filosofija huma kkunsidrati
l-aqwa dipartimenti fl-Italja. Inċidentalment, il-proġett
ser jikkontribwixxi wkoll għall-preżervazzjoni tal-wirt
dinji tal-Belt ta’ Venezja billi għadd ta’ bini u żoni storiċi
ser ikunu rrinovati u rranġati.
F’universitajiet Ġermaniżi l-BEI ffinanzja riċerka
bażika. Fl-istess pajjiż irranġa wkoll biex ikun hemm
EUR 200 miljun linja ta’ kreditu għall-KfW (Korporazzjoni
ta’ Self għall-Iżvilupp) biex jiffinanzja l-komponent
tal-mikrokreditu tal-programm tal-Gvern Ġermaniż
għat-taħriġ vokazzjonali u l-ħiliet intraprenditorjali
għall-ħaddiema tas-sengħa, li jitmexxa mill-KfW. L-għan
huwa li jinbnew l-għarfien u l-ħiliet, b’mod partikulari
fit-tmexxija, il-kontabilità, il-liġi u ħiliet professjonali
ogħla, sabiex il-parteċipanti jkunu jistgħu jew jibdew
in-negozju tagħhom stess bħala intraprendituri jew
biex jiksbu pożizzjoni b’responsabbiltajiet ta’ livell ogħla
fis-settur tagħhom. Il-programm huwa parti mis-sistema
edukattiva Ġermaniża li tappoġġa persuni f’tagħlim
mhux akkademiku ta’ matul il-ħajja. Huwa għandu rwol
importanti biex jipprovdi ħaddiema bi kwalifiki għoljin
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Firem: Inizjattiva Innovazzjoni 2010
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fil-katina sħiħa tal-produzzjoni u s-servizzi, li tippermetti
l-flessibbiltà tal-ħaddiema u l-innovazzjoni gradwali u
kumulattiva.
Xi drabi marbut ma’ l-edukazzjoni u t-taħriġ, is-settur
tas-saħħa ovvjament wkoll għandu rwol importanti
fil-kapital uman. Huwa għalhekk li l-BEI ffinanzja
wkoll l-immodernizzar u l-arranġament ta’ sptarijiet,
bħall-Isptar Arras f’Pas-de-Calais u sptarijiet f’Marsilja
u Nizza fi Franza, l-isptar ta’ l-Università ta’ Rotterdam
fl-Olanda u l-isptarijiet ta’ Royal London u Barts
fir-Renju Unit.

In-netwerks tat-teknoloġija ta’
l-informazzjoni u l-komunikazzjoni
L-investiment f ’dawn in-netwerks ġie stimolat
bis-self tal-BEI li ammonta għal aktar minn EUR 1.3
biljun. Dawn in-netwerks huma essenzjali għat-tixrid
ta’ l-innovazzjoni u l-qsim tad-data. It-tixrid
tan-netwerks ta’ aċċess għall-broadband huwa element
importanti. Il-Bank silef EUR 160 miljun lil Telecom
Italia għall-investiment fil-broadband fi Franza.
Il-proġett huwa parti mill-istrateġija tal-promotur
biex jiżviluppa proġetti kompetittivi fi swieq selettivi
ġodda fil-Ġermanja, fl-Olanda u fi Franza.
Fi Praga, il-Bank iffinanzja Ċentru ġdid tas-Servizzi
ta’ Informazzjoni għal Deutsche Post , li jintegra
l-attivitajiet tal-pakketti, espress, posta u loġistika
tal-kumpanija. Iċ-ċentru l-ġdid jistabbilixxi
pjattaforma komuni ta’ l-IT għal Deutsche Post World
Net. Is-servizzi tal-kumpanija jiddependu ħafna fuq
vantaġġ kompetittiv f’teknoloġija ta’ l-ipproċessar
effiċjenti, fejn il-benefiċċji ta’ l-effiċjenza jinkisbu
permezz ta’ l-implimentazzjoni ta’ teknoloġija
avvanzata ħafna.
Il-proġetti awdjoviżivi huma wkoll parti mis-self
tal-Bank fil-qasam tat-teknoloġija ta’ l-informazzjoni u
l-komunikazzjoni. L-appoġġ tal-BEI huma mmirat biex
isaħħaħ il-kompetittività internazzjonali ta’ l-industrija.
Normalment is-self lis-settur awdjoviżiv jiffoka fuq
il-krediti għall-qsim tar-riskju, li jkunu miftiehma ma’

istituzzjonijiet finanzjarji esperti. Fl-2006, il-BEI silef
ukoll EUR 75 miljun lil BBC Worldwide għal investimenti
f’kontenut awdjoviżiv ġdid tal-BBC matul il-perjodu
2006-2008. Il-produzzjonijiet ġodda primarjament
ser jikkonsistu l-aktar f’dokumentarji, storja naturali u
programmi ta’ divertiment.

Prodotti ta’ self għall-qsim tar-riskju
Is-settur ta’ l-innovazzjoni huwa speċjali fis-sens li
ta’ sikwit jaħdem fuq ix-xifer ta’ teknoloġiji ġodda
fejn ifassal toroq ġodda. Bħala riżultat ta’ dan,
l-investimenti ta’ sikwit jistgħu ma jkunux appoġġati
minn self standard, iżda jeħtieġu prodotti finanzjarji
għall-qsim tar-riskju.
Meta tgħarraf b’dan, il-BEI waqqaf Faċilità ta’
Finanzjament Strutturat (SFF) li tippermetti l-appoġġ
għal proġetti prijoritarji u promoturi li huma taħt
il-grad ta’ investiment bil-proviżjon ta’ riskji għal
kreditu assoċjat ogħla billi twarrab parti mill-fondi
żejda tal-Bank. Il-faċilità m’hijiex iddedikata
għall-innovazzjoni b’mod esklussiv, iżda tista’ tintuża
f’setturi oħrajn ukoll. Fl-2006, il-Bord tal-Gvernaturi
approva żjieda fil-proviżjon minn EUR 750 miljun għal
EUR 1250 miljun u ddeċieda wkoll fuq limitu totali ta’
EUR 3750 miljun għall-allokazzjonijiet ta’ kapital SFF.
Parti mill-SFF ser ikun allokat lil skema ġdida
għall-qsim tar-riskju li ġiet imsaħħa bil-parteċipazzjoni
tal-Kummissjoni Ewropea: il-Faċilità Finanzjarja
għall-Qsim tar-Riskju (RSFF). Il-Kummissjoni
tikkontribwixxi parti mill-fondi disponibbli taħt
is-7 Programm Qafas għar-Riċerka għall-proviżjon
ta’ riskju ta’ kreditu. Mill-2007 ’il quddiem, l-RSFF
ser ittejjeb l-aċċess għal finanzjament ta’ dejn għal
kumpaniji privati u organizzazzjonijiet pubbliċi
billi toffri prodotti finanzjarji addizzjonali, bħal self
kondizzjonali jew subordinat, finanzjament mezzanin,
derivattivi u strumenti indiretti u tat-tip ta’ kapital
azzjonarju. Il-finanzjament għall-qsim tar-riskju
huwa intensiv fuq ir-riżorsi f’termini ta’ persunal, iżda
jiġġenera valur miżjud u huwa adattat biex imexxi
l-Aġenda ta’ Liżbona ‘l quddiem.
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Riżultati kkwantifikati
(EUR biljuni)

2006

2005

2000-2006

Riċerka, żvilupp u innovazzjoni

6.7

6.2

23.0

Edukazzjoni/taħriġ

1.9

2.3

11.1

Netwerks ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni

1.3

1.9

9.9

10.4

10.7

44,84

Total i2i fl-UE
4

Jinkludu EUR 300 miljun għal-laboratorji CERN fl-Iżvizzera.

21

Grupp tal-BEI

Grupp tal-BEI

22

Rapport ta’ l-Attività 2006

Sostenibbiltà ambjentali
L-attivitajiet tal-BEI taħt it-titlu tas-Sostenibbiltà ambjentali jkopru l-firxa sħiħa tal-kwistjonijiet
ambjentali, inklużi l-bidla klimatika, il-ħarsien tan-natura u l-ħajja selvaġġa, is-saħħa, ir-riżorsi
naturali u l-immaniġġjar ta’ l-iskart, kif ukoll itejbu l-kwalità tal-ħajja fl-ambjent urban.

Self dirett għal proġetti ta’ investiment ambjentali
ammontaw għal EUR 10.9 biljun fl-2006, li jgħoddu
għal 24% tas-self totali. L-investiment ambjentali
jista’ jiġi ffinanzjat ukoll permezz ta’ linji ta’ kreditu.
Dexia Crediop fl-Italja kisbet linja ta’ kreditu ta’
EUR 50 miljun iddedikata b’mod esklussiv għal skemi
żgħar ta’ investiment ambjentali, filwaqt li fil-Ġermanja,
(Helaba, il-Landesbank Hessen-Thüringen) irċieva
linja ta’ kreditu ta’ EUR 151 miljun u BayernLB linja
ta’ kreditu ta’ EUR 300 miljun għall-finanzjament
ta’ proġetti ta’ l-innovazzjoni, ta’ l-ambjent u tal-kura
tas-saħħa li huma fuq skala żgħira.

L-ambjent u l-kwalità tal-ħajja
Self individwali fl-2006
(EUR miljuni)

Total
Bidla klimatika

2 158,7

Ambjent u saħħa

2 334,5

Ambjent urban

4 058,1

Natura u bijodiversità

473,8

Ġestjoni tar-riżorsi naturali u ta’ l-iskart

624,4

Total tas-self individwali

9 650,0

Il-ġlieda kontra l-bidla klimatika
L-ambjent u l-kwalità tal-ħajja
EUR 52.9 biljuni

Billi fl-2006 kien hemm provi dwar iż-żjieda fil-pass u
s-serjetà tal-bidla klimatika, il-kwistjonijiet dwar il-bidla
klimatika jibqgħu jiddominaw l-aġenda ambjentali.
Immexxija bil-Protokoll ta’ Kjoto, li jimmira biex inaqqas
l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra bi 8% meta
mqabbla mal-livelli ta’ l-1990 sa l-2008-2012, sar sforz
partikulari bis-self ta’ EUR 2.3 biljun għal investiment
f’enerġija rinnovabbli u effiċjenza ta’ l-enerġija.

(EUR miljuni)
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Fi Spanja pereżempju, self tal-BEI ta’ EUR 70 miljun
iffinanzja investiment fl-ewwel impjant kummerċjali
fuq skala kbira fl-Unjoni Ewropea għall-produzzjoni
ta’ enerġija solari termali; dan l-impjant jinsab f’wied
wiesa’ fit-tramuntana tas-Sjerra Nevada, madwar
60km mill-Belt ta’ Granada, li hija lok ideali minħabba
l-livelli għolja ta’ radjazzjoni tagħha. L-impjant ta’
l-enerġija Andasol ser tittestja wkoll sistema ġdida
għall-ħażna ta’ temperatura għolja termali biex tiġi
estiża l-produzzjoni ta’ l-elettriku ta’ kuljum għal
aktar minn tnax-il siegħa fix-xitwa u sa 20 siegħa
fis-sajf. L-enerġija solari li tiġi prodotta ser tissostitwixxi
l-impjanti li huma mħaddma bil-karburanti fossili u
għalhekk tgħin biex tikkumbatti l-bidla klimatika.
L-impjant huwa mistenni li jkollu effett ta’
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dimostrazzjoni li jgħin biex ixerred l-użu ta’
ġenerazzjoni ġdida ta’ teknoloġija li tikkonċentra
l-enerġija solari fl-Unjoni Ewropea. Is-self tal-BEI rebaħ
il-Premju għal Ftehim għall-Finanzjament ta’ Proġett
għall-Aħjar Ftehim għall-Finanzjament Rinnovabbli
tas-Sena .
Sadanittant, l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti ta’
Emissjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea (ETS) kompliet
tiżviluppa. Taħt l-ETS, madwar 12 000 impjant

industrijali li jinsabu fl-Unjoni huma soġġetti għal limiti
fuq l-emissjonijiet tagħhom tad-dijossidu karboniku
u jistgħu jixtru u jbigħu permessi biex jissodisfaw
l-obbligi legali tagħhom f’dan ir-rigward. Il-BEI għandu
wkoll rwol attiv fl-iżvilupp tas-suq tal-karbonju.
Huwa waqqaf u jmexxi konġuntement żewġ fondi
għall-iskambju tal-karbonju, wieħed ma’ l-EBRD u
l-ieħor mal-Bank Dinji, li t-tnejn bdew jitħaddmu fi
tmiem l-2006.

Il-footprint tal-BEI
L-attività ta’ self tal-BEI għandha impatt fuq il-kwalità
tal-ħajja, kif ukoll l-eżistenza stess tal-Bank: l-uffiċċji
tiegħu u n-nies li jaħdmu fihom. Dan huwa l-footprint
ambjentali korporattiv tal-Bank.
Il-BEI jaħdem kontinwament biex itejjeb ir-rendiment
ambjentali tal-bini tiegħu u tat-tmexxija fl-uffiċċji
tiegħu. L-oqsma prinċipali ta’ attività huma t-titjib
ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija, il-ġbir u r-riċiklaġġ
ta’ l-iskart u l-introduzzjoni gradwali ta’ l-akkwist
b’responsabbiltà għall-ambjent, bħala parti minn
sistema integrata ta’ maniġġjar ambjentali.
Il-bini l-ġdid tal-Bank, li qiegħed jinbena maġenb il-kwartieri ġenerali tiegħu fil-Lussemburgu,
ipprovda opportunità biex jiġu integrati l-interessi ambjentali mill-bidu nett. L-għan huwa
li jitnaqqas l-impatt ambjentali negattiv ikkawżat mill-kostruzzjoni u l-attività tal-bini ta’
l-uffiċċji, filwaqt li jippromwovi kondizzjonijiet li jipprovdu għall-benesseri ta’ l-okkupanti tiegħu.
L-effetti ambjentali tal-binjiet il-ġodda ġew ikkunsidrati mill-istadju tad-disinn tal-bidu. Waħda
mill-kwistjonijiet kienet l-użu razzjonali ta’ l-enerġija; it-teknoloġiji magħżula ser jgħinu biex
inaqqsu l-konsum ta’ l-enerġija b’aktar minn 50% meta mqabbla ma’ binjiet standard ta’ uffiċċji.
Il-bini l-ġdid tal-BEI, li għandu jkun lest fil-bidu ta’ l-2008, huwa l-ewwel bini fl-Ewropa kontinentali
li ġie ċċertifikat b’konformità ma’ l-Environmental Assessment Method tal-Buildings Research
Establishment, li stima l-bini bħala “Tajjeb Ħafna” għad-disinn tiegħu.
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Il-Fond Multilaterali għall-Iskambju tal-Krediti
tal-Karbonju (MCCF) tal-EBRD-BEI, b’impenn ta’ EUR
165 miljun minn sitt Stati Membri u sitt kumpaniji ta’
l-enerġija, għandu jżid b’mod sinifikanti l-produzzjoni
tal-krediti tal-karbonju fil-pajjiżi mill-Ewropa Ċentrali
sa l-Ażja Ċentrali. Dan ir-reġjun għandu potenzjal kbir
għat-tnaqqis effettiv meta mqabbel man-nefqa ta’
l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra permezz ta’
titjib fl-effiċjenza ta’ l-enerġija, li kemm il-BEI kif ukoll
l-EBRD huma lesti li jiffinanzjaw. Il-prodott sekondarju
ta’ investiment bħal dan huma krediti tal-karbonju li

jistgħu jiġu skambjati u meta jingħaqdu mal-MCCF,
il-pajjiżi – li jridu jkunu membri ta’ l-EBRD jew il-BEI – u
l-kumpaniji jistgħu jixtru krediti tal-karbonju prodotti
minn proġetti ffinanzjati minn istituzzjoni waħda jew
l-oħra f’dan ir-reġjun. Fl-istess linja, il-Bank Dinji u l-BEI
stabbilixxew il-Fond tal-Karbonju għall-Ewropa (CFE)
bħala mezz biex l-Istati Membri ta’ l-UE u l-kumpaniji
jakkwistaw krediti tal-karbonju u bħala post fejn
jinbiegħu krediti tal-karbonju għal proġetti mħejjija
u ffinanzjati mill-Bank Dinji jew il-BEI. Is-CFE tniehda
bl-ewwel porzjon ta’ EUR 50 miljun.

L-ambjent urban u JESSICA
Il-ħarsien ta’ l-ambjent urban sar għan ewlieni għall-azzjoni Ewropea. Dawk li huma responsabbli
għal-linji politiċi fuq il-livell ta’ l-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali saru aktar konxji tal-konsegwenzi
li d-deprivazzjoni lokalizzata u l-esklużjoni soċjali għandhom fuq il-kwalità tal-ħajja u r-rendiment
ekonomiku ta’ żoni urbani. L-istrateġija ta’ self tal-BEI tirrifletti l-politika ta’ l-UE u tippromwovi
l-konċentrazzjoni urbana biex tipprevedi t-tferrix, u tnaqqas it-talba għall-iżvilupp ta’ riżorsi
skarsi ta’ l-art f’żoni ‘il bogħod mill-belt. Il-konsolidazzjoni ta’ l-ibliet hija wkoll aktar effiċjenti
fl-enerġija, billi tnaqqas il-ħtieġa għall-ivvjaġġar bil-karozza u tiffaċilita l-użu tat-trasport urban.
Il-BEI huwa wkoll interessat fil-wirt għani kulturali u arkitettoniku ta’ l-ibliet antiki bħala riżors ta’ valur
fit-tixtil taż-żoni urbani. Fl-2006, il-BEI silef EUR 4.1 biljun għat-tiġdid u t-trasport urban fl-Unjoni
Ewropea.
Czestochowa, fit-tramuntana ta’ Sileżja fil-Polonja, hija belt ta’ daqs medju b’madwar 250 000
abitant, iżda fiha jinsab ukoll il-Monasteru Pawlin ta’ Jasna Góra tas-seklu erbatax, wieħed
mill-aktar postijiet ċelebri ta’ pellegrinaġġ
għall-Kristjanità, li jiġbed aktar minn
4 miljun viżitatur fis-sena. Dan ifisser talba
sproporzjonata fuq l-infrastruttura urbana
tagħha. Il-viżitaturi huma importanti
ħafna għall-ekonomija lokali u għalhekk
ingħata self tal-BEI ta’ EUR 20 miljun fl-2006
għat-titjib ta’ l-infrastruttura urbana u
tas-servizzi muniċipali.
Ħafna bliet Ewropej għandhom pjanijiet ta’
żvilupp urban li jinkludu żoni li juru sinjali
ta’ taħsir fiżiku u fejn id-deprivazzjoni soċjali
u ekonomika aktar ġeneralizzata jeħtieġu
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attenzjoni speċjali. Fi Franza fl-2006 pereżempju, il-BEI sar sieħeb fi Programm Nazzjonali ta’
Riġenerazzjoni Urbana u Soċjali ta’ EUR 500 miljun biex jappoġġa investiment mill-awtoritajiet
lokali f’200 żona urbana sensittiva mal-pajjiż kollu.
L-investiment fit-trasport pubbliku urban sostenibbli jmur id f’id mat-tiġdid urban u jikkontribwixxi
b’mod pożittiv għall-ambjent urban billi jippromwovi resqa modali mill-użu tal-karozzi privati.
Fir-Rumanija pereżempju, il-BEI silef EUR 63 miljun għall-estensjoni u l-immodernizzar tal-metro
ta’ Bukarest. Is-self jikkomplementa self li sar qabel għall-istess proġett, li kien jiswa EUR 215 miljun.
F’Valenzja, fi Spanja, il-Bank iffinanzja t-tibdil tal-linja tal-ferrovija suburbana li m’għadhiex tintuża
u li kienet moqdija b’ferroviji qodma li jaħdmu bid-diżil b’estensjoni ġdida tal-metro li ssegwi l-istess
rotta iżda għandha aktar kapaċità u servizzi aktar frekwenti.
L-2006 rat ukoll it-tħejjija ta’ JESSICA (Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli
fiż-Żoni Urbani), inizjattiva politika ġdida tal-Kummissjoni Ewropea, appoġġata mill-BEI,
għall-benefiċċju tat-tiġdid urban f’żoni fejn il-Fondi Strutturali ta’ l-UE (il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew) huma disponibbli fil-perjodu baġitarju 2007-2013. Il-Bank ta’
l-Iżvilupp tal-Kunsill ta’ l-Ewropa ser jikkontribwixxi wkoll u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali,
flimkien ma’ l-banek kummerċjali u s-settur privat, jistgħu jipparteċipaw ukoll.
L-għan ta’ JESSICA huwa li tagħti impetu addizzjonali lit-tiġdid urban bl-użu ta’ prodotti finanzjarji
ġodda. Hija tipprovdi pagamenti temporanji mill-Fondi Strutturali għall-investiment f’fondi ta’
żvilupp urban permezz ta’ mekkaniżmi finanzjarji li jistgħu jkunu riċiklati u rkuprati, essenzjalment
kapital azzjonarju, garanziji u self subordinat. Fondi rkuprati jistgħu jiġu investiti mill-ġdid fi
proġetti urbani, anke bħala sussidji. L-element komuni tal-fondi ta’ żvilupp urban hija l-istrateġija
kummerċjali, billi huma mistennija li jirkupraw mill-inqas l-investiment tagħhom u l-fatt li jridu
jinvestu fi proġetti li jiġġeneraw id-dħul fi ħdan pjanijiet integrati definiti sew ta’ tiġdid u żvilupp
urban. L-Istati Membri għandhom l-għażla li jinnominaw lill-BEI bħala maniġer tal-fond. Jekk
jagħmlu hekk il-kofinanzjament bis-self tal-BEI jsir eħfef u l-kompetenzi u l-esperjenza tal-Bank
fit-tiġdid urban ikunu direttament disponibbli.
Il-vantaġġi ta’ JESSICA huma li hija ser:
➾ t intaxxa riżorsi addizzjonali ta’ self għall-PPPs u proġetti oħra għall-iżvilupp urban fir-reġjuni
➾ tikkontribwixxi l-kompetenzi finanzjarji u maniġerjali minn istituzzjonijiet speċjalizzati
bħall-BEI u l-Bank ta’ l-Iżvilupp tal-Kunsill ta’ l-Ewropa
➾ toħloq inċentivi aktar sodi għall-implimentazzjoni b’suċċess minn benefiċjarji billi tikkombina
għotjiet ma’ self u għodod finanzjarji oħrajn
➾ tiżgura s-sostenibbiltà fit-tul permezz tan-natura rotanti tal-kontribuzzjonijiet tal-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Soċjali għall-fondi speċjalizzati fl-investiment
fl-iżvilupp urban.
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Wieħed mill-vantaġġi ta’ l-involviment tal-BEI, l-EBRD
u l-Bank Dinji fil-qasam tal-krediti tal-karbonju huwa
l-aċċess dirett għall-portafolli ta’ proġetti tagħhom
stess, ħafna mil-liema għandhom il-potenzjal li
jipproduċu krediti. It-tliet istituzzjonijiet igawdu minn
relazzjonijiet stabbiliti mal-pajjiżi li jilqgħuhom u
l-entitajiet tal-proġetti tagħhom, mibnija fuq snin
ta’ attivitajiet bħala appoġġ għal proġetti bażiċi.
Biex jippromwovi dawn l-inizjattivi, il-BEI jista’ joffri
assistenza teknika mħallsa minn Faċilità ta’ Assistenza
Teknika għall-Bidla Klimatika, liema faċilità ġiet
maħluqa apposta u tipprovdi għotjiet għall-iżvilupp
ta’ proġetti ta’ investiment għall-krediti tal-karbonju.
Din il-faċilità bdiet taħdem bi sħiħ fl-2006.

Proġetti ta’l-ilma
L-immaniġġjar tar-riżorsi ta’ l-ilma huwa element
ċentrali fil-linji politiċi ambjentali, reġjonali u ta’
l-iżvilupp ta’ l-Unjoni Ewropea. Fl-UE matul dawn
l-aħħar għaxar snin il-mutur ewlieni ta’investiment kien
l-issikkar ta’ l-istandards ambjentali, partikularment
fid-direttivi ta’ l-UE dwar il-ġbir u t-trattament ta’
l-ilma urban mormi, il-kwalità ta’ l-ilma tax-xorb u
l-ilma għall-għawm. Għall-futur, il-mutur ewlieni ser
ikun id-Direttiva Kwadru dwar l-Ilma, li tippromwovi
l-immaniġġjar ta’ riżorsi sostenibbli permezz
ta’ pjanijiet għall-immaniġġjar integrat tal-baċin
tax-xmara. Il-mira hija li jintlaħaq status ekoloġiku
tajjeb għall-meddiet kollha ta’ l-ilma fl-UE sa l-2015.
Ħafna mill-proġetti ffinanzjati jinvolvu
l-immodernizzar u l-estensjoni tan-netwerks eżistenti
tad-distribuzzjoni, il-ġbir u t-trattament bħala
parti minn programmi ta’ nfiq kapitali fuq skala
kbira fuq livell nazzjonali, reġjonali jew muniċipali.
Għalhekk, Águas de Portugal kisbet EUR 420
miljun fl-2006 għal investimenti f’konċessjonijiet
reġjonali ta’ utilità pubblika għall-proviżjon ta’ ilma
bl-ingrossa u għall-ġbir u t-trattament ta’ l-ilma
mormi mal-Por tugall kollu. L-investimenti
ser ikunu ta’ benefiċċju għal madwar ħames
miljun resident mal-Portugall kollu, jiġifieri

m a d w a r n o f s i l - p o p o l a z z j o n i Po r t u g i ż a .
L-għan ċentrali huwa li jitnaqqsu r-riskji għas-saħħa
pubblika billi titjieb il-kwalità tar-riżorsi ta’ l-ilma
fir-reġjuni, bħall-ilma ta’ taħt l-art, ix-xmajjar u l-ilmijiet
ta’ mal-kosta, filwaqt li fl-istess ħin titnaqqas l-ispiża
tal-provvista ta’ l-ilma tax-xorb u jittejjeb il-potenzjal
rikreattiv ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ.

Proġetti li huma ambjentalment sodi biss
Bħala istituzzjoni Ewropea, il-BEI jaċċetta
r-responsabbiltà tiegħu biex jiżgura li l-proġetti kollha
li huwa jiffinanzja fl-Ewropa jikkonformaw mal-linji
politiċi, il-prinċipji u l-istandards ambjentali ta’ l-UE.
Fl-Istati Membri u l-Pajjiżi Kandidati, il-BEI jivverifika
l-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti
ta’ l-UE u dik nazzjonali, b’mod partikulari d-Direttiva
ta’ l-UE dwar l-Istima ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) u
d-direttivi ta’ l-UE relatati mat-tniġġis industrijali,
l-ilma u l-immaniġġjar ta’ l-iskart, l-arja u t-tniġġis
tal-ħamrija, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u
l-ħarsien tan-natura.
Barra mill-Ewropa l-Bank ukoll iżomm l-ogħla
standards possibbli, billi jikkunsidra l-kondizzjonijiet
lokali jekk ikun hemm bżonn. F’xi każijiet,
l-applikazzjoni sħiħa ta’ l-istandards ambjentali Ewropej
tista’ tkun diffiċli wisq minħabba raġunijiet finanzjarji
jew maniġerjali iżda għandhom jinkisbu aktar tard.
Il-Bank għamel dikjarazzjoni pubblika ta’ din
il-politika meta fl-2006 nieda l-“Prinċipji Ewropej
għall-Ambjent” (EPE). Filwaqt li tapprova l-istrateġija
ta’ l-UE fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali,
l-EPE hija affermazzjoni pubblika tal-kredenzjali sodi
tal-BEI fil-qasam ta’ l-immaniġġjar ambjentali. Erba’
istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali oħra wkoll
adottaw l-EPE, il-Bank ta’ l-Iżvilupp tal-Kunsill ta’
l-Ewropa, l-EBRD, il-Bank Nordiku ta’ l-Investiment, u
l-Korporazzjoni Nordika għall-Finanzjament
Ambjentali (NEFCO). Għaldaqstant, l-EPE, li hija
appoġġata bi sħiħ mill-Kummissjoni Ewropea,
tippermetti għal aktar armonizzazzjoni ta’ l-istrateġija
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ambjentali ta’ l-istituzzjonijiet filwaqt li tipprovdi
mekkaniżmu konsistenti u viżibbli biex ikun hemm
impenn ma’ promoturi ta’ proġetti meta jkunu
qegħdin jiġu indirizzati kwistjonijiet ambjentali.

Evalwazzjoni soċjali
Tradizzjonalment, il-BEI kien juża definizzjoni
wiesgħa għall-kelma ‘ambjent’ biex tinkludi għadd
ta’ kwistjonijiet soċjali relatati. Dawn il-kwistjonijiet
ingħataw attenzjoni sistematika fl-2006 billi
l-evalwazzjoni soċjali qed issir qasam ewlieni ta’
interess, speċjalment għal proġetti li jinsabu barra
mill-Unjoni Ewropea.

Il-Bank isegwi l-prassi tajba li teżisti biex itaffi t-tħassib
soċjali, hekk kif ġiet żviluppata mill-istituzzjonijiet
finanzjarji internazzjonali biex jittrattaw
l-evalwazzjoni soċjali fil-pajjiżi li qegħdin
jiżviluppaw. L-istrateġija tiegħu hija bbażata fuq
l-identifikazzjoni ta’ impatti soċjali potenzjalment
avversi u l-miżuri assoċjati ta’ mitigazzjoni u
kumpens. L-analiżi ta’ l-investiment ġeneralment
jinkludi l-eżami ta’ kwalunkwe effetti sinifikanti
fuq id-distribuzzjoni tad-dħul u l-impatt li x’aktarx
ikun hemm fuq it-taffija tal-faqar. Jinkludi wkoll
evalwazzjoni ta’ l-istandards tal-ħaddiema,
is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, il-kwistjonijiet
ta’ ristabbiliment, l-impatti fuq il-poplu tal-post u
l-wirt kulturali. Il-parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni
mal-partijiet interessati u kwistjonijiet oħra ta’
tmexxija huma eżaminati wkoll. B’dan il-mod ikun
possibbli li tinkiseb stampa ċara ta’ l-opportunitajiet
soċjali li l-proġetti ffinanzjati mill-BEI jistgħu jġibu
lill-komunitajiet lokali u lis-soċjetajiet aktar wiesgħa
ta’ liema dawn jagħmlu parti.
Mill-2006, l-attivitajiet tal-BEI biex jappoġġa ambjent
sostenibbli huma spjegati aktar fit-tul fir-Rapport
annwali dwar ir-Responsabbiltà tal-Bank, li jista’
jinkiseb fuq talba.
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TENs: netwerks tat-trasport fl-Ewropa
Is-setturi ta’ l-enerġija u t-trasport ta’ sikwit jissejħu l-arterji tas-soċjetà industrijali moderna.
Huwa essenzjali li dawn jaħdmu b’mod effiċjenti għas-saħħa u l-vitalità ta’ l-Ewropa. L-enerġija
u t-trasport jiddependu fuq xulxin billi t-trasport jeħtieġ l-enerġija u l-proviżjon ta’ l-enerġija
tiddependi fil-parti l-kbira fuq il-kollegamenti tat-trasport5.

L-iżvilupp tan-Netwerks Trans-Ewropej huwa
element essenzjali fil-ħolqien tas-suq intern u t-tisħiħ
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali. Il-BEI huwa s-sellief
mexxej fit-tul fl-UE u l-finanzjament tan-netwerks
ta’ l-infrastruttura tat-trasport trans-Ewropew hija
waħda mill-attivitajiet ċentrali tal-Bank.
5

D in is-sezzjoni għandha x’taqsam
m a n - N e t w e r k s Tr a n s - E w r o p e j
fis-settur tat-trasport. It-TENs fis-settur
ta’ l-enerġija huma koperti fis-sezzjoni
dwar “Enerġija sostenibbli, kompetittiva
u sigura”, li fl-2006 sar għan politiku
tal-BEI fih innifsu.

It-TENs saru għan prijoritarju ta’ l-UE fl-1993 u minn
dak iż-żmien il-Bank tahom appoġġ b’total ta’
EUR 77 biljun f’self. It-TENs, flimkien mar-riċerka,
l-iżvilupp u l-innovazzjoni, huma wkoll fil-qalba

(EUR miljuni)

Spanja u l-Portugall kellhom rwol ewlieni fis-self
tal-Bank għat-TENs. Fl-2006, is-self għat-TENs
f’dawn il-pajjiżi ammonta għal EUR 3 171 biljun,
li minnhom EUR 2.9 biljun fi Spanja biss, filwaqt
li EUR 1.1 biljun marru għall-prijorità TENs.
Il-bini tal-linji tal-ferrovija ta’ veloċità qawwija ta’
Madrid-Barċellona-Figueres u Córdoba-Málaga
kienu appoġġati fi Spanja u l-Linha do Norte
fil-Portugall. Fir-Reġjun Bask, il-Bank iffinanzja
t-titjib ta’ l-infrastruttura ta’ l-awtostradi.
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It-TENs fl-2006
Fl-2006, il-finanzjament tal-BEI għat-trasport TENs
fl-UE-25 ammonta għal EUR 7.3 biljun, li minnhom
EUR 3.2 biljun (43%) marru għal proġetti tat-toroq,
EUR 2.8 biljun (38%) għal-linji tal-ferroviji, li huwa
settur prijoritarju għall-UE u l-BEI, u l-kumplament
għall-portijiet u l-ajruporti.

Netwerks Trans-Ewropej
2002-2006 : 36 biljun EUR

2002

ta’ l-Azzjoni Ewropea għat-Tkabbir ta’ l-2003.
Bħala parti minn din l-inizjattiva, li hija mmirata
għat-tisħiħ tal-potenzjal tat-tkabbir fit-tul ta’
l-Ewropa, ġew identifikati 30 proġett prijoritarju
tat-trasport, li bħalissa l-BEI qiegħed jappoġġa
21 minnhom. Il-Bank impennja ruħu wkoll biex jislef
EUR 75 biljun għat-TENs tul il-perjodu 2004-2013.

2003

2004

2005

2006

Fil-Polonja, il-Bank silef EUR 300 miljun għall-bini jew
ir-rijabilitazzjoni ta’ sezzjonijiet fuq tliet awtostradi
fil-par ti tal-punent tal-pajjiż biex jittejbu
l-kollegamenti u l-aċċessibiltà lejn Stati Membri
oħra ta’ l-UE: sezzjoni ta’ l-awtostrada A1, li tikkollega
Katowice u s-subborgi tiegħu mal-fruntiera Ċeka;
sezzjoni ta’ l-awtostrada A4 li tgħaqqad lil Katowice
mal-fruntiera Ġermaniża, u l-awtostrada A6 viċin
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Operazzjonijiet tal-BEI
b’appoġġ tan-netwerks u
l-kurituri Trans-Ewropej

Rotot ta’ Netwerks Trans-Ewropej (TENs) prijoritarji
Sezzjonijiet ta’ TENs ikkonċernati b’impennji
finanzjarji
Infrastruttura u networks oħra ta’ benefiċċju għall-UE
li ġew iffinanzjati

1993-2006

Kurituri ta’ toroq u tal-ferroviji fl-Ewropa Ċentrali u
tal-Lvant
Sezzjonijiet ta’ kurituri ffinanzjati
Toroq/Linji tal-Ferroviji
Elettriku
Gass
Ajruport
Proġett multi-reġjonali
Hub intermodali
Port
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Oslo
Stockholm

Sistema elettronika
tan-nollijiet għal diversi
karreġġati

Tallinn

Moskva

Riga
Edinburgh
København

Belfast

Vilnius
Minsk

Dublin
Cork

Berlin
Amsterdam

London

Warszawa

Bruxelles

Kiyev
Praha

Luxembourg
Paris
Strasbourg

München

Wien

Ljubljana
Lyon
Milano

Bratislava

Kishinev

Budapest

Odessa

Zagreb
Sarajevo

Bucuresti
Belgrade
Sofia

Porto
Skopje

Madeira (PT)

Madrid
Lisboa

Barcelona

Roma

Tiranë

Istanbul
Thessaloniki

AÇORES (PT)

ISLAS CANARIAS (ES)

Athinai

Grupp tal-BEI

30

Rapport ta’ l-Attività 2006

TENs: netwerks tat-trasport fl-Ewropa

EUR 210 miljun għall-bini tas-sezzjoni finali ta’
l-awtostrada Rijeka-Zagreb fil-Kroazja, matul il-kuritur
pan-Ewropew mill-fruntiera Ungeriża li tgħaddi
mill-Kroazja sal-fruntiera tas-Slovenja. EUR 112 miljun
marru fin-Norveġja għall-bini ta’ sezzjoni b’erba’
karreġġati ta’ l-awtostrada E-18, li hija kontinwazzjoni
tat-Trijanglu Nordiku, proġett prijoritarju TEN-T
li jgħaqqad in-Norveġja, l-Iżvezja, il-Finlandja u
d-Danimarka ma’ xulxin u mal-kumplament ta’
l-Unjoni.

Fondi u kompetenza
Szczecin li tgħaqqad sal-fruntiera Ġermaniża u lil
hinn sa Berlin.
Fi Franza, il-BEI huwa involut f’għadd ta’ investimenti
fil-ferroviji ta’ veloċità qawwija: it-TGV Atlantique,
it-TGV Nord Europe, it-TGV Méditerranée u t-TGV
Est. Fl-2006, il-Bank appoġġa l-bini ta’ l-ewwel fażi
tal-fergħa tal-lvant tal-linja l-ġdida tal-ferrovija ta’
veloċità-qawwija LGV Rhin-Rhône, bejn Dijon u
l-fruntiera Ġermaniża. Il-linja l-ġdida timla
nuqqas fi proġett prijoritarju tal-linja TEN
biex jittejjeb it-traffiku ferrovjarju matul l-assi
Lyon/Ġinevra-Duisbrug-Antwerp/Rotterdam. Billi
l-ewwel fażi tal-proġett taqsam u ttejjeb l-aċċessibiltà
lil reġjun li jibbenefika mill-għajnuna tal-Fondi
Strutturali, huwa jkollu wkoll impatt pożittiv fuq
l-iżvilupp reġjonali. Karatteristika impressjonanti
tas-self, li tenfasizza il-valur miżjud finanzjarju tal-BEI,
hija l-fatt li s-self ta’ EUR 150 miljun sar disponibbli sa
massimu ta’ 50 sena.
Fl-2006 kienu ffinanzjati ajrupor ti, ċentri
tal-kontroll tat-traffiku ta’ l-ajru u portijiet li qegħdin
fin-Netwerks Trans-Ewropej fl-Awstrija, l-Italja,
l-Olanda, il-Ġermanja, Spanja u l-Greċja, għal total
ta’ EUR 1.3 biljun.
6

“ Evalwazzjoni ta’ proġetti TEN
Trans-konfini” hija disponibbli fuq
il-websajt tal-BEI: www.eib.org

EUR 738 miljun marru għal proġetti għar-rotot
prinċipali tat-trasport fil-pajjiżi ġirien. Il-Bank silef

Evalwazzjoni ex post tas-self tal-BEI għat-TENs6,
li saret mid-diviżjoni independenti tal-Bank ta’
l-Evalwazzjoni ta’ l-Attivitajiet (Operations Evaluation
division) u li ġiet ippubblikata fl-2006, ikkonkludiet
li s-saħħa prinċipali tal-Bank qiegħda fir-rwol
tiegħu li jipprovdi r-riżorsi finanzjarji meħtieġa,
li ta’ sikwit ikunu kbar ħafna, f ’konformità
mal-bżonnijiet ta’ min qiegħed jissellef u b’rati u
termini kompetittivi. Madankollu, barraminhekk
kien hemm kontribut importanti mhux finanzjarju.
Il-BEI għandu l-esperjenza u għarfien speċjalizzat
u l-preżenza bikrija tiegħu fl-istrutturar ta’ proġetti
jista’ jippermetti ftehim f’waqtu fuq l-istruttura
korporattiva, dik finanzjarja u dik tal-proġett.
Il-BEI għandu rwol importanti biex iżid l-investiment
privat fit-TENs u kien dejjem involut fis-sħubijiet bejn
is-settur pubbliku u l-privat sa mill-aħħar tas-snin
tmenin meta l-ewwel PPPs żviluppaw fir-Renju
Unit. Huwa wieħed mill-akbar finanzjaturi tal-PPPs,
b’portafoll ta’ self ta’ aktar minn 100 PPPs u b’total
ta’ madwar EUR 20 biljun. Fuq talba ta’ l-awtoritajiet
Awstrijaċi, il-BEI ħa sehem fl-ewwel proġett PPP ta’
awtostrada Awstrijaka (ukoll proġett TEN) fl-2006.
Il-Bank silef EUR 350 miljun għall-ippjanar, il-bini u
l-attività fil-Grigal ta’Vjenna tas-sezzjoni tan-nofsinhar
ta’ l-A5, l-Awtostrada tat-Tramuntana, u ta’ sezzjonijiet
tal-Vienna Northern Perimeter Expressway u
l-Outer Ring Expressway. L-investiment ser imur
għat-titjib tal-prijorità TEN Gdansk-Katowice-Zilina/
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Brno-Vjenna. Il-proġett ingħata bħala konċessjoni
bbażata fuq tariffi ta’ disponibiltà u pagamenti
tax-shadow toll għal perjodu ta’ 33 sena.
Il-parteċipazzjoni tal-BEI f’dan il-proġett ewlieni
tal-PPP tejjeb b’mod sinifikanti t-termini u
l-kondizzjonijiet ta’ min qiegħed jissellef, li jfisser
ukoll spiża inqas għas-settur pubbliku.
Sabiex jaħseb għar-riskju tal-kreditu involut f’xi
trasport TENs, il-BEI jista’ juża l-Faċilità ta’ Finanzjament

Strutturat (SFF) tiegħu, li permezz tagħha jista’
jsir ukoll self lil proġetti li jkunu taħt il-grad ta’
investiment. Barraminhekk, mill-2007, skema ta’
garanzija ta’ self għat-trasport TENs, iffinanzjata
mir-riżervi SFF u l-fondi baġitarji ta’ l-UE, ser titwaqqaf
għall-krediti ta’ appoġġ (stand-by credits) biex ikopru
r-riskju ta’ nuqqasijiet fid-dħul matul il-perjodu
tal-bidu. Barraminhekk, l-assistenza teknika permezz
ta’ JASPERS7 hija mistennija li jkollha impatt sinifikanti
fuq l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tat-trasport TENs.

7

Ara s-sezzjoni dwar “Żvilupp bilanċjat
fl-Unjoni Ewropea kollha”
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Appoġġ għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju
Il-BEI u l-Fond Ewropew ta’ l-Investiment (FEI) jgħaqqdu l-kompetenzi u l-esperjenza tagħhom
biex jappoġġaw lill-SMEs fl-Unjoni Ewropea. Flimkien, l-istrumenti finanzjarji tagħhom
jiggarantixxu li l-Grupp tal-BEI jista’ jiffinanzja l-usa’ medda possibbli ta’ investimenti ta’ SME.
Linji ta’ krediti ġodda tal-BEI li għadhom kemm infetħu u l-investiment ta’ l-FEI fil-kapital
ta’ riskju u garanziji ta’ l-SME flimkien laħqu total ta’ EUR 8.6 biljun fl-2006, filwaqt li madwar
209 000 SMEs irċevew appoġġ mill-BEI jew l-FEI.

Linji ta’ kreditu: il-mod kif il-BEI jilħaq
lill-SMEs
L-istrateġija tal-BEI biex jappoġġa intrapriżi ta’ daqs
żgħir u medju tikkonsisti fil-provvediment lil banek
intermedjarji ta’ finanzjament attraenti li huma
mbagħad jużaw biex jiffinanzjaw investimenti ta’
l-SMEs. Dawn il-linji ta’kreditu huma għodda finanzjarji
kritiki għall-BEI, l-intermedjarji u l-benefiċjarji SMEs.
Is-saħħa ta’ finanzjament tal-BEI u l-għarfien espert
tas-suq lokali tal-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji
intermedjarji jikkombinaw saħħithom biex itejbu
l-aċċess għall-finanzi lill-intrapriżi ż-żgħar. Mingħajr
il-linji ta’ kreditu għall-intermedjarji, il-Bank kieku
jiffinanzja proġetti kbar biss. L-ammonti li l-SMEs
jieħdu jvarjaw b’mod konsiderevoli, iżda l-massimu
disponibbli taħt il-linji ta’ kreditu huwa EUR 12.5
miljun għal kwalunkwe investiment wieħed.
Fl-2006, 107 linja ta’ kreditu ġdida tal-BEI ġew iffirmati
fl-Unjoni Ewropea, permezz ta’ 118 intermedjarju.
Kollox ma’ kollox, madwar 30 000 SME ibbenefikaw
mill-finanzjament tal-BEI. 75 linja ta’ kreditu ġdida
għall-SMEs b’total ta’ EUR 6 biljun infetħu madwar
l-Unjoni Ewropea kollha.
Bħas-self dirett tal-BEI, il-finanzjament tal-BEI permezz
ta’ linji ta’ kreditu jista’ jkollu effett influwenti, billi
jdaħħal sorsi oħra ta’ finanzjament. Fl-2006, linja
ta’ kreditu ta’ kważi EUR 100 miljun għas-Société
Régionale d’Investissement de Bruxelles, il-kumpanija
ta’ l-investiment reġjonali għar-reġjun ta’ Brussell,
kienet strutturata speċifikament għalhekk. Il-fondi
tal-BEI ser imorru għall-kofinanzjament ta’ SMEs biex
jappoġġaw l-investiment fl-oqsma ta’ l-industrija u

s-servizzi, inkluż l-investiment fl-enerġija, il-ħarsien
ta’ l-ambjent, l-edukazzjoni u s-saħħa. L-għażla ta’
l-investimenti ta’ l-SMEs ser tkun ibbażata fuq
proposti mgħoddija lil-Kumpanija minn grupp ta’
banek kummerċjali stabbiliti sew li ser jikkofinanzjaw
mill-fondi tagħhom stess fuq bażi tal-qsim tar-riskju.
L-aċċess ta’ l-SME għall-finanzi jiżdied ukoll
bid-diversifikazzjoni ta’ l-intermedjarji. Aktar ma jkun
kbir in-numru ta’ intermedjarji li jużaw il-fondi tal-BEI fi
kwalunkwe suq, aktar tkun b’saħħitha l-kompetizzjoni
għall-klijenti SME, u aktar ma jkunu tajbin it-termini
u l-kondizzjonijiet għall-SMEs. Fir-Repubblika Ċeka
pereżempju, Komerčni Banka kien miżjud bħala
intermedjarju ġdid. Komerčni Banka huwa wieħed
mill-banek kummerċjali prinċipali Ċeki u għandu
għarfien estensiv tas-suq lokali, partikularment
permezz tan-netwerk sod tiegħu ta’ fergħat. B’linja ta’
kreditu ta’ EUR 37.5 miljun mill-BEI fl-2006, huwa sar
l-għaxar intermedjarju fir-Repubblika Ċeka.
Il-linji ta’ kreditu tal-BEI jistgħu jkunu wkoll diretti
lejn taqsimiet speċifiċi u definiti sew ta’ l-SME.
Fil-Ġermanja, pereżempju, l-ewwel linja ta’ kreditu
ddedikata bis-sħiħ għall-investiment ta’ daqs
medju fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni nfetħet
mid-Deutsche Bank fl-2006. EUR 100 miljun f’fondi
tal-BEI ser imorru għall-investiment fir-riċerka,
l-iżvilupp u l-innovazzjoni (spiża tal-proġett
sa EUR 25 miljun, li nofshom ikunu ffinanzjati
mill-fondi BEI) li jintrefgħu minn SMEs aktar kbar kif
ukoll minn kumpaniji privati oħrajn jew entitajiet
pubbliċi-privati, bħall-konsorzji tar-riċerka.
Il-linja ta’ kreditu tad-Deutsche Bank qiegħda mmirata
lejn it-tarf għoli ta’ l-investiment ta’ l-SME f’termini
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JEREMIE
L-2006 rat it-tnedija ta’ JEREMIE, l-inizjattiva tar-Riżorsi Konġunti Ewropej għall-Intrapriżi Mikro sa Medji,
faċilità oħra ta’ l-SME li sseddaq il-medda ta’ prodotti finanzjarji tal-Grupp tal-BEI.
JEREMIE hija inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea/Grupp tal-BEI, maħsuba biex tagħti lill-Istati
Membri ta’ l-UE l-għażla li jużaw porzjon mill-allokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali tagħhom fil-perjodu
baġitarju 2007-2013 biex jistabbilixxu fond rotanti, immaniġġjat minn intermedjarju, biex jittejjeb
l-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar, inklużi dawk fil-fażi tal-ftuħ u jipprovdi mikrokreditu
fiż-żoni ta’ żvilupp reġjonali permezz ta’ pakkett ta’ prodotti finanzjarji magħmul apposta għalihom.
Fl-FEI twaqqaf tim iddedikat għal JEREMIE. Bi sħubija ma’ l-awtoritajiet fl-Istati Membri, dawn l-ispeċjalisti
bħalissa qegħdin jevalwaw – sa tmiem l-2007 – il-valur miżjud li JEREMIE tista’ ġġib f’kull każ. Fl-2006 ġew
iffirmati Memorandi jew Ittri ta’ Ftehim mar-Repubblika Slovakka, il-Greċja, ir-Rumanija u l-Portugall
filwaqt li negozjati qegħdin fi stadju avvanzat f’għadd ta’ Stati Membri oħra.
JEREMIE tirrappreżenta tluq innovattiv mill-finanzjament ta’ l-SME, li jinvolvi kemm influwenza sinifikanti
tal-Fondi Strutturali kif ukoll it-twaqqif ta’ faċilità rotanti permezz ta’ fond tat-tip holding. Hija toħloq
opportunitajiet ġodda u tirrappreżenta tluq mill-istrateġija ta’ qabel tal-Fondi Strutturali ta’ finanzjament
ibbażat esklussivament fuq għotjiet.

ta’ volum. Linji ta’ kreditu oħrajn huma immirati
għat-tarf il-baxx, jiġifieri f’investimenti minn ditti
żgħar u intrapriżi mikro b’inqas minn għaxar impjegati.
Fil-Polonja pereżempju, il-BEI pprovda EUR 50 miljun lil
Raiffeisen Leasing Polska biex jiffinanzja investimenti
li jvarjaw minn EUR 10 000 sa 250 000. Il-fondi ser
jintużaw biex jiffinanzjaw proġetti fl-industrija,
l-aktar fix-xiri ta’ tagħmir għat-trasport, u servizzi jew
turiżmu. L-attività finanzjarja hija strutturata b’mod
innovattiv bħala akkwist ta’ titoli bbażati fuq l-attiv li
jkunu appoġġati minn klejms minn kuntratti ta’ kiri li
joriġinaw minn Raiffeisen Leasing Polska, kumpanija
ewlenija Pollakka tal-leasing u membru tal-Grupp
Internazzjonali Raiffeisen (Raiffeisen International
Group). L-istruttura tagħmel possibbli li l-BEI jkun
involut fil-finanzjament ta’ l-SMEs b’mezzi oħra apparti
linji ta’ kreditu. Il-Fond Ewropew ta’ l-Investiment
huwa wkoll involut bħala garanti ta’ l-attività.

Il-FEI
Il-Fond Ewropew ta’ l-Investiment huwa l-uniku
korp ta’ l-Unjoni Ewropea b’enfasi speċjalizzata
fuq il-finanzjament ta’ l-SME. Il-BEI huwa membru
maġġoritarju tal-Fond, fejn għandu 61.2% ta’
l-ishma tiegħu, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea
li għandha 30% u istituzzjonijiet finanzjarji f’sittax-il
pajjiż li għandhom it-8.8% l-oħra. L-attivitajiet ta’
l-FEI jiċċentraw fuq il-kapital ta’ riskju, il-garanziji u
prodotti relatati. L-FEI appoġġa 183 000 SMEs fl-2006,
li minnhom kważi terz kienu mikro-intrapriżi b’inqas
minn għaxar impjegati.
L-FEI jaġixxi bħala fond tal-fondi li jinvestu fil-kapital
ta’ riskju, b’mod partikolari f’fondi ta’ teknoloġija
għolja fil-fażi tal-ftuħ li jappoġġaw l-SMEs. Joffri wkoll
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Appoġġ għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju

garanziji ta’ l-SME u l-mikrokrediti lil istituzzjonijiet
finanzjarji. Bħall-appoġġ tal-BEI għall-SME, l-appoġġ
ta’ l-FEI jingħata permezz ta’ intermedjarji finanzjarji,
fejn il-kontropartijiet tal-Fond huma fondi ta’ kapital
ta’ riskju u banek. L-FEI juża r-riżorsi tiegħu stess, li
fi tmiem l-2006 kienu ta’ EUR 694 miljun, kif ukoll
fondi mogħtija lill-FEI mill-azzjonisti tiegħu jew
partijiet terzi.
Fl-2006, l-FEI ffirma impennji ta’ kapital ta’ riskju
li jammontaw għal EUR 688 miljun 8, filwaqt li
impennji totali ta’ kapital ta’ riskju ammontaw għal
EUR 3.8 biljun fl-aħħar tas-sena. B’investimenti
f’244 fond, l-FEI huwa minn ta’ quddiem fil-kapital
ta’ riskju Ewropew. Dan m’huwiex biss minħabba
l-iskala u l-iskop ta’ l-investimenti tiegħu, iżda wkoll
ir-rwol katalittiku tiegħu. Meta jieħu pożizzjonijiet
minuri u, fil-fatt, jagħti t-‘timbru ta’ kwalità’ ta’ l-FEI
lill-fondi, huwa jinkoraġġixxi impennji minn firxa
wiesgħa ta’ investituri, notevolment mis-settur
privat. Fl-2006, il-Fond kompla jifrex l-istrateġija
ta’ l-investiment tiegħu lil hinn minn fondi fil-fażi
tal-ftuħ billi żied fondi fi stadju medju u twil u
billi investa fit-Trasferiment tat-Teknoloġija,
bl-għan li jiffaċilita l-kummerċjalizzazzjoni
tar-riċerka. Barraminhekk, l-2006 rat l-ewwel eżempju
ta’ investiment ta’ l-FEI f’fond ekoloġiku (eco-fund)
pur, il-Fond tat-Teknoloġiji Ambjentali, billi uża
r-riżorsi tal-Kummissjoni Ewropea .

ta’ aktar self ta’ SME. Il-kontropartijiet jinkludu banek,
kumpaniji tal-leasing, istituzzjonijiet ta’ garanzija
u investimenti ġenerali. Parti minn din l-attività ta’
l-FEI hija maħruġa taħt mandat bil-finanzjament
tal-Kummissjoni Ewropea, u parti minnha mill-fondi
tal-BEI stess.
L-FEI jappoġġa wkoll is-securitisation ta’ self u kiri
ta’ SME miġbura minn istituzzjonijiet finanzjarji
sabiex jinbiegħu fuq is-swieq kapitali. Madwar
20 attività ġdida ta’ titjib ta’ kreditu ġew konklużi
fl-2006, u fost dawn kien hemm l-ewwel securitisation
b’ħafna pajjiżi u ħafna oriġinaturi (bank li jiġbor
flimkien l-attivi ta’ l-SME) li kienet tinvolvi lil KfW u
Raiffeisenbank fir-Repubblika Ċeka u Raiffeisenbank
Polska fil-Polonja. Inċidentalment, parti mill-attivi
nxtraw mill-BEI (ara l-finanzjament tal-Bank ta’
l-attività ta’ l-SME u l-mikrokrediti ta’ Raiffeisen
Leasing Polska fl-ewwel sezzjoni hawn fuq). L-FEI
jipprovdi valur miżjud billi juża l-klassifika tiegħu ta’
AAA biex jinfluwenza t-transazzjonijiet ta’ garanzija
u securitisation ta’ l-SME.

L-attivitajiet ta’ l-FEI
2002-2006
(EUR miljuni)

3 000

L-attivitajiet ta’ garanzija ta’ l-FEI ammontaw għal
EUR 2 biljun fl-2006, waqt li l-portafoll totali ta’garanzija
kien ta’ EUR 11.1 biljun fl-aħħar tas-sena, li jinkludi
188 transazzjoni. L-FEI joffri żewġ linji prinċipali
ta’ prodotti għall-attività ta’ garanzija ta’ l-SME
tiegħu: assigurazzjoni ta’ kreditu u titjib ta’ kreditu
(securitisation).

8

L -attivitajiet ta’ l-EIF jiġu kkunsidrati
separatament u m’humiex inklużi filfiguri dwar il-self tal-BEI.

L-assigurazzjoni ta’ kreditu ta’ l-FEI tinvolvi kopertura
ta’ garanzija jew kontrogaranzija b’relazzjoni
mal-portafoll tal-kontroparti ta’ self jew kiri ta’
SME jew mikrokrediti, mal-Fond li jieħu sa 50%
tar-riskju tal-kreditu ta’ kull self jew kirja individwali
fil-portafoll. L-effett huwa li tipprovdi għajnuna kapitali
lill-kontroparti, u b’hekk toħloq skop għall-estensjoni
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Enerġija sostenibbli,
kompetittiva u sigura
Il-BEI qiegħed l-isforzi kollha tiegħu fuq l-attenzjoni mġedda għall-provvisti ta’ l-enerġija
mogħtija fl-Ewropa, u għalhekk fl-2006 iddeċieda li jgħaqqad flimkien id-diversi trufijiet ta’
l-attività tiegħu fis-settur ta’ l-enerġija u tah status ta’ prijorità politika. Minn issa ‘l quddiem
l-enerġija sostenibbli, kompetittiva u sigura hija wieħed mis-sitt għanijiet politiċi ċentrali
tal-Bank fl-UE.

Il-kwistjonijiet ta’ l-enerġija ilhom ma jidhru b’mod
daqshekk prominenti fuq l-aġenda ta’ l-Ewropa sa
mis-snin sebgħin bil-kriżijiet taż-żejt u l-konsegwenzi
tagħhom. Il-tliet kwistjonijiet ewlenin għall-UE u
għall-BEI huma s-sostenibbiltà, il-kompetittività u
s-sigurtà tal-provvista. Is-sostenibbiltà hija relatata
ma’ l-użu ta’ inputs finiti mhux rinnovabbli u l-impatt
kumulattiv fuq l-ambjent naturali, partikularment
permezz ta’ l-emissjonijiet ta’ CO2. Il-kompetittività
hija kunsiderazzjoni essenzjali għall-iżvilupp
ekonomiku ta’ l-Unjoni Ewropea minħabba r-rwol
ċentrali li għandha l-enerġija fis-setturi kollha
ta’ l-ekonomija. Fl-aħħar nett, is-sigurtà tirrifletti
d-dipendenza addizzjonali ta’ l-Ewropa fuq provvisti
esterni, aggravata bil-preżenza ta’ bosta fatturi ta’
riskju fuq livell internazzjonali.
Intgħażlu ħames oqsma għas-self tal-BEI fis-settur
ta’ l-enerġija: l-enerġija rinnovabbli; l-effiċjenza
ta’ l-enerġija; ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni
fl-enerġija; is-sigurtà u d-diversifikazzjoni
tal-provvisti interni (inklużi n-netwerks ta’ l-enerġija
trans-Ewropej; u s-sigurtà esterna ta’ l-enerġija u
l-iżvilupp ekonomiku. Mill-2007, is-self għall-enerġija
ġewwa u barra mill-UE għandu jammonta għal
madwar EUR 4 biljun fis-sena. Minn dan l-ammont
sħiħ, EUR 600-800 miljun iridu jmorru għal proġetti
ta’ l-enerġija rinnovabbli, filwaqt li nofs is-self
tal-Bank għall-produzzjoni ġdida ta’ l-elettriku jrid
ikun assoċjat ma’ teknoloġiji ta’ enerġija rinnovabbli.

L-enerġija rinnovabbli
Fl-2006, is-self għal proġetti ta’ l-enerġija rinnovabbli
ammontaw għal EUR 524 miljun (għan għall-2007:

minimu ta’ EUR 600-800 miljun), li kien 31% tas-self
tal-Bank għall-produzzjoni ta’ l-elettriku. Fil-perjodu
ta’ ħames snin mill-2002 sa l-2006, is-self ammonta
għal EUR 2.2 biljun, jew medja ta’ 35% ta’ self
għall-produzzjoni ta’ l-elettriku.
Fi Spanja fl-2006 il-Bank silef EUR 450 miljun lil Iberdrola,
il-kumpannija ewlenija fid-dinja fis-suq ta’ l-enerġija
mir-riħ. Dan kien l-akbar self li qatt għamel il-BEI
għall-enerġija rinnovabbli u dan mar għall-iżvilupp ta’31
wind farm u żewġ impjanti żgħar ta’ l-idro-elettriku.
B’konsegwenza tat-tendenzi ta’ l-investiment,
l-enerġija mir-riħ kienet tgħodd għall-parti l-kbira
tal-finanzjament fl-enerġija rinnovabbli matul
dawn l-aħħar snin. Madankollu, l-għan huwa li jkun
hemm diversifikazzjoni tal-portafoll ta’ l-enerġija
rinnovabbli tal-BEI favur l-enerġiji rinnovabbli
li m’humiex żviluppati biżżejjed, bħall-enerġija
solari u partikularment il-bijofjuwils, u teknoloġiji
rinnovabbli ġodda bi prospetti ekonomiċi tajbin
fit-tul. Is-self tal-Bank ta’ EUR 70 miljun lil Andasol9 fi
Spanja, għall-ewwel impjant kummerċjali fuq skala
kbira għall-produzzjoni ta’ l-enerġija solari termali
fl-Unjoni Ewropea, juri id-direzzjoni ’l quddiem.

L-effiċjenza ta’ l-enerġija
Il-BEI jixtieq iżid l-enfasi fuq it-tħassib dwar l-effiċjenza
ta’ l-enerġija fiż-żoni kollha ta’ l-attività ekonomika:
fl-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi, eċċ.
Fl-2006, il-Bank silef EUR 317 miljun għall-investiment
fl-effiċjenza ta’ l-enerġija fl-Unjoni Ewropea.
Il-ġenerazzjoni ta’ sħana u enerġija kkumbinati,
kif ukoll in-netwerks distrettwali tat-tisħin, huma

9

A ra s-sezzjoni dwar “Sostenibbiltà
Ambjentali”
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prijorità tal-Bank. Huwa possibbli u mixtieq li
jkun hemm investiment mifrux sew fl-iffrankar ta’
l-enerġija, speċjalment fl-Istati Membri li daħlu
fl-UE fl-2004 u fl-Istati membri l-ġodda, il-Bulgarija u
r-Rumanija, kif ukoll fil-pajjiżi ġirien.
Fl-Italja, il-Bank silef EUR 120 miljun lil IRIDE,
l-Awtorità ta’ l-Elettriku u l-Gass, biex ittejjeb
il-kapaċità tal-produzzjoni ta’l-elettriku u biex tinstalla
faċilitajiet għall-użu ta’ miters rimoti elettroniċi
fin-netwerk tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku ta’
Turin. L-iskop ta’ l-investiment huwa biex tiżdied
l-effiċjenza ta’ l-enerġija u l-użu razzjonali ta’
l-enerġija u biex tissodisfa t-talba domestika ta’
l-elettriku b’mod effiċjenti meta mqabbel man-nefqa
u li jkun aċċettabbli ambjentalment. It-teknoloġiji
qodma ta’ enerġija termali ġġenerata minn żejt
użat bħala fjuwil jitbiddlu b’teknoloġija aktar nadifa,
moderna u effiċjenti ġġenerata bil-gass b’ċiklu
kkumbinat biex jipproduċu kapaċità elettrika u
tas-sħana għat-tisħin distrettwali. L-installazzjoni ta’
miters diġitali tinkoraġixxi l-immaniġġjar min-naħa
tat-talba u l-immaniġġjar aktar effiċjenti taċ-ċarġ
tas-sistema, fejn it-tnejn jik kontribwixxu
għall-iffrankar ta’ l-enerġija u użu aktar razzjonali ta’
l-enerġija.

Ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni
fl-enerġija
10

 ra s- s e z z j o n i d wa r “A p p o ġġ
A
għall-innovazzjoni”

Il-finanzjament tal-BEI għall-investiment fir-riċerka,
l-iżvilupp u l-innovazzjoni fis-settur ta’ l-enerġija

huwa parti importanti ta’ l-appoġġ tal-Bank
għall-innovazzjoni 10. Eżempji tajbin huma s-self
fil-Ġermanja għall-programm ta’ investiment prinċipali
fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fl-oqsma
tat-tnaqqis ta’emissjonijiet u s-sigurtà, u għall-iżvilupp
ta’ karozza tal-passiġġieri li taħdem bl-idroġenu.
Fil-kuntest tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni
fl-enerġija, il-Bank qed isegwi mill-qrib il-ħidma
mwettqa fuq Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija,
bħal dawk li qegħdin jaħdmu fuq iċ-ċelluli ta’
l-idroġenu u l-fjuwil, fotovoltajċi u solari termali.

In-netwerks trans-Ewropej ta’ l-enerġija
Il-proġetti tan-netwerks trans-Ewropej ta’
l-enerġija għandhom perjodi twal għat-tħejjija u
l-implimentazzjoni u l-pass annwali ta’ l-investiment
– u l-finanzjament – li inevitabbilement jitla’ u jinżel.
Is-self tal-BEI għat-TENs ta’ l-enerġija ammonta għal
EUR 321 miljun fl-2006, li huwa ammont relattivament
żgħir meta mqabbel mas-snin ta’ qabel. Is-self mar
għal proġetti tal-gass u ta’ l-elettriku fl-Irlanda,
ir-Renju Unit u l-Greċja.
Wieħed miż-żewġ proġetti ffinanzjati fil-Greċja kien
TEN prijoritarju ta’ l-enerġija u jikkonċerna l-bini u
t-tħaddim ta’ pipeline tat-trasmissjoni tal-gass twil
85 kilometru li jgħaqqad is-sistemi nazzjonali
tal-gass tal-Greċja u tat-Turkija bejn Komotini
fil-Greċja ul-fruntiera Griega u Torka. L-iskop huwa
sabiex il-Greċja timporta gass naturali minn sorsi
fil-Kaspju u l-Lvant Nofsani li jgħaddu mit-Turkija
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sabiex tissodisfa t-talba li dejjem tiżdied u ttejjeb
is-sigurtà tal-provvista. Iżda l-pipeline tipprovdi wkoll
l-kapaċità għall-ġarr potenzjali futur lejn suq usa’
Ewropew permezz ta’ konnessjonijiet ippjanati ta’
pipelines lejn l-Italja u l-Balkani.

Sigurtà esterna ta’ l-enerġija u l-iżvilupp
ekonomiku  
Barra l-Unjoni Ewropea, il-BEI jappoġġa
l-għan ta’ l-UE li tinħoloq Komunità ta’ l-Enerġija
pan-Ewropea mal-Pajjiżi Ġirien, u flimkien
mal-Pajjiżi Msieħba, investimenti li jtejbu l-affidabililtà
tal-provvisti ta’ l-enerġija lill-Unjoni. Il-Bank jiżviluppa
wkoll għadd ta’ proġetti ppjanati fil-qasam tal-bidla
tal-klima u jikkontribwixxi sabiex jittejjeb l-aċċess
tal-popolazzjoni, b’mod partikolari fl-aktar setturi
foqra, għal sorsi moderni ta’ l-enerġija.
Fl-2006, il-BEI silef madwar EUR 1 biljun
għall-investiment fl-enerġija barra mill-Unjoni
Ewropea, li minnhom EUR 594 miljun fil-Mediterran.
Il-pajjiżi msieħba Mediterranji11 qed esperjenzaw
pressjoni konsiderevoli fl-enerġija, li ser tkompli
tintensifika matul is-snin li ġejjin billi d-domanda
għall-enerġija ser tkompli tiżdied. Din iż-żieda
fit-talba hija riżultat ta’ bosta fatturi, inklużi
l-iżvilupp ekonomiku u l-bżonnijiet ta’ popolazzjoni
dejjem tikber b’mod mgħaġġel. Bħalissa, sittax-il
miljun ta’ dawk li jgħixu fil-partijiet inqas żviluppati
fir-reġjun Meditteranju għad m’għandhomx aċċess
għall-elettriku.
Is-Sħubija Ewro-Mediterranja għandha l-istess
għanijiet ta’ l-enerġija bħall-UE innifisha, li tiżgura
provvisti siguri ta’ l-elettriku, industrija kompetittiva
ta’ l-enerġija u effiċjenza aħjar ta’ l-enerġija, filwaqt
li jinżammu kondizzjonijiet ambjentali sodi. Bħala
appoġġ, is-self tal-BEI taħt il-FEMIP jikkonċentra
fuq il-bini u t-titjib ta’ l-infrastruttura nazzjonali u
reġjonali ta’ l-enerġija u t-titjib ta’ l-integrazzjoni
tas-swieq Ewro-Mediterranji ta’ l-enerġija,
sabiex b’hekk tittejjeb l-affidabilità tal-provvista
għall-pajjiżi kollha kkonċernati. Sa mill-2002, il-FEMIP

iffirmat 20 self għal proġetti ta’ l-enerġija fil-pajjiżi
msieħba Mediterranji, għal EUR 2.8 biljun, jew 42%
tas-self totali tal-FEMIP.
L-investimenti ta’ l-enerġija kellhom rwol importanti
wkoll fil-pajjiżi Afrikani, Karibej u Paċifiċi, li
rrappreżentaw EUR 185 miljun f ’self tal-BEI fl2006. Fil-Kamerun, il-Bank iffinanzja l-programm ta’
investiment ta’ AES Sonel ta’ wara l-privatizzazzjoni
f’faċilitajiet termali u idro-elettriċi u trasmissjoni u
distribuzzjoni aħjar. Fil-Gana, huwa appoġġa l-bini
ta’ sistema ta’ pipeline għat-trasport ta’ gass naturali
minn Niġerja sal-Gana, Togo u Benin, u impjant
idro-elettriku ta’ xmara mexxejja fil-Mali se jtejjeb
il-provvista ta’ l-elettriku fil-pajjiż innifsu kif ukoll
fil-Mawritanja u s-Senegal. Fil-Karibew, il-BEI ffinanzja
l-bini ta’ wind farm fil-Barbados, u fil-Paċifiku, ta’
impjant idro-elettriku fil-Fiġi. Parti sinifikanti
tal-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli ffinanzjati
mill-Bank f’dawn l-aħħar snin kienu barra mill-UE.
Taħt l-objettiv prijoritarju ġdid dwar l-enerġija, ser
tingħata attenzjoni partikulari lil proġetti barra
l-Unjoni li jtejbu l-affidabilità tal-provvista lill-UE,
bħall-kostruzzjoni ta’ pipelines u terminals LNG
għat-trasport ta’ enerġija lejn l-Ewropa.

Ara s-sezzjoni “Ġirien fin-Nofsinhar u fil-Lvant”.
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Tħejjija għat-tkabbir
ta’ l-Unjoni Ewropea
Mill-pajjiżi kollha fejn il-BEI huwa attiv barra l-Unjoni Ewropea, l-eqreb huma l-Pajjiżi Aderenti
u l-Pajjiżi Kandidati u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, li jistgħu jitqiesu bħala pajjiżi kandidati
potenzjali aktar ‘il quddiem. Il-Bulgarija u r-Rumanija kienu għadhom Pajjiżi Aderenti fl-2006
iżda daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 2007.

għal EUR 30 miljun, lil HVB Bank Biochim u lil DSK
Bank biex jiffinanzja investiment fuq skala żgħira
minn negozji u awtoritajiet lokali. Is-self totali
tal-BEI lill-Bulgarija fil-fażi ta’ qabel l-adeżjoni
ammonta għal EUR 467 miljun.
Il-BEI u l-Bulgarija jiffirmaw
ftehim ta’ kooperazzjoni
fil-5 ta’ Ottubru 2006

Il-Bulgarija
Fis-snin li wasslu għall-adeżjoni fl-UE, l-operazzjonijiet
ta’ self tal-BEI fil-Bulgarija koprew is-setturi ewlenin
kollha tal-pajjiż, li jvarjaw minn infrastruttura bażika
għal manifattura u servizzi, inkluż appoġġ għal
intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju u muniċipalitajiet
permezz ta’ istituzzjonijiet finanzjarji lokali. Fl-2006,
il-BEI qabel dwar żewġ linji ta’ kreditu, kull waħda

Fl-2006, il-BEI ffirma Memorandum ta’ Ftehim
mal-Bulgarija, fejn stabbilixxa qafas ta’ appoġġ
għal self mill-Bank fl-ammont ta’ madwar EUR
500-700 miljun fis-sena matul il-perjodu 2007-2013
għall-prijoritajiet ta’ investiment tal-Gvern Bulgaru.
Il-koperazzjoni ser tiffoka fuq it-titjib ta’l-infrastruttura
bażika tal-pajjiż fis-setturi tat-trasport u ta’ l-ambjent
(flimkien ma’ għotjiet ta’ l-UE u sorsi oħra); l-għoti
ta’ appoġġ tekniku u ħila esperta għal proġetti
magħżula tal-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Strutturali
ddefiniti fil-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali JASPERS; u
għajnuna lill-Gvern Bulgaru fl-implimentazzjoni ta’
programm nazzjonali ta’ PPP.

Ir-Rumanija
Pajjiżi tat-tkabbir
Self mogħti fl-2006
(EUR miljuni)

Total
It-Turkija

1 827

Ir-Rumanija

679

Il-Kroazja

270

Il-Bulgarija
Dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugożlava
tal-Maċedonja
Il-Balkani tal-Punent
Pajjiżi tat-tkabbir

60
10
403
3 248

Is-self tal-BEI fir-Rumanija ammonta għal
EUR 679 miljun fl-2006. Tradizzjonalment, is-settur
tat-trasport għandu rwol importanti u, fl-2006, ingħata
self għall-programm li jinsab għaddej ta’ rijabilitazzjoni
tat-toroq f’dan il-pajjiż u l-immodernizzar tal-metro
ta’ Bukarest. L-appoġġ tal-BEI għal investimenti
ta’ negozju fuq skala żgħira u medja u proġetti
muniċipali huwa prijorità, waqt li l-Bank iffoka
wkoll fuq proġetti fis-settur ta’ l-ilma. Il-kostruzzjoni
ta’ impjant ġdid tat-trattament tad-dranaġġ
likwidu f’Bukarest ingħatat self ta’ EUR 25 miljun.
EUR 41.5 miljun ġew allokati għar-rijabilitazzjoni
tas-sistemi tad-dranaġġ muniċipali u EUR 29.5
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Forum tal-BEI 2006:
Ix-Xlokk ta’ l-Ewropa – Reġjun
li Jinsab Miexi ‘il Quddiem
Il-Forum annwali tal-BEI jippreżenta pjattaforma għal
diskussjonijiet u konsultazzjonijiet topiċi bejn uffiċjali u esperti
tal-Bank u msieħba ta’ livell għoli mix-xena politika, akkademika
u tan- negozju. F’Ottubru ta’ l-2006, udjenza ta’ 600 ruħ inġabret
f’Ateni, fuq stedina tal-BEI biex tirrevedi kif l-integrazzjoni politika
u ekonomika fix-Xlokk ta’ l-Ewropa tista’ tiġi msaħħa biex tkun
tista’ tippromuovi stabbiltà u tkabbir ekonomiku, demokrazija
u prosperità.
Il-parteċipanti tal-Forum iddiskutew kif l-Unjoni Ewropea tista’
tagħti spinta lil dan il-proċess u r-rwol tal-mexxejja politiċi u
l-komunitajiet tan-negozju fir-reġjun, li jistgħu jiffaċilitaw u
jwittu t-triq lejn il-kisba ta’ koperazzjoni reġjonali u integrazzjoni
Ewropea. Peress li l-kummerċ u n-netwerks infrastrutturali
effiċjenti huma essenzjali għad-dinamiżmu ekonomiku
tar-reġjun, il-kelliema saħqu dwar ir-rwol tas-settur pubbliku u
l-privat fit-trawwim ta’ proġetti infrastrutturali, biex jippromwovu
l-investiment transkonfinali u l-iżvilupp ta’ servizzi, inkluż l-aċċess
għal finanzi għas-settur pubbliku u intraprendituri privati (għal
dettalji tal-proċedimenti, ara EIB Information (Informazzjoni
tal-BEI) Nru. 125 jew żur il-websajt tal-Bank).
Wara l-Fora ddedikati għas-sostenibbiltà ekonomika (Dublin,
2003), investiment fl-Istati Membri l-ġodda (Varsavja, 2004),
l-Istrateġija ta’ Liżbona (Ħelsinki, 2005), u l-Forum ta’ Ateni
dwar ix-Xlokk ta’ l-Ewropa fl-2006, il-Forum tal-BEI li jmiss ser
isir fis-Slovenja f’Settembru 2007 u ser jiffoka fuq investimenti
fil-qasam ta’ l-enerġija u biex tiġi indirizzata l-isfida tal-bidla
klimatika.
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miljun għat-titjib tas-servizzi muniċipali ta’
provvista ta’ ilma tax-xorb. Dan il-proġett huwa parti
mill-Programm ta’ Żvilupp ta’ l-Infrastruttura ta’ Bliet
ta’Daqs Żgħir u Medju (Small and Medium-sized Towns
Infrastructure Development Programme - SAMTID).
SAMTID iħeġġeġ lill-iżgħar muniċipji fl-istess kontea
biex jingħaqdu flimkien f’assoċjazzjonijiet u biex
jiddelegaw l-operazzjoni u l-ġestjoni lil kumpaniji
li joperaw fir-reġjun. Il-proġett ser itejjeb is-servizzi
ta’ provvista ta’ l-ilma, jiffranka l-ispejjeż u jnaqqas
in-nixxija billi jinbidlu pajpijiet tan-netwerks u pompi
qodma u jiġu installati miters tal-konsum ta’ l-ilma.
Is-self tal-BEI qed jingħata flimkien ma’ għotjiet
mill-Programm ta’ l-UE PHARE.
Fl-okkażjoni tal-Forum tal-BEI f’Ateni f’Ottubru ta’
l-2006 (ara l-kaxxa), il-Bank iffirma ftehim qafas
mar-Rumanija fuq linji simili għal dak iffirmat
mal-Bulgarija. Is-self annwali fir-Rumanija jista’ jilħaq
il-biljun euro fis-snin li ġejjin u parti mir-rwol tal-Bank
ser ikun biex jgħin sabiex jiġi żgurat li l-proġetti jiġu
ffinanzjati u implimentati b’mod effiċjenti u bi spiża
effettiva. Ir-riformi strutturali kontinwi u l-preżenza
aktar b’saħħitha permezz ta’ uffiċċju lokali tal-BEI
u ta’ JASPERS, li għandu jiftaħ fil-bidu ta’ l-2007,
huma mistennija li jkomplu jtejbu l-koperazzjoni.
Il-finanzjament mill-Bank għal investimenti

tas-settur privat ukoll huwa mistenni jikber, imqanqal
minn stabbiltà makroekonomika u influssi kontinwi
u b’saħħithom ta’ investiment dirett barrani.
Il-Kroazja u t-Turkija huma pajjiżi fil-fażi ta’ adeżjoni,
billi n-negozjati għall-adeżjoni fl-UE diġà bdew,
waqt li dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava
tal-Maċedonja hija Pajjiż Kandidat billi n-negozjati
għadhom ma bdewx. Għal dawn il-pajjiżi u
l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (l-Albanija, il-Bożnija
u Ħerżegovina, l-Montenegro, is-Serbja u l-Kosovo),
il-BEI aċċetta mandat ta’ qabel l-adeżjoni mill-UE
għal self sa EUR 8.7 biljun tul il-perjodu 2007-2013.
Il-BEI ser jikkunsidra wkoll li jissupplimenta l-ammont
ta’ self disponibbli taħt il-mandat b’self mogħti fuq
riskju tiegħu.

Il-Kroazja
Biex issaħħaħ l-applikazzjoni tal-Kroazja għal sħubija
fl-UE, is-self tal-BEI jappoġġa proġetti li jgħinu
lill-pajjiż biex jissodisfa l-kriterji ta’ l-adeżjoni u
jintegra malajr fl-Unjoni Ewropea. Sa mill-2001,
is-self tal-BEI fil-Kroazja qabeż l-ammont ta’
EUR 900 miljun. Is-self tradizzjonalment iffoka
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fuq il-bini u r-rijabilitazzjoni ta’ l-infrastruttura
tal-pajjiż, b’mod speċjali n-netwerk tat-trasport
tiegħu. Dan kien il-każ fl-2006, meta l-BEI sellef
ammont rekord ta’EUR 270 miljun għall-infrastruttura
tat-trasport, inkluża il-kostruzzjoni ta’ l-aħħar sezzjoni
ta’ l-awtostrada Rijeka-Żagreb, li kienet konnessjoni
nieqsa fil-kuritur pan-Ewropew mill-fruntiera
Ungeriża via l-Kroazja sal-fruntiera Slovena. Fis-snin
li ġejjin, il-Bank qed jippjana li jestendi s-self tiegħu
fil-Kroazja għas-setturi ta’ l-ambjent u tal-kapital
uman, b’koperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni
u l-Istrument ta’ l-UE għall-Assistenza ta’ Qabel
l-Adeżjoni.

It-Turkija
L-2006 kienet sena importanti għall-attivitajiet
tal-BEI fit-Turkija. Fl-isfond taż-żieda ta’ investimenti
fil-pajjiż, li ħadu spinta bil-ftuħ tan-negozjati ta’
l-adeżjoni ma’ l-UE, is-self tal-BEI fit-Turkija ammonta
għal EUR 1.8 biljun fl-2006, madwar 50% aktar
mis-sena ta’ qabel. Il-BEI huwa sieħeb ta’ investituri
industrijali nazzjonali u barranin, u jappoġġa,
permezz ta’ koperazzjoni ma’ netwerk estiża ta’ banek
lokali, settur attiv ta’ SMEs. Huwa wkoll qed jappoġġa
investiment industrijali fuq skala kbira b’self ta’
EUR 175 miljun lil Turk Otomobil Fabrikasi biex
jiżviluppa u jipproduċi vetturi kummerċjali għas-suq
Ewropew, flimkien ma’ PSA Peugeot Citroën u Fiat.
Il-konnessjonijiet ta’ kummerċ b’saħħithom u
l-infrastruttura effiċjenti, inklużi kurituri ta’ trasport,
ser jappoġġaw il-prosperità tal-pajjiż u jmexxuh
lejn l-adeżjoni ma’ l-UE. F’dan l-ispirtu, porzjon
kbir tas-self tal-Bank mar għal investiment
f’komunikazzjonijiet, bħall-kostruzzjoni ta’ linja
tal-ferroviji ta’ veloċità qawwija bejn Istanbul u
Ankara, tiġdid u espansjoni tal-flotta ta’ Turkish
Airlines u investiment fin-netwerk tat-telefonija
ċellulari ta’ VodafoneTurkija.
It-titjib tas-sistema tat-trasport urban f’Istanbul
huwa wkoll qasam ta’ attività impor tanti

għall-Bank. Fl-2006, self ta’ EUR 400 miljun ingħata
għax-xiri ta’ rolling stock biex jintuża fuq l-ewwel
binarji tal-ferrovija li ser jgħaqqdu n-naħa Ewropea
tal-belt mas-subborg Gedze fuq in-naħa Ażjatika
f’mina taħt il-Bosforu. Il-bini tal-mina nnifisha diġà
bbenefika minn self preċedenti ta’ EUR 650 miljun.
Il-Bank iffinanzja wkoll ix-xiri ta’ żewġ laneċ veloċi
għall-qsim tal-Bosforu, li kull waħda minnhom tista’
ġġorr madwar 1 200 passiġġier u aktar minn 200
karrozza, għal ammont ta’ EUR 50 miljun.
Bħala Pajjiż fil-Fażi ta’ Adeżjoni, it-Turkija ser tirċievi
kontribuzzjonijiet baġitarji ta’ l-UE pprovduti
mill-Istrument il-ġdid ta’ l-UE għal Assistenza ta’
Qabel l-Adeżjoni (IPA) tul il-perjodu 2007-2013. Il-BEI
jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u ma’
l-awtoritajiet Torok biex jiddefinixxi investimenti ta’
prijorità għall-ġejjieni b’mod konformi mal-pjanijiet
ta’ żvilupp nazzjonali u l-prijoritajiet ta’ l-UE. Fil-futur
qrib, il-Bank qed jippjana li jiftaħ uffiċċji f’Ankara u
f’Istanbul.

Il-Balkani tal-Punent
Bl-istess mod, fil-pajjiżi Balkani tal-Punent
l-attivitajiet finanzjarji tal-BEI qed jiffaċilitaw
il-proċess ta’ integrazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
B’mod aktar ġenerali, l-appoġġ ta’ l-Unjoni Ewropea
u l-BEI jgħin biex titrawwem riforma politika u
ekonomika u jħeġġeġ ir-rikonċiljazzjoni soċjali
fir-reġjun. Is-suċċess ta’ dan il-proċess huwa ta’
interess essenzjali għall-pajjiżi kkonċernati u
għall-Unjoni Ewropea kollha. Fl-2006, il-BEI silef
total ta’ EUR 412.5 miljun għal proġetti fil-Balkani
tal-Punent, l-aktar li qatt sellef f’dan ir-reġjun f’sena
partikulari. Is-self totali mill-1995 ammonta għal
EUR 2.1 biljun sa l-aħħar ta’ l-2006.
Il-BEI kompla jiddiversifika s-self tiegħu f’setturi
relattivament ġodda bħas-saħħa u l-edukazzjoni.
Fl-Albanija, silef EUR 12.5 miljun għar-riforma
fl-edukazzjoni, filwaqt li fis-Serbja self ta’ EUR 80
miljun intuża għat-titjib ta’ ċentri kliniċi. Barra minn
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hekk, il-Bank espanda s-self tiegħu favur proġetti
biex itejjeb l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja fir-reġjun,
pereżempju b’self ta’ EUR 5 miljun għat-titjib ta’ l-ilma
muniċipali u l-infrastruttura tas-sistema sanitarja
fil-Montenegro.
It-titjib ta’ netwerks infrastrutturali, b’enfasi fuq
it-trawwim ta’ integrazzjoni reġjonali u t-tneħħija ta’
konġestjonijiet f’sistemi ta’ toroq, tal-ferroviji u ta’
l-enerġija, baqa’ l-punt fokali ewlieni tas-self tal-BEI
fil-pajjiżi Balkani tal-Punent. Fl-2006, il-Bank iffinanzja
proġett ta’ rijabilitazzjoni tat-toroq f’Republika
Srpska fil-Bożnija u Ħerżegovina, tiswija ta’ toroq u
pontijiet fis-Serbja u l-Montenegro, il-bini ta’ terminal
ġdid għal-laneċ tal-passiġġieri fil-Port ta’ Durrës
fl-Albanija, u r-rijabilitazzjoni ta’ taqsimiet
tan-netwerk tal-ferroviji Serbi li kellhom bżonn
urġenti ta’ titjib biex jitneħħew il-konġestjonijiet fissistema, proġett partikolarment importanti peress li
dawn t-taqsimiet jinsabu fi ħdan il-Kuritur prijoritarju
Pan-Ewropew. Bħala parti mill-istess proġett, ix-xiri
ta’ rolling stock għals-Serbian Railways ġie ffinanzjat
mill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u
l-Iżvilupp.
Il-linji ta’ kreditu għall-banek lokali biex jappoġġaw
l-investimenti ta’ l-SMEs u skemi muniċipali fuq skala
żgħira ammontaw għal EUR 145 miljun fl-2006.
Il-BEI jikkofinanzja proġetti kbar fir-reġjun flimkien
ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali,
b’mod partikulari l-EBRD, il-Bank Dinji u l-Bank
ta’ l-Iżvilupp tal-Kunsill ta’ l-Ewropa, kif ukoll ma’
donaturi bilaterali. Huwa jikkoopera wkoll mill-qrib
mal-Kummissjoni Ewropea u ma’ l-Aġenzija Ewropea
għar-Rikostruzzjoni biex iħejji u jikkofinanzja proġetti
b’kontribut baġitarju mill-UE mogħti mill-Istrument
il-ġdid ta’ l-UE ta’ Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni.
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Ġirien lejn in-nofsinhar u l-lvant
Il-Politika ta’ l-Unjoni Ewropea dwar il-Pajjiżi Ġirien tmexxi l-attivitajiet tal-BEI fil-pajjiżi li jmissu
ma’ l-Ewropa fin-nofsinhar u l-lvant. L-importanza ta’ dawn il-pajjiżi għall-UE ġiet ikkonfermata
b’deċiżjoni tal-Kunsill fl-2006 li tagħti lill-BEI mandat ta’ self ġdid sa EUR 12.4 biljun għall-pajjiżi
ġirien ta’ l-UE matul il-perjodu 2007-2013, l-akbar mandat li qatt ingħata barra l-Unjoni, li
effettivament jirdoppja l-attività tal-BEI fil-pajjiżi msieħba Mediterranji (mhux inkluża t-Turkija)
u jżid is-self potenzjali fil-pajjiżi ġirien tal-Lvant b’sitt darbiet.

Il-FEMIP għall-Mediterran
Bħala parti mill-Proċess ta’ Barċellona u aktar
reċentement, fi ħdan il-Politika Ewropea dwar
il-Pajjiżi Ġirien, il-FEMIP (il-Faċilità għall-Investiment
u s-Sħubija Ewro-Mediterranji) tippromwovi
l-iżvillupp ekonomiku u l-immodernizzar soċjali
tal-pajjiżi msieħba Mediterranji u tappoġġa titjib
fl-integrazzjoni reġjonali, b’mod partikulari
fil-proċess lejn l-istabbiliment gradwali ta’ żona ta’
kummerċ ħieles ma’ l-UE sa l-2010. Taħt il-FEMIP,
il-Bank juża firxa wiesgħa ta’ strumenti biex jassisti
l-iż vilupp ekonomiku tal-pajjiżi msieħba
Mediterranji. Il-BEI sar is-sieħeb finanzjarju ewlieni
għar-reġjun tal-Mediterran, u pprovda finanzjament
ta’ aktar minn EUR 11 biljun bejn l-2002 u l-2006, li
minnhom EUR 1.4 biljun ingħataw fl-2006.
Il-FEMIP tiffoka l-attivitajiet tagħha fuq appoġġ
għas-settur privat u l-ħolqien ta’ ambjent li
jiffavorixxi l-investiment, l-aktar billi tiffinanzja
infrastruttura li tippermetti l-iżvilupp ekonomiku.
Barra minn hekk, il-FEMIP issegwi politika ta’djalogu
mtejjeb ma’ dawk kollha li huma involuti fis-sħubija
Ewro-Mediterranja, kemm fuq livell istituzzjonali
kif ukoll ma’ rappreżentanti mis-settur privat u
s-soċjetà ċivili.

Appoġġ għas-settur privat fl-2006
Fl-Eġittu, pereżempju, il-BEI silef EUR 200 miljun
għal impjant tal-metanol fuq skala dinjija. Il-proġett

Pajjiżi Meditteranji
Self mogħti fl-2006
(EUR miljuni)

Riżorsi
Total

Tal-bank
stess

L-Eġittu

550

550

-

Il-Marokk

290

280

10

L-Iżrael

275

275

-

It-Tuneżija

154

154

-

Is-Sirja

45

45

-

Reġjonali

40

-

40

1 354

1 304

50

Pajjiżi Mediterranji

mill-baġit

jirrigwarda d-disinn, il-bini u l-operazzjoni ta’ impjant
li ser jipproduċi madwar 1.3 miljun tunnellata
fis-sena, l-aktar għall-esportazzjoni. Skond kemm
tiżviluppa d-domanda lokali, il-metanol ser jinbiegħ
ukoll lill-industriji Eġizzjani. Wara l-iskoperta ta’
riżervi sinifikanti ta’ gass naturali fl-Eġittu fis-snin
disgħin, il-Gvern Eġizzjan stabbilixxa għan strateġiku
biex jippromwovi l-użu ta’ dan ir-riżors naturali
bħala fjuwil fis-suq domestiku, materja prima
għall-industrija petrokimika u bħala merkanzija
għall-esportazzjoni.
Il-linji ta’ kreditu ta’ EUR 165 miljun lil intermedjarji
finanzjarji u investimenti ta’ kapital ta’ riskju f’fondi
li joperaw fil-pajjiżi msieħba Mediterranji kienu
ċentrali għall-attivitajiet tal-FEMIP fis-settur privat
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Ir-Rapport Annwali
tal-FEMIP

fl-2006. Il-linji ta’ kreditu għall-banek
intermedjarji jservu għal self f’żewġ
stadji (on-lending) lil intrapriżi lokali
ta’ daqs żgħir u medju, li fir-reġjun
tal-Mediterran, bħal f’inħawi oħra, huma pilastru
importanti ta’ l-ekonomija. B’hekk il-BEI, li reġa’
beda jopera fl-Iżrael wara nuqqas ta’ għaxar snin,
silef EUR 75 miljun lil Bank Hapoalim biex jappoġġa
lill-SMEs fis-setturi ta’ l-industrija, servizzi, saħħa u
edukazzjoni.
Il-kapital ta’ riskju tal-FEMIP huwa wkoll strument
effettiv biex jistimula lis-settur privat. Fl-2006,
il-BEI investa EUR 10 miljun f’kull wieħed minn erba’
fondi multi-settorjali reġjonali: fil-fond Euromena
li huwa bbażat f’Bejrut; il-Fond Privat ta’ Ekwità
tal-Magreb II, li jaħdem minn ġewwa r-reġjun;

il-Fond Ewromed, li jopera mill-Italja; u l-Fond SGAM
Al Kantara, li huwa l-ewwel fond ta’ dan it-tip li
jingħata għajnuna finanzjarja mill-grupp Societé
Générale. Huwa investa wkoll EUR 8.5 miljun fil-fond
Horus għall-Ikel u n-Negozju Agrikolu, li jispeċjalizza
fin-negozju agrikolu Eġizzjan.
Intużaw ukoll riżorsi ta’ kapital ta’ riskju għal self ta’
mikrokreditu tal-BEI fil-Mediterran. Is-sellief kien
Enda inter-arabe fit-Tuneżija, NGO li sa mill-1995
ilha tipprovdi servizzi ta’ mikrokreditu lil madwar
30 000 mikro-intraprenditur, li aktar minn 85%
minnhom huma nisa. L-għan ta’ dan il-finanzjament
tal-FEMIP hu li jsaħħaħ il-kapital ta’ Enda inter-arabe
biex b’hekk l-NGO tkun tista’ tespandi l-attivitajiet
tagħha fir-reġjuni l-inqas żviluppati tal-pajjiż.
Is-self tal-BEI jingħata flimkien ma’ assistenza teknika
ffinanzjata mir-riżorsi baġitarji ta’ l-UE.

Enerġija u ambjent
Il-punt fokali tal-FEMIP fis-settur ta’ l-enerġija
tal-Mediterran huwa li jikkonforma mill-qrib
mal-prijoritajiet ta’ l-UE għas-settur: żvilupp
ta’ enerġija sostenibbli, kompetittività u sigurtà
tal-provvista. Fl-2006, il-Bank silef EUR 600 miljun
għal proġetti ta’ l-enerġija fl-Eġittu, il-Marokk u
t-Tuneżija, li flimkien ammontaw għal 44% tas-self
totali fil-Mediterran.
Fit-Tuneżija, il-BEI silef EUR 114 miljun għall-kostruzz
joni ta’ impjant ta’ l-enerġija li jaħdem bil-gass
u b’ċiklu kkombinat f’Ghannouch. L-investiment
ser jgħin biex tiġi sodisfatta d-domanda għallelettriku li dejjem qed tikber fil-pajjiż waqt li flistess ħin jgħin lit-Tuneżija biex issir aktar attraenti
bħala pajjiż għall-investiment f’attivitajiet u servizzi
industrijali, b’mod partikulari fis-settur turistiku.
Żewġ impjanti ta’ l-enerġija oħra b’ċiklu kkombinat
ingħataw appoġġ b’self ta’ EUR 260 miljun fl-Eġittu.
Dawn ser jipproduċu l-elettriku bi prezz kompetittiv
u b’impatt ambjentali limitat.
Sabiex jitwessa’ l-iskop fl-investiment futur fis-settur
ta’ l-enerġija sostenibbli, bħalissa jinsabu għaddejjin
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tliet studji ffinanzjati mill-Fond Fiduċjarju tal-FEMIP.
Wieħed minn dawn l-istudji huwa dwar l-enerġija
rinnovabbli fil-Pajjiżi Msieħba Mediterranji. Dan qed
isir bi sħubija ma’ l- Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise d’Energie (l-Aġenzija għall-Ambjent
u għall-ġestjoni ta’ l-enerġija - ADEME) u l-Agence
française de développement (l-Aġenzija Franċiża
għall-Iżvilupp - AFD). Studju ieħor qed jinvestiga
l-possibiltajiet għal attivitajiet ta’ finanzjament u
kreditu għall-karbonju fir-reġjun tal-Mediterran, biex
jiġu identifikati setturi ta’ prijorità u biex tinbena linja
ta’ proġetti potenzjali li l-BEI jista’ jappoġġa fis-snin
li ġejjin. Fl-aħħar, studju beda jevalwa l-potenzjal
għall-produzzjoni ta’ bijofjuwil li huwa sostenibbli
mill-aspett ambjentali fil-pajjiżi tal-FEMIP, fejn
bħalissa teżisti biss informazzjoni sparpaljata.

Il-proġetti tal-ħarsien ambjentali fil-Mediterran
irrappreżentaw EUR 325 miljun f’self tal-BEI fl-2006.
Il-finanzjament, li indirizza l-aktar ħtiġijiet ambjentali
urġenti, kien ikkonċentrat fuq is-settur ta’ l-ilma u
tas-sistema sanitarja fl-Iżrael, il-Marokk, is-Sirja u
t-Tuneżija. B’mod partikulari, fil-Marokk ġew mislufa
EUR 40 miljun għar-rijabilitazzjoni u l-estensjoni
tas-sistemi sanitarji f’ċentri urbani fil-baċir wadi
Sebou, li jinsab bejn Taza lejn il-lvant u Khenitra
mal-kosta ta’ l-Atlantiku. Is-self intuża għall-ġbir
ta’ l-ilma tad-dranaġġ u s-sistema ta’ ġbir ta’ l-ilma
tax-xita u l-kostruzzjoni ta’ impjant sekondarju
għall-ilma tad-dranaġġ. Minħabba l-impatt
ambjentali sostanzjali, il-proġett kiseb appoġġ
ulterjuri permezz ta’ sussidju fuq l-imgħaxijiet mirriżorsi baġitarji ta’ l-UE. Hemm ipproġettati EUR

Laqgħa ministerjali
tal-FEMIP f’Tuneż
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4 miljun fil-forma ta’ assistenza teknika tal-FEMIP
għat-Taqsima tal-Ġestjoni ta’ Proġetti u ħidma biex
tiżdied il-kapaċità istituzzjonali tas-sellief.
B’mod aktar ġenerali, il-Kummissjoni Ewropea
bħalissa qiegħda tiżviluppa programm għat-tindif
tat-tniġġis fuq medda ta’ żmien twil u fuq skala
kbira għall-Mediterran. L-inizjattiva, magħrufa bħala
Horizon 2020, tibni fuq koalizzjoni ta’ msieħba,
inkluż il-BEI. Taħt il-FEMIP, il-Bank ser jiffoka fuq
it-tnaqqis ta’ l-aktar għejun sinifikanti tat-tniġġis u
toħloq linja ta’ proġetti potenzjali li jistgħu jingħataw
l-appoġġ tal-banek b’koperazzjoni mill-qrib ma’
banek multilaterali oħrajn u mad-DĠ Ambjent
tal-Kummissjoni.

Għajnuna lil-Lebanon
Fl-okkażjoni tal-Konferenza Internazzjonali
tad-Donaturi, li saret f’Pariġi f’Jannar 2007, il-BEI
wiegħed li jagħti appoġġ għall-Pjan ta’ Rkupru,
Rikostruzzjoni u Riforma abbozzat mill-Gvern
Lebaniż billi jipprovdi EUR 960 miljun matul is-sitt
snin li ġejjin għal proġetti ewlenin taħt il-Programm
ta’ Investiment Pubbliku u għal investiment
fis-settur privat. Bħala sieħeb għal żmien twil
tal-Lebanon, il-Bank ser jissokta bl-impenn tiegħu
għal proġetti ta’ infrastruttura (l-aktar trasport u ilma
tad-dranaġġ) u ser jipprovdi finanzjament ġdid tal-BEI
biex jagħti appoġġ lill-SMEs li l-attivitajiet tagħhom
ġew imħarbta bil-konflitt reċenti, biex jagħti appoġġ
għar-riforma settorjali (b’mod partikulari fis-settur ta’
l-enerġija) u biex jappoġġa investiment mis-settur
privat. Barra minn hekk, l-għotjiet ta’ assistenza
teknika ser jgħinu fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’
proġetti, kif ukoll fil-proċess tal-privatizzazzjoni.

Implimentazzjoni tal-mandat il-ġdid tal-FEMIP
L-appoġġ finanzjarju jifforma l-bażi tar-rwol tal-BEI
fil-Mediterran. Madankollu, is-sħubija timplika
wkoll djalogu dwar politika mal-partijiet interessati:
il-pajjiżi kkonċernati, is-settur privat u s-soċjetà ċivili.

Il-mandat il-ġdid huwa maħsub biex isaħħaħ
is-sħubija u l-interazzjoni fuq tliet livelli. Fuq
il-livell tal-gvernijiet, il-laqgħat tal-Kunsill tal-Ministri
tal-FEMIP ser ikunu responsabbli għat-tfassil ta’
politika strateġika fuq livell għoli. L-ewwel laqgħa
ministerjali ta’ dan it-tip taħt il-mandat il-ġdid ser
issir f’Ċipru f’Mejju 2007. Fuq livell aktar prattiku,
kumitat ta’ rappreżentanti mill-UE u mill-pajjiżi
msieħba Mediterranji u mill-Kummissjoni Ewropea
ser jiddiskuti regolarment l-istrateġija tal-FEMIP,
waqt li jipprovdi gwida lill-ministri dwar kwistjonijiet
speċifiċi, bħal analiżi settorjali jew definizzjoni
ta’ strumenti ġodda ta’ finanzjament, u japprova
r-rapport annwali tal-FEMIP. Fl-aħħar, il-Konferenzi
tal-FEMIP ser jgħaqqad rappreżentanti mis-settur
privat u dak pubbliku, akkademiċi u partijiet
interessati oħrajn biex jiddiskutu suġġetti magħżulin
mill-Kunsill tal-Ministri. Fl-2006, saret konferenza
f’Monako dwar investiment neċessarju fis-sistemi
ta’ trasport fir-reġjun tal-Mediterran.

Ir-Russja u ġirien oħra fil-lvant
Waqt li l-BEI ilu attiv fil-Mediterran għal madwar
tletin sena, l-ewwel self tal-BEI għal proġett fir-Russja
jmur lura biss għall-2003. Il-mandati li jirregolaw
l-attività tal-BEI fil-lvant ukoll kienu għal ammonti
relattivament żgħar meta mqabbla mal-Mediterran.
Madankollu, hekk kif l-interess ta’ l-UE f’din il-parti
tad-dinja qed jikber, bl-istess mod qed jikbru
l-mandati, mill-ammont inizjali ta’ EUR 100
miljun għar-Russja fl-2001, għal EUR 500 miljun
għar-Russja, il-Belarus, il-Moldavja u l-Ukraina sa
Jannar 2007, sa EUR 3.7 biljun għal dawn il-pajjiżi flimkien
mal-Kawkasu t’Isfel matul il-perjodu 2007-2013.
L-ewwel mandat tal-BEI (EUR 100 miljun) kien
iffukat speċifikament fuq proġetti ambjentali
fix-xifer tal-Baħar Baltiku tar-Russja. Dan irriżulta fi
tliet operazzjonijiet iffinanzjati mill-Bank għal total
ta’ EUR 85 miljun, li lkoll ġew ikkofinanzjati kemm
mill-EBRD kif ukoll min-NIB, u li jibbenefikaw proġetti
ta’ l-ilma fiż-żona ta’ San Pietruburgu.
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It-tieni mandat għal EUR 500 miljun kien
għall-finanzjament ta’ proġetti ta’ interess kbir
għall-UE fir-Russja, l-Ukraina, il-Moldova u l-Belarus
fis-settur ambjentali kif ukoll f ’infrastruttura
tat-trasport, tat-telekomunikazzjonijiet u ta’
l-enerġija fi proġetti li jinvolvu Netwerks prijoritarji
Trans-Ewropej b’implikazzjonijiet transkonfinali
għal xi Stat Membru ta’ l-UE. Fl-2006, il-Bank
approva l-ewwel self ta’ EUR 200 miljun fl-Ukraina
għar-rijabilitazzjoni tas-sezzjonijiet finali ta’
l-awtostrada M-06 bejn Kiev u Brody matul il-Kurituri
Pan-Ewropej III u V. Il-proġett ser jiġi kkofinanzjat
ma’ l-EBRD.
Sabiex il-BEI ikun attiv f’pajjiżi individwali taħt
il-mandat, iridu jiġu konklużi ftehim qafas bejn
il-Bank u l-pajjiż ikkonċernat. Qabel dawn il-ftehim

kienu jeżistu biss mar-Russja u l-Ukraina, iżda
fl-2006 intlaħaq ftehim mal-Moldova wkoll, li jwitti
t-triq għal attività tal-BEI fil-ġejjieni f’dan il-pajjiż.
Kien ukoll utli għas-self tal-Bank fil-pajjiżi Ġirien
tal-Lvant l-iffirmar ta’ Memorandum ta’ Ftehim
bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-BEI u l-EBRD
fil-15 ta’Diċembru 2006 li ser isaħħaħ il-koperazzjoni
mill-qrib fil-pajjiżi kkonċernati.
L-investimenti fir-Russja, l-Ukraina u l-Moldova,
kif ukoll fl-Armenja, l-Ażerbajġan u l-Ġeorġja
fil-Kawkasu t’Isfel fl-2007-2013 ser ikunu mmirati
lejn is-setturi li kienu jaqgħu taħt mandati
preċedenti, iżda dan ser tingħata prijorità
mġedda għal proġetti fis-settur ta’ l-enerġija,
b’mod partikulari proġetti strateġiċi ta’ provvista
ta’ enerġija u ta’ trasport.

Il-BEI, l-EBRD u
l-Kummissjoni
jgħaqqdu l-isforzi
tagħhom fil-Kawkasu
t’Isfel, r-Russja u
l-Ażja Ċentrali
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Il-BEI jiffinanzja investimenti fl-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP), kif ukoll fl-Ażja u l-Amerika
Latina (ALA). Is-self tal-Bank isir taħt mandat ta’ l-Unjoni Ewropea, iżda n-natura tal-mandati
fil-pajjiżi AKP u ALA huma pjuttost differenti. Fl-AKP, il-BEI jgħin biex jimplimenta l-politika ta’
żvilupp ta’ l-UE, waqt li fl-ALA l-punt fokali kien fuq il-koperazzjoni ekonomika bejn l-Unjoni u
l-pajjiżi msieħba.

Stati ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku u l-Afrika t’Isfel
Self mogħti fl-2006
(EUR miljuni)

Riżorsi
Total Tal-bank
L-Afrika

Mill-baġit

564

133

431

Punent

218

115

103

T’isfel u l-Oċean Indjan

146

18

128

Ċentrali u Ekwatorjali

101

-

101

Lvant

56

-

56

Multireġjonali

43

-

43

Karibew

41

10

31

Paċifiku

37

25

13

-

-

-

Multireġjonali

103

-

103

AKP-OCT

745

167

578

80

80

-

OCT

L-Afrika t’Isfel

Il-BEI fil-pajjiżi AKP

12

Inklużi EUR 8.5 miljun iffirmati taħt
il-Konvenzjoni Lomé 4bis.

Il-bażi għall-attivitajiet tal-Bank fil-pajjiżi AKP hija
l-Ftehim ta’ Sħubija ta’ Cotonou bejn l-UE u d-79
pajjiż AKP. L-għan ċentrali tal-Ftehim ta’ Cotonou, li
ssostitwixxa l-Konvenzjonijiet preċedenti ta’Yaoundé
u Lomé, huwa t-tnaqqis u l-eliminazzjoni tal-faqar,
u l-inklużjoni ta’ l-ekonomiji AKP fl-ekonomija
dinjija. Għall-perjodu 2003-2007, il-BEI jista’ jsellef
sa EUR 1.7 biljun mill-fondi tiegħu stess u EUR
2 biljuni ulterjuri mill-Faċilità ta’ Investiment (FI),
fond rotanti li huwa ffinanzjat mill-Fond Ewropew ta’
l-Iżvilupp u amministrat mill-Bank. Il-FI ġiet stabbilita
biex tappoġġa l-investiment f’intrapriżi privati u
entitajiet tas-settur pubbliku mmexxija fuq livell

kummerċjali li joperaw fis-setturi tat-trasport, l-ilma,
l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet, b’investimenti
fl-infrastruttura li hija kundizzjoni neċessarja
għall-iżvilupp tas-settur privat. Il-proġetti
b’komponent importanti ambjentali u/jew soċjali
jew proġetti tas-settur pubbliku f’pajjiżi li qed
isegwu programmi ta’ aġġustament ekonomiku
huma normalment eliġibbli għal sussidji fuq
ir-rati ta’ l-imgħax. Is-self tal-BEI fl-Afrika t’Isfel jaqa’
taħt mandat separat li pprovda sa EUR 825 miljun
għall-2000-2006.
Is-self tal-BEI fil-pajjiżi AKP ammonta għal EUR
745 miljun fl-2006 (meta mqabbel ma’ EUR 537 miljun
fl-2005), EUR 578 miljun minn riżorsi ta’ l-EDF12 u
EUR 167 miljun mill-fondi tal-Bank stess. Taħt
il-Ftehim ta’ Cotonou, il-FI stabbilixxiet track record
b’saħħtu ta’ attività b’operazzjonijiet iffirmati
li jammontaw għal kważi EUR 1 400 miljun
mill-2003 ‘il hawn. Il-punt fokali s’issa kien fuq proġetti
promossi mis-settur privat, li ammontaw għal
81% tal-portafoll ta’ l-FI fit-tmiem ta’ l-2006. Skond
is-settur, 53% tal-portafoll ta’ l-FI huwa mmirat lejn
servizzi finanzjarji – b’riżultati tajbin miksuba s’issa
fl-iżvilupp ta’ l-attivitajiet ta’ mikrofinanzjament
tal-Bank fil-pajjiżi AKP, u b’mod partikulari fl-Afrika ta’
taħt is-Saħara – waqt li 20% jikkonsisti f’investimenti
industrijali (inklużi attivitajiet ta’ xogħol f’minjieri).
Is-26% li jifdal huwa relatat ma’ infrastruttura
bażika (investimenti fl-enerġija, l-ilma, it-trasport u
t-telekomunikazzjonijiet). Is-self mill-fondi tal-Bank
stess laħqu t-total ta’ EUR 386 miljun sat-tmiem ta’
l-2006, li minnhom aktar minn nofs kienu għal
proġetti tas-settur privat. L-industrija (inkluż
ix-xogħol fil-minjieri) u l-infrastruttura bażika
flimkien ammontaw għal 65% tas-self minn fondi
tal-Bank stess.
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Rapport Annwali
tal-Faċilità
ta’ Investiment
ta’ Cotonou

Il-ħarsien ta’ l-ambjent għandu rwol importanti
fil-pajjiżi AKP, b’mod speċjali proġetti ta’ l-ilma u
tas-servizzi sanitarji (ara l-kaxxa dwar il-provvista
ta’ l-ilma fil-Możambik), iżda wkoll l-investiment
fl-enerġija rinnovabbli. Fl-2006, il-Bank silef EUR
9.75 miljun mill-fondi tiegħu stess lill-Barbados
Light and Power Company għal proġett ta’
enerġija mir-riħ. Il-proġett jissostitwixxi l-użu ta’
karburanti fossili għaljin u jnaqqas l-emissjonijiet
atmosferiċi. Il-self kellu rata ta’ l-imgħax issussidjata
minħabba raġunijiet ambjentali. L-investiment
huwa ffinanzjat taħt il-Faċilità ta’ Finanzjament
tal-BEI għall-Bidla Klimatika u aktarx li ser ikun
eliġibbli għal reġistrazzjoni taħt il-Mekkaniżmu
għall-Iżvilupp Nadif tal-Protokoll ta’ Kjoto.
Il-promotur tal-proġett applika għal appoġġ
mill-Faċilità tal-Bank ta’ Assistenza Teknika
għall-Bidla Klimatika bil-għan li jiffaċilita l-proċess
għall-kisba ta’ din ir-reġistrazzjoni. Il-BEI silef ukoll
EUR 24.5 miljun għall-kostruzzjoni ta’ impjant ta’
enerġija idroelettrika f’Fiġi.
Fl-2006, l-attività tal-Bank fl-Afrika t’Isfel kienet
ristretta minħabba l-iskadenza imminenti
tal-mandat kurrenti fit-tmiem ta’ l-2006 u
d-disponibbiltà limitata ta’ fondi li rriżultat minn
dan il-fatt. Il-BEI silef EUR 80 miljun mill-fondi
tiegħu stess lil ESKOM Holdings Ltd għall-bini
ta’ interkonnessjoni ġdida ta’ trasmissjoni ta’
vultaġġ għoli bejn Johannesburg u Cape Town.
ESKOM hija l-utilità ta’ l-elettriku li hija għal kollox
il-proprjetà ta’ l-Istat. Taħt il-mandat għall2002-2006, il-finanzjament tal-Bank ingħata lil
SMEs (EUR 260 miljun), investiment f ’ħarsien
ambjentali (EUR 245 miljun) u enerġija (EUR 130
miljun).

l-iżvilupp ta’ swieq finanzjarji lokali u
li jipprovdu fondi għal intrapriżi aktar
żgħar, b’mod partikulari l-intrapriżi
mikro.
Fl - 2 0 0 6 i l - B a n k , p e r m e z z t a l - Fa ċ i l i t à t a’
Investiment, estenda self biex jappoġġa l-iżvilupp
tal-First Bank of Nigeria (FBN), wieħed mill-akbar
banek tal-pajjiż, li nieda proġett ambizzjuż ta’
modernizzar. Bis-saħħa tal-pożizzjoni unika tiegħu u
l-amalgamazzjoni ppjanata ma’ Ecobank, l-FBN
ser ikun protagonist ewlieni fit-tisħiħ finanzjarju u
l-integrazzjoni ekonomika fl-Afrika tal-Punent. Huwa
ser juża n-netwerk reġjonali ġdid tiegħu biex itejjeb
is-servizzi lil klijenti kummerċjali u korporattivi.
Is-self qiegħed jagħti lill-FBN aċċess għal għajn
ta’ finanzjament stabbli fuq medda ta’ żmien twil
biex jimplimenta l-istrateġiji tiegħu. Permezz
tal-provvediment ta’ kapital tal-livell II, il-Faċilità ta’
Investiment qed tagixxi wkoll bħala katalist biex
jiżdied l-influss ta’ finanzjament mis-settur privat
lill-FBN biex b’hekk ikun hemm diversifikazzjoni
fil-bażi ta’ finanzjament tiegħu.
Il-BEI ikkontribwixxa wkoll USD 5 miljun lill-Business
Partners International Kenya SME Fund (BPI-K).
BPI-K hija Soċjetà Limitata tal-Kenja li tinvesti
f’intrapriżi ġodda ta’ daqs medju. Il-fond jingħata
wkoll kofinanzjament mill-IFC u Business Partners
International, sussidjarja ta’ Business Partners
Ltd, kumpanija ta’ l-Afrika t’Isfel li tispeċjalizza
f’investimenti f’SME’s. Il-Fond ser jibbenefika wkoll
mill-appoġġ u l-involviment tar-rappreżentanza
reġjonali tal-BEI f’Najrobi.

Ħidma mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea
Servizzi finanzjarji
L-attivitajiet fis-settur finanzjarju, b’mod partikulari
l-għoti ta’ riżorsi permezz ta’ istituzzjonijiet
finanzjarji lokali u fondi ta’ ishma azzjonarji privati,
ġeneralment iservu l-iskop doppju li jappoġġaw

Jidher li qiegħed ikun ferm effettiv il-ġbir flimkien
tal-ħila esperta u r-riżorsi finanzjarji tal-BEI u
l-Kummissjoni Ewropea. Fl-2006, dawn iż-żewġ
instituzzjonijiet iffirmaw Memorandum ta’
Ftehim li permezz tiegħu ħolqu Fond Fiduċjarju
għall-appoġġ ta’ l-infrastruttura reġjonali fl-Afrika.
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Ilma nadif għall-foqra f’Maputo,
il-Możambik
Fl-2006, il-BEI silef EUR 31 miljun għat-titjib u l-espansjoni tas-sistema tal-provvista ta’ l-ilma
f’Maputo, il-Możambik. Il-promotur tal-proġett, Maputo Water Supply, jaqdi ż-Żona l-Kbira
ta’ Maputo li għandha madwar 1.7 miljun abitant. F’din iż-żona, nofs il-popolazzjoni tgħix
f’faqar kbir u 40% biss għandhom aċċess għal ilma tax-xorb adegwat. Billi jżid b’mod sinifikanti
n-numru ta’ nies li għandhom aċċess għal ilma tax-xorb nadif, il-proġett tal-BEI jikkontribwixxi
għall-kisba tal-Miri ta’ Żvilupp għall-Millenju tal-Możambik fir-rigward ta’ l-ilma, is-saħħa
u l-eliminazzjoni tal-faqar, li huma aspetti ċentrali ta’ l-Istrateġija ta’ Tnaqqis tal-Faqar
tal-pajjiż. Is-seba’ Mira ta’ Żvilupp għall-Millenju tan-NU – l-iżgurar tas-sostenibbiltà ambjentali
– tinkludi miri sekondarji għat-tnaqqis bin-nofs tal-proporzjon ta’ persuni mingħajr aċċess
sostenibbli għal ilma tax-xorb nadif u titjib fis-servizzi sanitarji.
Il-proġett ta’ l-ilma ta’ Maputo għandu erba’ għanijiet speċifiċi: li tiżdied il-kapaċità ta’
produzzjoni installata sabiex tiġi żgurata provvista kostanti għal 730 000 ruħ li bħalissa huma
mqabbda mas-sistema eżistenti tal-provvista ta’ l-ilma (bħalissa s-sistema ma tipprovdix
provvista ta’ 24 siegħa) u biex tiżdied il-popolazzjoni moqdija b’467 000 ruħ sa l-2010 u
b’145 000 oħra sa l-2014; li jittejjeb ir-rendiment tas-sistema billi jitnaqqas l-ammont ta’ ilma
mhux irreġistrat mill-miters ta’ l-ilma; li l-provvista ta’ l-ilma tiġi estiża fiż-żoni aktar foqra
fil-periferiji tal-belt bl-appoġġ ta’ operaturi privati żgħar lokali, sabiex is-servizzi jiġu estiżi
għal 110 000 ruħ oħra; u li tittejjeb il-kapaċità u s-sostenibbiltà finanzjarja tal-kumpanija
tal-provvista ta’ l-ilma, li ser tikkontribwixxi għat-titjib tas-servizzi ta’ l-ilma fil-bliet kollha li
jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-promotur.
Il-proġett jibni fuq riformi u xogħol ta’ proġetti li saru qabel f’dan is-settur mill-Bank Dinji
u jgħaqqad l-aġenzija nazzjonali ta’ l-ilma FIPAG (Fundo do Investimento e Património do
Abastecimento de Água) u l-Gvern tal-Możambik flimkien ma’ grupp ta’ organizzazzjonijiet
internazzjonali ta’ finanzjament għall-iżvilupp: il-BEI, il-Faċilità ta’ l-Ilma tal-Kummissjoni
Ewropea, FMO ta’ l-Olanda u l-Agence Française de Développement. Is-sostenibbiltà u
l-prezzijiet aċċessibbli huma żgurati permezz ta’ taħlita ta’ finanzjament bi spiża baxxa, politika
regolatorja tajba (b’mod partikulari fir-rigward tat-tariffi u l-awtonomija istituzzjonali),
parteċipazzjoni mis-settur privat fil-provvista tas-servizz li tkun mfassla u rregolata b’mod
adattat, u l-involviment ta’ NGOs fil-punt tal-kunsinna.
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Permezz ta’ dan il-Fond Fiduċjarju, li ser ikun
miftuħ għal kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri,
il-Kummissjoni Ewropea inizjalment ser talloka
sa EUR 60 miljun f’għotjiet flimkien ma’ madwar
EUR 260 miljun f’self mill-BEI fil-forma ta’ sussidji fuq
ir-rati ta’ l-imgħax.
Fuq l-istess linji, ink iseb progress tajjeb
fl-implimentazzjoni ta’ proġetti fl-Etjopja,
il-Madagaskar u l-Możambik li jinvolvu self
mill-BEI flimkien ma’ assistenza teknika u għajnuna
fil-forma ta’ għotjiet taħt il-Faċilità ta’ l-Ilma
AKP-UE, li ġiet stabbilita fl-2004 biex tippromwovi
u tappoġġa l-investiment fis-settur ta’ l-ilma fl-AKP.
B’mod separat, Faċilità speċjalizzata ġdida tal-BEI
għat-Tħejjija ta’ Proġetti ta’ l-Ilma ta’ EUR 3 miljun
ser tiffinanzja t-tħejjija ta’ mill-inqas tmien proġetti
ta’ l-ilma u ta’ servizzi sanitarji fl-AKP matul it-tliet
snin li ġejjin.
Barra minn hekk, il-BEI intalab mill-Kummissjoni
Ewropea biex jipprovdi servizzi ta’ konsulenza
għall-implimentazzjoni tat-tieni Faċilità ta’ Kapital
ta’ Riskju (RCF) tiegħu fl-Afrika t’Isfel, li huwa

programm ta’ settur immirat ta’ EUR 50 miljun
fuq medda ta’ ħames snin. Il-programm huwa
kontinwazzjoni ta’ l-RCF li beda fl-2002 u li kiseb
riżultati pożittivi, li diġà jinvolvi lill-BEI, u huwa
mmirat biex jipprovdi finanzjament fil-forma
ta’ ishma azzjonarji u kważi-azzjonarji lil SMEs li
s-sidien tagħhom huma persuni li storikament kienu
żvantaġġati fl-Afrika t’Isfel. Il-kontribut tal-BEI hu li
jagħti pariri lill-Kummissjoni Ewropea fuq it-tfassil
u l-istabbiliment tal-faċilità u sussegwentement
li jippar teċipa fl- evalwazzjoni tek nik a u
l-approvazzjoni ta’ proposti għall-investiment,
mingħajr ebda involviment fil-ġestjoni finanzjarja
tal-fondi nfushom.

Perspettiva
Il-Ftehim ta’ Cotonou ġie konkluż f’Ġunju tas-sena 2000
għal perjodu ta’ 20 sena, bi protokolli għal kull perjodu
ta’ bejn ħames u sitt snin suċċessiv. L-ewwel protokoll, li
kopra l-perjodu 2003-2007, dalwaqt ser jilħaq it-tmiem
tiegħu. It-tieni protokoll, għall-2008-2013, jipprovdi
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EUR 1.1 biljun addizzjonali għall-Faċilità ta’ Investiment
u EUR 2 biljun mill-fondi tal-Bank stess, li magħhom
għandha tiżdied allokazzjoni ġdida ta’ EUR 400 miljun
għal sussidji tar-rati ta’ l-imgħax u assistenza teknika.
Taħt il-mandati esterni l-ġodda, is-somma ta’ EUR
900 miljun ser tkun disponibbli għal proġetti fl-Afrika
t’Isfel bejn l-2007 u l-2013.
Fis-snin li ġejjin, l-emfasi tal-Bank ser tkun fuq
l-infrastruttura u s-setturi finanzjarji. Fl-infrastruttura,
il-punt fokali ser ikun fuq investimenti bażiċi bħal
fi proġetti ta’ l-enerġija, l-ilma u servizzi sanitarji.
Il-proġetti tas-settur privat u inizjattivi reġjonali, jiġifieri
proġetti li jinvolvu jew li għandhom impatt fuq aktar
minn pajjiż wieħed, ukoll ser jingħataw prijorità.

L-Ażja u l-Amerika Latina
Self mogħti fl-2006
(EUR miljuni)

Total
L-Amerika Latina
Il-Kolombja

240
100

Il-Brażil

40

L-Ekwador

40

Il-Perù

40

Il-Ħonduras
L-Ażja

20
243

Sri Lanka

120

Il-Maldive

50

Il-Vjetnam

38

Il-Pakistan

35

L-Ażja u l-Amerika Latina

483

Il-BEI u l-Ażja u l-Amerika Latina
Il-mandat tal-BEI għal self fl-Ażja u l-Amerika Latina
matul il-perjodu 2000-2006 kien jippermetti sa EUR
2 480m f’self bħala appoġġ għal investimenti li
huma ta’ interess reċiproku għall-Unjoni Ewropea u
l-pajjiż benefiċjarju. L-għan kien li jingħata appoġġ
għall-koperazzjoni ekonomika. Sat-tmiem ta’ l-2006,
il-Bank kien silef EUR 2 425 miljun. Fl-2006, is-self
tal-BEI għal proġetti fl-Ażja u l-Amerika Latina laħaq
total ta’ EUR 483 miljun, li minnhom EUR 240 miljun
ingħataw fl-Amerika Latina (il-Brażil, il-Kolombja,
l-Ekwador, il-Ħonduras u l- Perù) u EUR 243 miljun
fl-Ażja (il-Pakistan, il-Vjetnam, Sri Lanka u l-Maldive).
Fl-Amerika Latina, il-Bank iffirma self ta’ EUR 20 miljun
lis-Central American Bank for Economic Integration
(Bank ta’ l-Amerika Ċentrali għall-Integrazzjoni
Ekonomika - CABEI) għall-bini tal-kuritur ta’ toroq
tal-Ħonduras li jgħaqqad il-Kosta ta’ l-Atlantiku ma’
dik tal-Paċifiku. Il-proġett huwa parti mill-inizjattiva
tal-Pjan Puebla-Panama, pjan ta’ azzjoni reġjonali
biex tittejjeb l-infrastruttura transkonfinali fl-Amerika
Ċentrali u l-Messiku. Self ieħor ingħata għad-disinn
u t-titjib tan-netwerks diġitali tat-telefonija ċellulari
fil-Kolombja, l-Ekwador u l-Perù, u għal investiment
fl-impjanti tat-tajers ta’ Michelin Brazil.

Fl-Ażja, il-BEI ikkontribwixxa għall-isforzi
internazzjonali u ta’ l-UE biex itaffi l-impatt ta’
diżastri naturali fir-reġjun, b’mod partikulari
permezz ta’ self għall-bini mill-ġdid ta’ wara
t-tsunami fil-Maldive u fi Sri Lanka. Fil-Pakistan,
ingħata self għall-bini ta’ impjant tas-siment.
Dan il-proġett huwa importanti għall-isforzi ta’
rikostruzzjoni wara t-terremot li heżżeż lill-pajjiż
f’Ottubru ta’ l-2005. Fil-Vjetnam, il-Bank iffinanzja
l-kostruzzjoni ta’ ħwienet ta’ bejgħ bl-ingrossa
self-service minn Metro Cash & Carry.
Sa minn meta beda jagħti self fil-pajjiżi ALA fl-1993,
il-BEI approva madwar mitt self, b’total ta’ EUR
4 762 miljun, b’55% allokati għal proġetti fl-Amerika
Latina u 45% għal proġetti fl-Ażja.

Il-mandat il-ġdid ta’ l-ALA
Taħt il-mandat il-ġdid tal-BEI li jkopri l-perjodu 20072013, il-Bank jista’ jsellef sa EUR 3.8 biljun fil-pajjiżi
msieħba ta’ l-ALA. Dan jirrappreżenta żieda meta
mqabbel mal-mandat preċedenti. Il-mandat il-ġdid
ġie suddiviż f’limiti massimi indikattivi ta’ EUR 2.8
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biljun għal self fl-Amerika Latina u EUR 1.0 biljun
għall-Ażja.
Biex jiġi żgurat li l-BEI ikun jista’ jappoġġa aħjar
l-istrateġija ta’ koperazzjoni ta’ l-UE fl-ALA,
il-firxa settorjali u ġeografika tal-mandat
ġiet imwessa’. B’mod partikulari, il-Bank issa

jista’ jiffinanzja proġetti li jikkontribwixxu
għas-sostenibbiltà ambjentali, inkluża t-taffija
tal-bidla klimatika jew is-sigurtà ta’ l-enerġija ta’
l-UE. Il-Bank ser ikompli wkoll jappoġġa l-preżenza ta’
l-UE fil-pajjiżi kkonċernati permezz ta’ investiment
dirett barrani u t-trasferiment ta’ teknoloġija
u għarfien.

Ir-reazzjoni tal-BEI għal diżastri naturali fl-Ażja
Madwar żewġ terzi tas-self tal-Bank fl-Ażja fl-2006 kien biex jappoġġa r-rikostruzzjoni u
r-rijabilitazzjoni f’pajjiżi li sfaw vittmi ta’ diżastri naturali.
It-terrimot u t-tsunami qerrieda li laqtu lill-pajjiżi ta’ l-Oċean Indjan fis-26 ta’ Diċembru 2004,
minbarra t-telf traġiku ta’ ħajjiet, għamlu ħerba kbira tul eluf ta’ kilometri ta’ żoni ta’ ħdejn
il-kosta, b’riżultat li aktar minn miljun ruħ sfaw bla dar waqt li ġiet ikkaġunata ħsara kbira
lill-infrastruttura.
Fl-2005, linja ta’ kreditu ta’ EUR 50 miljun saret disponibbli taħt kundizzjonijiet eċċezzjonalment
favorevoli għal investimenti ta’ daqs żgħir u medju relatati mat-tsunami, f’Aceh u Sumatra ta’
Fuq fl-Indoneżja. Fl-2006, il-BEI pprovda wkoll għajnuna lill-Maldive. Dan kien jeħtieġ estensjoni
tal-Mandat ALA eżistenti, peress li l-pajjiż ma kienx inkluż qabel. Fil-Maldive, il-Bank iffoka fuq
is-settur tat-turiżmu, li huwa pilastru ewlieni ta’ l-ekonomija. Linja ta’ kreditu ta’ EUR 50 miljun
tpoġġiet għad-dispożizzjoni ta’ resorts u lukandi tas-settur privat milquta mit-tsunami. Fi Sri
Lanka, il-BEI għamel disponibbli linja ta’ kreditu b’żewġ opportunitajiet ta’ self, waħda ssussidjata
mill-Bank Ċentrali u l-oħra mit-termini normali tal-Bank. Ammont ta’ EUR 20 miljun, b’rata ta’
imgħax sussidjata f’munita lokali, ġie rriżervat għal investimenti fuq skala żgħira minn selliefa
li ntlaqtu direttament mit-tsunami. EUR 50 miljun oħra ngħataw f’ammonti akbar lil selliefa li
ġew milquta direttament jew indirettament.
It-tieni l-akbar diżastru fl-Ażja li qanqal lill-BEI biex jipprovdi għajnuna finanzjarja fl-2006 kien
it-terrimot fil-Pakistan f’Ottubru 2005. Wara t-terrimot, ir-rikostruzzjoni ta’ djar u infrastruttura
ħolqot żieda sostanzjali fid-domanda għas-siment fil-Pakistan. F’dan l-isfond u bil-għan li
jnaqqas id-diskrepanza fil-provvista u jiffaċilita r-rikostruzzjoni, il-BEI ffinanzja proġett ġdid
għas-siment f’Khaipur b’self ta’ EUR 35 miljun.
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Self: strateġija li żżid
il-valur għall-klijenti
Il-Bank baqa’ impennjat li jagħmel l-aħjar użu mis-saħħa finanzjarja tiegħu, li hija bbażata fuq
l-appoġġ mill-azzjonisti – l-Istati Membri ta’ l-UE – biex jiżgura finanzjament bl-aħjar prezz u
b’hekk jagħti valur miżjud lill-klijenti. Fl-insegwiment ta’ dawn l-għanijiet, il-Bank żamm strateġija
ta’ finanzjament konsistenti, li tinvolvi kemm kontinwità kif ukoll innovazzjoni fil-programmi ta’
referenza u fil-ħruġ personalizzat. Il-kisbiet li rriżultaw minn dan kienu ta’ benefiċċju għall-klijenti
tas-self, kemm fl-UE kif ukoll fis-swieq lokali li qed jiżviluppaw immirati mill-Bank.

Volum tal-programm ta’ self qabel
skambji, 2002-2006:
228 biljun EUR
(EUR biljuni)
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Euro Area Reference Notes (Noti ta’
Referenza taż-Żona ta’ l-Euro).

Il-volum ta’ self ta’ EUR
48 biljun kien simili
għas-sena li għaddiet.
Inġabru fondi f ’24
munita, li kien rekord,
inklużi sitt muniti
f ’forma sintetika.
Kien hemm żieda
fid-domanda għal
muniti mhux ewlenin
(b’mod partikulari
d-dollaru Awstraljan),
li ġġenerat fondi ta’
EUR 8 biljun, meta
mqabbla ma’ EUR
6 biljun fl-2005.
Madankollu, il-muniti
e w l e n i n ( l - e u r o,
l-isterlina u d-dollaru
Amerikan) baqgħu
s-sors ewlieni ta’
finanzjament, u
jirrappreżenzaw
EUR 40 biljun (EUR
44 biljun fl-2005).

Il-fatt li l-attivitajiet ta’ finanzjament tal-BEI intlaqgħu
b’mod pożittiv mis-suq kien rifless fl-istħarriġ ta’
EuroWeek, fejn il-parteċipanti tas-suq ivvutaw
lill-Bank bħala “L-Aktar Sellief Impressjonanti”,
“L-Aktar Sellief Innovattiv” u “L-Aħjar Sellief
Supranazzjonali jew Aġenzija ta’ Self” għat-tielet
sena konsekuttiva. Il-Bank ġie vvutat ukoll bħala
“L-Aktar Sellief Promettenti u li Joħloq Sfidi
għas-sena d-dieħla”.

Muniti ewlenin - Klassi sovrana
u innovazzjoni
Il-programmi ta’ referenza fil-muniti ewlenin, jiġifieri
l-euro (EUR), l-isterlina (GBP) u d-dollaru Amerikan
(USD) saħħew il-pożizzjoni unika tal-Bank bħala
emittent ta’ referenza ta’ diversi muniti ta’ klassi
sovrana. Dan jibqa’ s-sisien tal-finanzjament bi spiża
effettiva. Il-ħruġ ta’ referenza fit-tliet muniti ewlenin
tal-Bank wasslu għall-ġbir ta’ ekwivalenti ta’ EUR
28 biljun (59% tal-finanzjament totali). Minn dawn,
l-akbar ammont miġbur kien f’euro (EUR 10.6 biljun),
segwit minn USD (ekwivalenti ta’ EUR 9.7 biljun) u
GBP (ekwivalenti ta’ EUR 8.0 biljun).
Għadd ta’ innovazzjonijiet u karatteristiċi distintivi
iddifferenzjaw l-attivitajiet ta’ l-2006 fil-muniti
ewlenin. Fir-rigward ta’ l-euro, fejn il-Bank b’kollox
ġabar EUR 17.4 biljun (permezz ta’ ħruġ ta’ referenza
u mmirat), kien hemm allinjament proattiv kontinwu
b’karatteristiċi ewlenin ta’ ħruġ sovran, inkluż daqs ta’
ħruġ ta’ EUR 5 biljun għal ħruġ ta’ referenza ‘EARN’ 13
– b’żewġ transazzjonijiet ġodda ta’ EUR 5 biljun
fis-setturi ta’5 snin u 10 snin. Dan għen biex jipproduċi
vantaġġ fil-finanzjament assoċjat mar-rendiment
b’saħħtu ta’ bonds Ewropej ta’ klassi sovrana fl-2006.
L-attenzjoni ulterjuri għal-likwidità tal-klassi sovrana
dehret ukoll fiż-żieda ta’ EUR 580 miljun ta’ l-EARN
ta’ l-2008, permezz ta’ proċedura ta’ allokazzjoni ta’
likwidità bbażata fuq irkant. Il-Bank jibqa’ l-uniku
sellief li jikkumplimenta l-ħruġ sovran bi ħruġ ta’
referenza f’format Globali b’daqs ta’ EUR 5 biljun
b’maturitajiet pendenti li jvarjaw bejn tliet snin u
30 sena.
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Avveniment importanti fil-ħruġ immirat u strutturat
f’EUR (bi ġbir totali ta’ EUR 6.9 biljun), kien l-ewwel
ħruġ li ġie mqassam permezz ta’ offerta pubblika
fit-12-il pajjiż kollha fiż-żona ta’ l-euro (l-Offerta
Pubblika Ewropea ta’ Titoli jew EPOS). Il-ħruġ kien
jikkonsisti f’bond strutturat ta’ EUR 1 biljun marbut
ma’ l-inflazzjoni taż-żona ta’ l-euro. Din kienet proposta
prattika permezz tal-mekkaniżmu ta’ “passporting”
stabbilit fid-Direttiva dwar il-Prospett ta’ l-UE14. Din
kienet l-ewwel darba li l-mekkaniżmu ta’ passporting
intuża fuq din l-iskala fis-suq tal-bonds. Dan il-ħruġ
b’hekk huwa notevoli bħala kontribut għall-iżvilupp
tas-suq ta’ kapital f’EUR.
Fir-rigward tal-GBP, il-Bank żamm il-pożizzjoni tiegħu
bħala l-alternattiva ewlenija għall-gilts, bit-total ta’
pendenzi f’GBP sat-tmiem ta’ l-2006 ekwivalenti
għal madwar 10% tas-suq tal- GBP mhux fil-forma
ta’ gilt. Fil-GBP il-Bank ġabar total ta’ GBP 5.7 biljun
(EUR 8.4 biljun). Kien hemm transazzjonijiet fi 15-il
maturità ta’ referenza differenti li jwasslu sa l-2054,
l-aktar firxa wiesgħa ta’ maturitajiet ta’ ħruġ minbarra
l-gilt. Barra minn hekk, ġew stabbiliti żewġ linji ta’
referenza ġodda fil-maturitajiet ta’ 3 u 10 snin. Fi
prodotti strutturati, il-Bank wettaq ħruġ ġdid wieħed
u żied il-ħruġ eżistenti ta’ l-2016 li huwa marbut ma’
l-inflazzjoni għal total ta’ GBP 297 miljun.
Fir-rigward tal-USD, il-Bank ġabar ammont totali ta’
USD 17.6 biljun (EUR 14.2 biljun), biex b’hekk huwa
wieħed mill-akbar emittenti barra mill-Istati Uniti ta’
din il-munita. Il-Bank ħareġ ħames referenzi f’forma
Globali fuq il-firxa sħiħa tal-maturitajiet ewlenin:
3-snin, 5-snin, 10-snin (darbtejn) u 30-sena. Dan
l-aħħar ħruġ estenda l-kurva tal-BEI sa 30 sena, biex
b’hekk huwa l-ewwel ħruġ ta’ referenza f’din il-parti
tal-kurva wara l-introduzzjoni mill-ġdid tal-‘long bond’
mit-Teżor ta’ l-Istati Uniti. It-tieni ħruġ ġdid f’USD ta’
3 biljuni b’perjodu ta’maturità ta’10 snin irrappreżenta
l-akbar transazzjoni b’din l-maturità minn sellief
AAA barra l-Istati Uniti, u b’hekk wera biċ-ċar
is-saħħa tal-likwidità offruta mill-BEI. Il-Bank ħareġ
ukoll żewġ bonds ta’Eurodollari fis-settur ta’7 snin, għal
USD 1 biljun u USD 1.5 biljun rispettivament. Dan ta’
l-aħħar kien l-akbar eurobond f’din il-klassi ta’assi għal

din is-sena. It-transazzjonijiet strutturati ammontaw
għal USD 1.4 biljun (EUR 1.2 biljun).

Diversifikazzjoni ta’ muniti
Barra t-tlett muniti ewlenin tiegħu, il-Bank ħareġ
ekwivalenti ta’ EUR 8.0 biljun permezz ta’ 15-il munita
addizzjonali. Barra minn hekk, il-Bank għamel ħruġ
f’sitt muniti oħra f’forma sintetika (imniżżla bħala
muniti ta’ ħlas oħra), għal ammont ta’ EUR 0.6 biljun.
L-akbar sors ta’ tkabbir f’muniti mhux ewlenin kien
fid-dollaru Awstraljan (AUD), u t-tliet l-akbar
kontributuri f’dawn il-muniti l-oħrajn, li kull waħda
minnhom ikkontribwiet finanzjament ekwivalenti
għal aktar minn EUR 1 biljun, kienu l-AUD (EUR 1.8
biljun), il-jen Ġappuniż (JPY għal EUR 1.3 biljun) u l-lira
Torka (TRY għal EUR 1.1 biljun).

Impatt ta’ l-iżvilupp
Ix-xogħol ta’ żvilupp f’muniti ta’ l-Istati Membri
l-ġodda, il-Pajjiżi Aderenti/fil-Fażi ta’ Adeżjoni u
l-pajjiżi msieħba ta’ l-UE baqa’ element importanti.
Is-self f’dawn il-muniti u f’muniti oħra ta’ pajjiżi
mmirati għal self mill-Bank jgħin biex ineħħi r-riskju
ta’ munita, fejn jistgħu jingħaqdu l-finanzjament u
s-self f’żewġ stadji (on-lending).
Fost il-muniti ta’ pajjiżi msieħba, l-akbar sors ta’
domanda baqa’ l-lira Torka, fejn il-Bank ġabar
ekwivalenti ta’ EUR 1.1 biljun u kompla jiżviluppa
l-likwidità tiegħu u l-kurva ta’ redditu. Fir-rigward
tal-leva Bulgara (BGN) il-Bank nieda l-ewwel nota
tiegħu b’rata li tista’ tvarja. Il-Bank għamel ħruġ fi
3 muniti oħra minn dan ir-reġjun (il-koruna Ċeka,
il-forint Ungeriż (HUF) u ż-żloti Pollakk (PLN).
Barra mill-Ewropa, kien hemm żviluppi sinifikanti
ta’ żvilupp f’muniti ta’ Pajjiżi Msieħba tar-reġjun
Mediterran u ta’ l-Afrika. Ta’ importanza notevoli
kienu l-ewwel ħruġ tal-Bank f’lira Eġizzjana (EGP),

14

Dinid-Direttivatistabbilixximekkaniżmu
effiċjenti għall-“passporting” ta’
prospetti fl-Istati Membri ta’ l-Unjoni
Ewropea: prospett li jkun approvat
mill-awtorità kompetenti ta’ Stat
Membru wieħed (“ir-regolatur tal-pajjiż
ta’ reġistrazzjoni”) jista’ jintuża bħala
prospett validu f’kull Stat Membru ieħor
(“Stat Membru li jospita”) mingħajr
il-ħtieġa ta’ approvazzjoni ulterjuri
tal-prospett (“rikonoxximent
reċiproku”).
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Self iffirmat u miġbur fl-2006* vs 2005
(EUR miljuni)

Qabel skambji:
2006

Wara skambji:
2005

2006

EUR
CZK
DKK
GBP
HUF
PLN
SEK

17 439
18
235
8 392
110
32
309

36,3 %
0,0 %
0,5 %
17,5 %
0,2 %
0,1 %
0,6 %

19 311

38,8 %

10 057
222
73
174

Total UE

26 535

55 %

2005
66,2 %
0,0 %
0,5 %
6,4 %
0,2 %
0,1 %
0,6 %

32 179
19

64,6 %
0,0 %

20,2 %
0,4 %
0,1 %
0,4 %

31 820
18
235
3 067
97
32
309

3 096
53
49
468

6,2 %
0,1 %
0,1 %
0,9 %

29 838

60 %

35 577

74 %

35 864

72 %

692

1,4 %

709

1,4 %

259

0,5 %

0,3 %
2,7 %
0,4 %
0,1 %
2,2 %
2,5 %
28,7 %
0,4 %

AUD
BGN
CHF
HKD
ISK
JPY
MXN
NOK
NZD
TRY
USD
ZAR

1 840
102
703
101
501
1 277

3,8 %
0,2 %
1,5 %
0,2 %
1,0 %
2,7 %

424
933
1 095
14 225
312

0,9 %
1,9 %
2,3 %
29,6 %
0,7 %

162
1 352
183
38
1 077
1 222
14 309
219

Total mhux UE

21 515

45 %

19 962

TOTAL

48 050

100 %

49 800

88

0,2 %

38

0,1 %

12 305
80

25,6 %
0,2 %

13 581
63

27,3 %
0,1 %

40 %

12 473

26,0 %

13 941

28,0

100 %

48 050

100 %

49 805

100 %

*Riżorsi miġbura taħt l-awtorizzazzjoni ta’ self globali għall-2006, inkluż ‘finanzjament minn qabel’ ta’ EUR 2.9 biljun li tlesta fl-2005.

li kien ukoll il-ħruġ sintetiku bl-itwal data f’dak
is-suq, u ħruġ f’pula tal-Botswana (BWP) u dollaru
tan-Namibja (NAD), li t-tnejn kienu l-ewwel ħruġ
minn emittent internazzjonali (f’forma sintetika).
Barra minn hekk, il-Bank żamm rwol ewlieni fir-rand
ta’ l-Afrika t’Isfel (ZAR), billi ġabar ZAR 2.8 biljun
(EUR 312 miljun). Bħala parti minn dan il-ħruġ
f’ZAR ta’ 8% b’maturità f’Jannar 2013 ġie miżjud
għal ZAR 4.5 biljun, u b’hekk sar l-akbar u l-aktar
Eurorand b’saħħtu. F’reġjuni oħra, kien hemm
l-ewwel ħruġ sintetiku f’rupiah ta’ l-Indoneżja (IDR),
u ħruġ repetut f’forma sintetika f’real Brażiljan (BRL)
u f’rublu Russu (RUB).

Passi ġodda f’muniti Ewropej oħrajn
Fil-frank Żvizzeru (CHF), il-Bank introduċa referenza
ġdida, ħruġ għal 30 sena ta’ CHF 300 miljun, il-ħruġ
bl-itwal data fil-ħin meta nħareġ. Fis-suq tal-krona
Daniża (DKK), il-Bank ħareġ l-aktar “blue-stamped”
bond ta’ 2% b’data twila (2% Ġunju 2026 DKK
2.6 biljun), b’reazzjoni għal domanda mill-investituri
għal prodotti ta’ tul effiċjenti mill-aspett fiskali
f’settur appoġġat mill-Gvern. Fil-krona Żvediża (SEK),
il-Bank nieda l-ewwel bond marbut ma’ l-inflazzjoni
fis-suq internazzjonali li qatt inħareġ minn entità
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“Il-Mod Kif Tista’ Tixtri l-Ewropa”
Daqqa t’għajn lejn il-BEI bħala emittent
Il-fatt li l-Bank huwa l-proprjetà konġunta ta’ l-Istati
Sovrani ta’ l-UE hija l-bażi ta’ kwalità ta’ kreditu ta’
l-għola klassi u jfisser li l-bonds tal-BEI jistgħu jitqiesu
bħala “Il-Mod Kif Tista’ Tixtri l-Ewropa”.
➾ Il-fatt li l-Bank huwa l-proprjetà ta’ l-Istati Sovrani
ta’ l-UE ifisser li l-bonds tal-BEI joffru investiment
ta’ klassi sovrana uniku u diversifikat.
➾ Il-Bank huwa kklassifikat bħala AAA mit-tliet
aġenziji ewlenin ta’ klassifikazzjoni, li b’mod
uniformi jagħtu perspettiva stabbli lill-BEI.
➾ Il-metodu strateġiku adottat għas-swieq jinvolvi
emfasi b’saħħitha fuq il-likwidità u t-trasparenza.
Dan jgħaqqad programmi komprensivi ta’
referenza fit-tliet muniti ewlenin tal-Bank (EUR,
GBP u USD) bi ħruġ personalizzat fuq firxa wiesgħa
ta’ muniti u prodotti.
➾ Il-BEI huwa wieħed mill-akbar selliefa u fost l-aktar
selliefa frekwenti fis-swieq kapitali internazzjonali.
Fl-2006 huwa ħareġ total ta’ EUR 48 biljun.
➾ Il-Bank storikament ikkontribwixxa għall-iżvilupp
ta’ swieq kapitali f’muniti ta’ l-Istati Membri
l-ġodda ta’ l-UE, Pajjiżi Aderenti/fil-Fażi ta’
Adeżjoni ta’ l-UE u Pajjiżi Msieħba ta’ l-UE. F’dan
ir-rigward, il-ħruġ f’muniti nazzjonali jista’ jgħin
l-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ self.

supranazzjonali (ħruġ ta’ SEK 1.5 biljun li jimmatura
fl-2020). Il-Bank kien preżenti wkoll fis-swieq
tal-krona Iżlandiża (ISK) u l-krona Norveġiża (NOK).
B’kollox, il-Bank ġabar ekwivalenti ta’ EUR 2.2 biljun
f’”muniti Ewropej oħrajn” meħuda flimkien.

Tkabbir fl-Ażja/Paċifiku
Il-BEI saħħaħ ir-rwol tiegħu bħala emittent
prominenti fis-swieq ta’ l-Ażja/Paċifiku, u ġabar total
ekwivalenti għal EUR 4.2 biljun. F’dollari Awstraljani
(AUD), il-Bank kiseb l-aktar tkabbir b’saħħtu u
l-akbar volum ta’ ħruġ fost il-muniti mhux ewlenin
(AUD 3.0 biljun vs AUD 1.2 biljun fl-2005) u kien
l-akbar emittent ‘Kangaroo’ (barrani). F’dan is-suq,
il-Bank ħareġ l-ewwel bond Kangaroo marbut ma’
l-inflazzjoni, bond ta’ AUD 250 miljun marbut
mas-CPI dovut fl-2020. Il-Bank ġabar ukoll ekwivalenti
ta’ EUR 0.9 biljun fis-suq tad-dollaru ta’ New Zealand
(NZD). Ta’ importanza partikulari fil-jen Ġappuniż
(JPY) kien il-ħruġ Globali ta’ 20 sena ta’ JPY 50 biljun,
li fiż-żmien tat-tnedija kien l-uniku kupun kurrenti ta’
referenza ta’ 20 sena minn emittent ta’ klassi sovrana
fis-swieq internazzjonali. Fid-dollari ta’ Ħong Kong
(HKD), il-Bank ħareġ bond ta’ sentejn ta’ HKD 1
biljun, li kien l-ewwel transazzjoni supranazzjonali
wara li tneħħew restrizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni ta’
Ħong Kong biex b’hekk jista’ jsir ħruġ ta’ inqas minn
tlett snin.
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Tmexxija tal-Bank

Philippe Maystadt
u Danuta Hübner,
Kummissarja
Ewropea
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Koperazzjoni kostruttiva ma’ l-UE u
istituzzjonijiet finanzjarji oħra
Id-djalogu ma’ l-istituzzjonijiet Ewropej li jiddiskutu u jiddeċiedu l-linji politiċi ta’ l-Unjoni
huwa importanti biex jiġi stabbilit il-qafas għall-attivitajiet tal-BEI fl-Unjoni Ewropea u lil
hinn minnha. Il-Kummissjoni Ewropea, flimkien mal-BEI, ħejjiet diskussjonijiet u deċiżjonijiet
tal-Kunsill fl-2006 li ser jiffukaw l-attività tal-Bank għas-snin li ġejjin. Il-BEI jipparteċipa
fil-Kunsill tal-Ministri (ECOFIN) u għandu interazzjoni regolari mal-Parlament Ewropew.

Strumenti u inizjattivi fl-Unjoni
Il-koperazzjoni intensiva bejn il-Kummissjoni u
l-BEI wasslet għall-introduzzjoni ta’ strumenti
u faċilitajiet finanzjarji konġunti ġodda fl-2006
għall-perjodu 2007-2013. B’appoġġ għal-linji
politiċi tagħha, l-Unjoni għandha aktar riżorsi
baġitarji u tal-BEI disponibbli minn qatt qabel,
flimkien ma’ l-effett konġunt ta’ influwenza tal-baġit
ta’ l-UE u l-EUR 48 biljun f’fondi tas-suq kapitali
miġbura annwalment mill-BEI.
Il-Grupp tal-BEI saħħaħ il-proċeduri tiegħu
għall-koperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea
billi nieda tliet inizjattivi konġunti ġodda biex
jippermetti lill-Istati Membri li jagħmlu użu aktar
wiesgħa tal-Fondi Strutturali Ewropej – li l-ammont
tagħhom żdied b’mod sinifikanti għal EUR 308 biljun
għall-perjodu 2007-2013. Issa ser ikun possibbli li
parti mill-Fondi Strutturali tiġi allokata għal skopijiet
ta’ inġinerija finanzjarja f ’oqsma li jipprovdu
appoġġ għal SMEs u mikro-intrapriżi (JEREMIE) jew
g ħ a l l - i ż v i l u p p s o ċ j a l i u r b a n ( J E S S I C A) .
It-tielet inizjattiva (JASPERS) – li hija ffinanzjata
mill-Kummissjoni, il-Grupp tal-BEI u l-EBRD –
toffri assistenza teknika b’xejn biex jiddentifika
u jimplimenta proġetti infrastrutturali fl-Istati
Membri l-ġodda li huma eliġibbli għal finanzjament
mill-Fondi Strutturali. Bosta proġetti diġà ġew
identifikati taħt dawn il-faċilitajiet. Din l-assistenza
teknika ma tinvolvi ebda obbligu li wieħed ifittex
finanzjament mill-BEI jew l-EBRD.
Bl-istess mod, il-BEI u l-Kummissjoni għaqdu l-isforzi
tagħhom biex iħaffu l-pass ta’ l-implimentazzjoni

tal-programm ambizzjuż tat-TENs tat-trasport u
l-enerġija billi stabbilixxew Faċilità ta’ Finanzjament
Strutturat u fond ta’ garanzija tat-TENs biex jiffaċilita
l-finanzjament ta’ proġetti bi profil ta’ riskju għoli.
Dawn iż-żewġ strumenti finanzjarji ser jaġixxu
bħala katalist biex jiġi attirat finanzjament pubbliku
jew privat addizzjonali sa EUR 20 biljun b’appoġġ
għat-TENs.
Sabiex jibnu bażi għall-innovazzjoni u l-attività ta’
Riċerka u Żvilupp (R&Ż) fi ħdan l-Unjoni, il-BEI u
l-Kummissjoni qed jistabbilixxu Faċilità ta’ Riċerka
ġdida ta’ EUR 1 biljun, li hija kkofinanzjata mill-Bank
u mis-7 Programm Qafas ta’ R&Ż. F’dan il-qasam ukoll,
dan l-istrument finanzjarju ser jippermetti li jittieħdu
aktar riskji u li l-kapital privat jiġi mmobilizzat għal
proġetti li huma importanti għall-kompetittività
industrijali ta’ l-Unjoni. Dan l-istrument, li ġie
mitlub fil-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2005, jista’
jikkontribwixxi EUR 10 biljun f’fondi addizzjonali
matul il-perjodu 2007-2013.
Fl-istess ħin, il-FEI ser jagħti spinta ġdida
għall-appoġġ ta’ l-SMEs b’żieda fil-kapital – li
bħalissa qiegħda titħejja – u billi jagħmel disponibbli
EUR 1.1 biljun oħra taħt il-Programm Qafas
“Kompetittività u Innovazzjoni” 2007-2013 għall-użu
ta’ prodotti finanzjarji innovattivi, b’mod partikulari
għall-SME’s fil-fażi tal-ftuħ.

Żvilupp u koperazzjoni barra l-UE
Is-sena 2006 kienet importanti wkoll għall-BEI billi
l-Kunsill iddeċieda mandati ġodda għall-attivitajiet
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tal-Bank barra l-Unjoni f’pajjiżi msieħba. Il-BEI ser
isellef sa EUR 27.8 biljun tul il-perjodu 2007-2013
b’garanzija mill-baġit ta’ l-UE. Barra minn hekk, ġie
stabbilit Fond Fiduċjarju ġdid mill-Kummissjoni u
mill-BEI biex jiffinanzja l-infrastruttura fl-Afrika ta’
taħt is-Saħara.
Biex ikun effettiv u konsistenti barra l-Unjoni,
il-finanzjament tal-baġit ta’ l-UE ser ikun wkoll
ikkoordinat ferm mill-qrib ma’ istituzzjonijiet oħra
ta’ finanzjament li joperaw fl-istess qasam. Għal dan
il-għan, il-BEI ikkonkluda ftehim fl-2006 ma’
l-Agence française de développement, Kreditanstalt
für Wiederaufbau, u l-istituzzjonijiet Ewropej
għall-finanzjament ta’ l-iżvilupp – grupp ta’ 14-il

Il-BEI u l-Kummissjoni
Ewropea (DĠ-Regio)
iffirmaw “Ftehim
ta’ Kontribuzzjoni”
f’Lulju għal JASPERS

bank ta’ żvilupp bilaterali – kif ukoll l-EBRD u l-Bank
Dinji. Il-Kummissjoni Ewropea spiss kienet parti
f’dawn il-ftehim.
Il-koperazzjoni ma’ istituzzjonijiet finanzjarji
internazzjonali oħra wasslet għal inizjattivi
ambjentali ġodda, b’mod partikulari l-istabbiliment
ta’ fondi ta’ kreditu tal-karbonju biex tiġi indirizzata
l-bidla klimatika, u għal karta komuni li tirrigwarda
l-Prinċipji Ewropej għall-Ambjent applikabbli
għall-finanzjament ta’ proġetti kemm fi ħdan
l-Unjoni Ewropea kif ukoll lil hinn minnha.
Il-finanzjament konġunt ta’ proġetti barra
mill-UE diġà seħħ, iżda dan ser jissaħħaħ bil-ftehim
il-ġodda.
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Trasparenza u kontabilità
Il-ftuħ u t-trasparenza huma kruċjali għaż-żamma u t-tisħiħ tal-kredibilità u l-kontabilità tal-BEI
lejn il-partijiet interessati kollha u ċ-ċittadini kollha fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Żvelar pubbliku ta’ informazzjoni  
L-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni hija parti integrali
mill-impenn tal-Bank għat-trasparenza. Fit-28 ta’
Marzu 2006, il-Bord tad-Diretturi tal-BEI approva
Politika ta’ Żvelar Pubbliku riveduta, biex b’hekk
il-politika ta’ informazzjoni pubblika tal-Bank, li
kienet tmur lura għall-2002, issa hija konformi ma’
l-istandards preżenti ta’ trasparenza u tqis l-inizjattivi
politiċi Ewropej u l-prinċipji internazzjonali. Sabiex
il-partijiet interessati jkunu jistgħu jikkontribwixxu
għar-reviżjoni tal-politika saret konsultazzjoni
pubblika. Il-proċess għadda minn żewġ stadji
u ġġenera kontribut sostanzjali mill-partijiet
interessati. Il-BEI adotta metodu ferm flessibbli
f’dak li jirrigwarda l-iskeda taż-żmien u l-proċeduri
sabiex jippermetti konsultazzjoni kemm jista’ jkun
sħiħa. Ir-riżultati ntlaqgħu b’mod pożittiv kemm
mill-kontributuri kif ukoll mill-Bank innifsu. Ġie
ppubblikat Rapport ta’ Konsultazzjoni, li jispjega
kif saret il-konsultazzjoni u li jiġbor flimkien
is-sottomissjonijiet tal-partijiet interessati kollha u
l-pożizzjonijiet motivati tal-Bank dwar sa fejn dawn
għandhom jiġu kkunsidrati.
Il-politika l-ġdida ta’ żvelar hija bbażata fuq
il-preżunzjoni ta’ żvelar, li tfisser li l-informazzjoni kollha
miżmuma mill-BEI hija soġġetta għal żvelar fuq talba
ħlief jekk ikun hemm raġuni pressanti għan-nuqqas ta’
żvelar. Billi l-BEI huwa bank, hemm ċerti restrizzjonijiet
fuq l-informazzjoni li jista’ jiżvela li huma speċifikati
fil-politika tiegħu. Ir-reviżjonijiet formali tal-politika ser
isiru kull tliet snin. Barra minn hekk, il-Bank ser jirrevedi
l-politika minn perspettiva legali fl-ewwel nofs ta’l-2007
bil-mira li japplikaw d-dispożizzjonijiet tar-Regolament
Aarhus dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u
l-korpi ta’ l-UE tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni
Aarhus dwar aċċess għal informazzjoni, parteċipazzjoni
pubblika fit-teħid ta’deċiżjonijiet u aċċess għall-ġustizzja
fi kwistjonijiet ambjentali.

Mezz k ruċjali għall-aċċess mill-pubbliku
għall-informazzjoni huwa l-websajt tal-BEI, li rċieva
madwar 3 miljun viżitatur fl-2006, u l-Infodesk tal-BEI,
li indirizza madwar 30 000 talba għal informazzjoni
minn varjetà ta’ gruppi ta’ partijiet interessati.
Il-Project Pipeline fuq il-websajt tal-Bank għandu
rwol partikularment importanti fil-Politika ta’
Żvelar Pubbliku. Il-BEI huwa impenjat li jippubblika
informazzjoni fil-qosor dwar proġetti li jkun qed
jikkunsidra għal finanzjament fuq il-websajt tiegħu.
Il-proġetti kollha għandhom jiġu żvelati qabel
l-approvazzjoni tal-Bord ħlief jekk dan ma jkunx
jista’ jsir għal raġunijiet leġittimi ta’ kunfidenzjalità,
li xi kultant jista’ jkun il-każ għal proġetti tas-settur
privat. Fejn proġett ikun jeħtieġ Stima ta’ l-Impatt
Ambjentali (EIA), il-Bank jipprovdi link fuq il-Pipeline
għall-Ġabra fil-Qosor Mhux Teknika ta’ l-EIA u, għal
proġetti barra l-UE, l-ekwivalenti tagħha flimkien
mad-Dikjarazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali. Wara
l-approvazzjoni tal-Bord u l-iffirmar tas-self, il-proġetti
kollha ffinanzjati jiġu elenkati fir-Rapport Annwali.

Relazzjonijiet ma’ l-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili
Ir-relazzjoni tal-BEI ma’ l-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili (CSOs), inklużi organizzazzjonijiet
mhux governattivi (NGOs) u gruppi oħra ta’
interess, hija bbażata fuq l-għarfien li dawn
l-organizzazzjonijiet jistgħu jagħtu kontribut
validu għall-iżvilupp tal-politika tiegħu. Jistgħu
jikkontribwixxu wkoll għall-għarfien tal-Bank dwar
kwistjonijiet lokali u jipprovdu informazzjoni utli
dwar proġetti.
Taqsima tas-Soċjetà Ċivili fi ħdan id-Dipartiment
tal-Komunikazzjoni tikkoordina l-kuntatti tal-Bank
ma’ l-NGOs u gruppi oħra ta’ interess. Din tiżgura
l-konsistenza u l-kwalità tal-komunikazzjoni u
tinvolvi b’mod attiv lis-soċjetà ċivili. Fi ħdan il-Bank,
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it-Taqsima tipprovdi koordinazzjoni dwar kuntatti u
kwistjonijiet li jirrigwardaw is-soċjetà ċivili u tmexxi
wkoll, flimkien mad-Dipartiment tar-Riżorsi Umani
u esperti esterni, programmi interni ta’ ħolqien ta’
kuxjenza u bini ta’ kapaċità għall-persunal dwar
l-interazzjoni tal-Bank mas-soċjetà ċivili.
L- i n t e r a z z j o n i m a s - C S O s f l - 2 0 0 6 k i e n e t
ikkaratterizzata b’żewġ modi ġodda ta’ involviment.
L- ew wel nett, il-BEI beda jissieħeb ma’
organizzazzjonijiet esperti li magħhom huwa
jikkondividi għanijiet speċifiċi, bħall-Aġenda ta’
Liżbona ta’ l-UE, l-iżvilupp sostenibbli, il-ħarsien ta’
l-ambjent jew it-taffija tal-faqar. Iffirma wkoll
ftehim dwar kwistjonijiet ta’ bijodiversità ma’ l-IUCN
(Unjoni Dinjija għall-Konservazzjoni). Dan jipprovdi
qafas għal inizjattivi konġunti u kollaborazzjoni
fi kwistjonijiet relatati ma’ l-aspett tal-bijodiversità ta’
l-attivitajiet tal-BEI, hekk kif l-IUCN tagħti pariri esperti
dwar l-inizjattivi, il-linji politiċi u l-istrateġiji tal-Bank
bħal reviżjonijiet ta’ linji gwida dwar id-diliġenza
dovuta jew assistenza fl-aspetti ta’ sorveljanza ta’
proġetti ffinanzjati mill-BEI. L-IUCN qed tgħin ukoll
fit-taħriġ intern u l-ħolqien ta’ kuxjenza tal-Bank dwar
kwistjonijiet ta’ bijodiversità.
Żvilupp importanti ieħor li jikkontribwixxi
għall-kwalità tar-relazzjonijiet mas-CSOs huwa
l-prattika l-ġdida tal-BEI ta’ konsultazzjoni pubblika
dwar linji politiċi, strateġiji jew linji gwida magħżula.
Wara s-suċċess tal-konsultazzjoni pubblika dwar
il-politika ta’ żvelar tal-BEI, proċess ta’ reviżjoni
simili għandu jibda fl-2007 għal-linji politiċi, il-linji
gwida u l-proċeduri tal-Bank dwar il-ġlieda kontra
l-korruzzjoni, il-frodi, il-ħasil ta’ flus u l-iffinanzjar
tat-terroriżmu.
Il-BEI huwa ħerqan ukoll li jsostni u jtejjeb il-kuntatti
tiegħu ma’ NGOs ta’ avukatura dwar linji politiċi
kritiċi li jmexxu kampanji ma’ kwistjonijiet relatati
ma’ l-attivitajiet tal-Bank. Il-kuntatti ma’ dawn
l-organizzazzjonijiet żdiedu matul dawn l-aħħar snin
u ġie żviluppat komponent ta’ djalogu. Dan huwa
msejjes fuq il-parteċipazzjoni tal-Bank f’avvenimenti
organizzati minn dawn l-NGOs dwar kwistjonijiet

relatati mal-BEI, bħal konferenza dwar mekkaniżmu
indipendenti ta’ konformità u appell għall-Bank li
s-CEE Bankwatch Network u NGOs oħrajn organizzaw
fi Brussell f’Novembru 2006.
Bħala parti mill-workshops regolari tiegħu
għall-NGOs u CSOs oħrajn, il-Bank organizza żewġ
Workshops fl-2006. Il-Workshop tar-Rebbiegħa
fi Brussell indirizza r-R&Ż u l-innovazzjoni fil-qafas
tal-Proċess ta’ Liżbona; it-trawwim ta’ kapital uman;
u r-rwol tas-soċjetà ċivili fiċ-ċiklu ta’ proġetti tal-Bank.
Il-Workshop tal-Ħarifa f’Berlin indirizza kwistjonijiet
relatati mat-trianglu ambjent – bidla klimatika –
enerġija. Ir-responsabbiltà korporattiva kienet ukoll
fuq l-aġenda.
Fl-2006, il-Bank irċieva aktar minn 100 mistoqsija u
talba għall-iżvelar ta’ informazzjoni minn NGOs. Terz
minn dawn kienu jirrigwardaw proġetti ta’ trasport
fuq it-toroq, l-aktar fl-Istati Membri l-ġodda u l-Pajjiżi
Kandidati.

Verifika, kontroll u evalwazzjoni
Sabiex jagħti kont ta’ għemilu fid-dinja esterna,
il-Bank għandu kontrolli stabbiliti għall-attivitajiet
kollha tiegħu. Xi wħud minn dawn il-kontrolli huma
statutorji, oħrajn huma bbażati fuq dispożizzjonijiet
organizzattivi interni, waqt li oħrajn huma mwettqa
minn korpi ta’ kontroll esterni u indipendenti.
II-Kumitat tal-Verifika huwa korp imwaqqaf taħt
l-istatut tal-BEI u jirrapporta lill-Bord tal-Gvernaturi
tiegħu, il-Ministri tal-Finanzi ta’ l-Istati Membri ta’
l-UE. Huwa jivverifika li l-attivitajiet tal-Bank ikunu saru
b’mod konformi mal-proċeduri stabbiliti fl-Istatut u
r-Regoli ta’ Proċedura u li l-kotba tiegħu jinżammu kif
suppost. Ditta ta’ awdituri esterni, Ernst&Young, tgħin
lill-Kumitat tal-Verifika fit-twettiq tal-kompitu tiegħu.
Id-Direttorat tal-Ġestjoni tar-Riskju jimmonitorja
r-riskji tal-kreditu, fis-suq u dawk operattivi, waqt li
l-Kontroll tal-Ġestjoni jiffoka fuq il-proċess sabiex
l-istrateġija tissarraf f’objettivi jew pjanijiet operattivi.
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Ilħuq
Bħala parti mill-istrateġija ta’ komunikazzjoni tiegħu, fl-2006 il-BEI ippubblika
firxa wiesgħa ta’ rapporti u fuljetti dwar pajjiżi, setturi, temi, annwali u ta’
evalwazzjoni, bil-lingwi tal-Komunità u lingwi oħrajn skond il-ħtieġa. Il-Bank
jagħmel ukoll sforz kontinwu biex iżomm il-websajt tiegħu informattiva u
aġġornata. Iżda l-kuntatti personali ma ħarġux mill-moda. Għall-kuntrarju,
il-membri tal-Kumitat ta’ Tmexxija u l-persunal professjonali pparteċipaw f’għadd
ferm kbir ta’ avvenimenti, organizzati mill-UE jew minn awtoritajiet nazzjonali u
organizzazzjonijiet professjonali madwar temi partikulari biex jitfgħu dawl fuq
l-attivitajiet tal-Bank u l-appoġġ finanzjarju li jista’ joffri.
Barra minn hekk, f’madwar 30 avveniment fuq skala kbira li ġew magħżula,
il-Bank kien preżenti b’punt ta’ kuntatt għan-negozji, fejn ingħatat informazzjoni
relevanti dwar il-BEI. Dan kien il-każ, pereżempju, fl-Expo tal-Karbonju f’Cologne
u l-Ġimgħa Ambjentali (Green Week) fi Brussell f’Mejju 2006, l-Expo tal-Karbonju
f’Beijing u l-Ġimgħa Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni fi Brussell f’Ottubru, u l-Ġranet
ta’ Żvilupp fl-Ewropa f’Novembru, ukoll fi Brussell.
Il-gruppi interessati bi sfond relevanti huma wkoll merħba fil-Lussemburgu u
fl-uffiċċji esterni tal-Bank. Madwar 2 200 student, professjonist, persuna li tfassal
il-politika fuq livell għoli, diplomatiku u politikant lokali minn aktar minn 40 pajjiż
żaru l-kwartieri ġenerali fil-Lussemburgu fl-2006.
Okkażjoni ewlenija biex isiru kuntatti ser tkun is-sena kurrenti (2007)
tal-50 anniversarju mill-iffirmar tat-Trattat ta’ Ruma, meta l-Bank ser jingħaqad
ma’ l-istituzzjonijiet oħra ta’ l-UE f’ċelebrazzjonijiet, inklużi summits u
konferenzi ta’ negozju u politiċi. Aktar milli jħares lejn il-kisbiet ta’ l-imgħoddi,
il-50 anniversarju tal-Bank fl-2008 ser jintuża biex tingħata ħarsa ‘l quddiem u
biex jiġi emfasizzat ir-rwol tiegħu bħala l-Bank ta’ l-UE għaċ-ċittadini. Serje ta’
avvenimenti esterni, pubblikazzjonijiet u attivitajiet promozzjonali oħrajn ser
jiffukaw fuq it-trasparenza, it-tmexxija moderna tal-Bank, prodotti ġodda ta’
self, u l-valur miżjud tal-Bank f’attivitajiet fi ħdan u lil hinn mill-Unjoni Ewropea.
L-inawgurazzjoni tal-bini l-ġdid tal-BEI, li jmiss mal-kwartieri ġenerali tiegħu
fil-Lussemburgu, għandu jaħbat mal-Laqgħa Annwali tal-Bord tal-Gvernaturi
f’Ġunju 2008 u ser ikun wieħed mill-avvenimenti ewlenin tal-50 anniversarju
tal-BEI.

Laqgħa ma’ NGOs
fl-2006
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Il-BEI u l-universitajiet jitgħallmu minn xulxin
Ir-riċerkaturi universitarji jixtiequ jitgħallmu aktar dwar l-attivitajiet tal-BEI, u l-Bank jixtieq jitgħallem
mir-riċerka akkademika fl-oqsma ta’ l-attività tiegħu. Biex jiffaċilita dan l-iskambju reċiproku, il-BEI
beda Azzjoni ta’ Riċerka Universitarja fl-2006, li tipprovdi għotjiet lil ċentri ta’ riċerka fl-UE, skemi
ta’ apprendistat għar-riċerkaturi żgħażagħ u għajnuna finanzjarja għal netwerks universitarji
magħżula.
Iċ-ċentri ta’ riċerka universitarji jirċievu għotjiet li jilħqu l-ammont ta’ EUR 100 000 fis-sena għal
perjodu ta’ tliet snin biex jespandu r-riċerka tagħhom f’oqsma ta’ interess kbir għall-BEI. Fuq
il-bażi ta’ kompetizzjoni l-Bank għażel erba’ universitajiet għal erba’ suġġetti ta’ riċerka kruċjali:
l-evalwazzjoni finanzjarja u ekonomika ta’ impatti ambjentali (Università Ca’Foscari, Venezja);
evalwazzjoni tat-teknoloġija u aċċelerazzjoni ta’ l-innovazjoni (Università di Bologna); Sħubijiet
Pubbliċi-privati (Universidad Politécnica de Madrid); u d-dimensjonijiet soċjali ta’ l-iżvilupp
sostenibbli (Oxford Brookes University).
Għar-riċerkaturi prinċipjanti l-BEI jipprovdi skemi ta’ apprendistat biex jitwettqu proġetti ta’ riċerka
proposti mill-Bank taħt is-sorveljanza konġunta ta’ tutur universitarju u tutur tal-BEI.
In-netwerks Universitarji li jiffokaw fuq oqsma ta’ relevanza partikulari għall-BEI ukoll jistgħu
jingħataw għajnuna finanzjarja u, jekk ikun xieraq, jistgħu jużaw it-tikketta “Netwerk Universitarja
tal-BEI”.

Il-Workshop “European
Universities in
Search of Excellence”
(“Universitajiet Ewropej
Ifittxu l-Eċċellenza) sar
fil-Kwartjieri Ġenerali
tal-Bank fis17 ta’ Novembru 2006
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Ir-Rapport dwar ir-Responsabbiltà tal-Bank
Sa mill-2005, il-BEI jippubblika Rapport annwali dwar ir-Responsabbiltà tal-Bank,
li jagħti informazzjoni dettaljata dwar it-tmexxija tal-Bank u l-attivitajiet ambjentali
tiegħu kif ukoll informazzjoni ta’ sfond aktar ġenerali. Ir-rapport jinsab fuq il-websajt
tal-BEI (www.eib.org) jew jista’ jiġi ordnat bla ħlas.

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jieħu ħsieb
il-protezzjoni ta’ data personali dwar l-impjegati
tal-Grupp tal-BEI.
L-Uffiċċju ta’ Konformità jiżgura li l-Bank u l-persunal
tiegħu jikkonformaw mal-liġijiet, regolamenti,
kodiċi ta’ kondotta u standards ta’ prassi tajba kollha
applikabbli u jaġixxi bħala investigatur ta’ l-ewwel
grad għal nuqqasijiet potenzjali ta’ ħarsien tar-regoli
dwar l-etika u l-integrità. Huwa jagħmel verifiki
ex ante tal-konformità ta’ linji politiċi, proċeduri,
prodotti u operazzjonijiet ta’ azzjonijiet ippjanati
ġodda. L-Uffiċċju tal-Konformità jimmonitorja wkoll
l-operazzjonijiet ta’ self offshore.
L-Ispettorat Ġenerali indipendenti jgħaqqad
il-funzjonijiet ta’ Verifika Interna u Evalwazzjoni ta’
l-Attivitajiet, iż-żewġ funzjonijiet ta’ kontroll ex-post
ewlenin. Dan jeżerċita rwol kruċjali fis-salvagwardjar
tal-kontrolli, it-titjib ta’ l-attivitajiet u l-proċess ta’
trasparenza u kontabilità. Il-Verifika Interna tipprovdi
assigurazzjoni raġonevoli dwar ir-relevanza u
l-effettività tas-sistemi ta’kontroll interni u l-proċeduri
involuti. Dan jieħu wkoll azzjoni fejn ikun hemm
suspett ta’ frodi, korruzzjoni jew xi attività illegali
oħra marbuta ma’ proġetti ffinanzjati jew li jirċievu
investimenti mill-Grupp tal-BEI. L-Evalwazzjoni ta’
l-Attivitajiet twettaq evalwazzjonijiet ex post ta’
kampjun rappreżentattiv tal-proġetti u programmi
ffinanzjati mill-Bank kif ukoll ta’ l-attivitajiet tal-FEI.
Ir-rapporti tagħha jiġu diskussi mill-Bord tad-Diretturi
u jitpoġġew fuq il-websajt tal-Bank. Fl-2006, hija
ffinalizzat evalwazzjonijiet ta’ l-investiment tal-BEI
fi proġetti ta’ edukazzjoni u taħriġ, Netwerks

Trans-Ewropej transkonfinali, self f’pajjiżi ta’ l-AKP
taħt il-Konvenzjoni ta’ Lomé IV, il-Fond Fiduċjarju
tal-FEMIP (assistenza teknika upstream u attivitajiet
ta’ riskju ta’ kapital fil-Mediterran) u investiment
tal-FEI f’fondi ta’ kapital ta’ riskju.
Il-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri tagħmel verifika ta’
l-użu tal-fondi Komunitarji amministrati mill- BEI.
Il-Bank jaħdem mill-qrib ma’ l-OLAF, l-Uffiċċju
Ewropew ta’ Kontra l-Frodi, u ma’ l- Ombudsman
Ewropew. Fl-2006 inħoloq Uffiċċju ta’ l-Ilmenti taħt
l-awtorità diretta tas-Segretarju ġenerali u dan
jindirizza ilmenti esterni li jiġu preżentati direttament
lil-Bank jew mingħand l-Ombudsman Ewropew.
Politika ġdida li għadha kif ġiet ifformulata dwar
ilmenti u rimedji ser tiġi kkomunikata esternament
matul l-2007.

65

Grupp tal-BEI

Grupp tal-BEI

66

Rapport ta’ l-Attività 2006

Amministrazzjoni u persunal tal-BEI
L-2006 kienet sena oħra ta’ bidla għad-Dipartiment tar-Riżorsi Umani tal-BEI. Saru ħafna sforzi
biex tiġi żviluppata strateġija ġdida li tiffoka fuq tliet pilastri: eċċellenza fil-persunal, motivazzjoni
u żvilupp tal-persunal, u l-benesseri tal-persunal (saħħa u sigurtà), waqt li ngħatat attenzjoni
wkoll biex jittejbu s-servizzi amministrattivi permezz ta’ simplifikazzjoni u titjib.

Fl-2006, ir-reklutaġġ tal-Bank kompla jiffoka fuq
oqsma operattivi, hekk kif l-implimentazzjoni u
s-sejba ta’ persunal għall-inizjattiva JASPERS (tħejjija
ta’ proġetti u assistenza teknika fl-Istati Membri
l-ġodda) ingħataw prijorità għolja fir-rigward
ta’ l-attivitajiet ta’ reklutaġġ. Matul l-2006
il-persunal tal-Bank żdied għal 1 36915, hekk kif imtlew
102 post battal (66 f’pożizzjonijiet eżekuttivi u
36 f’funzjonijiet ta’ appoġġ). Minn 66 impjegati
ġodda fuq livell eżekuttiv, 58% kienu rġiel u 42% nisa.
Mill-102 impjegati ġodda, 19 kienu mill-Istati Membri
l-ġodda. Il-Bank irċieva madwar 17,000 applikazzjoni
għall-impjieg fl-2006.

L-introduzzjoni ta’ bidliet għas-sistema ta’
remunerazzjoni tal-persunal wasslet għal eżami
u modernizzar tas-sistema ta’ evalwazzjoni u
promozzjoni tal-persunal. Is-sistema ta’promozzjoni
hija bbażata fuq funzjonijiet (responsabbiltajiet u
kompetenzi marbuta ma’ kariga). Il-kjarifika ta’
dawn il-funzjonijiet issoktat matul l-2006. F’dan
il-kuntest, il-kriterji għall-promozzjoni, kemm fissi
u varjabbli, ġew speċifikati b’mod ċar. F’oqsma
oħrajn, il-Bank żviluppa wkoll diversi linji politiċi
immirati lejn it-titjib tal-prestazzjoni. Per eżempju,
il-Programm ta’ Riskju tal-Kreditu tat-Taqsima ta’
Taħriġ tar-Riżorsi Umani beda jopera b’mod sħiħ
u huwa meqjus bħala neċessarju għall-uffiċjali
tas-self u l-kreditu.

1 369

D in iċ-ċifra tinkludi l-Persunal talBEI ssekondati lill-FEI (sitwazzjoni
sal-31 ta’ Diċembru, 2006)
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Saħħa u Benesseri tal-Persunal
Sa minn meta l-Bank ħoloq is-servizz mediku tiegħu
stess fit-tieni nofs ta’ l-2005, huwa ddedika sforzi
dejjem akbar biex jidentifika u jipprevjeni riskji
tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol u biex jippromwovi
s-saħħa u l-benesseri fuq ix-xogħol. Minbarra
l-eżamijiet mediċi kollha ta’ qabel l-impjieg u parti
kbira mit-testijiet mediċi annwali offruti lill-membri
tal-persunal, l-attivitajiet inkludew ukoll kampanja
favur is-saħħa, miżuri biex tiġi mħeġġa u ffaċilitata
l-integrazzjoni mill-ġdid fuq ix-xogħol wara assenza
fit-tul minħabba mard, u titjib fis-servizzi mediċi
għall-ivvjaġġar. Barra minn hekk, il-Bank organizza
wkoll it-taħriġ ta’ persunal li offrew volontarjament
li jissieħbu mal-korp ta’ l-ewwel għajnuna intern li
għadu kif ġie stabbilit.

Rapport ta’ l-Attività 2006

Amministrazzjoni u persunal tal-BEI

Minħabba l-ħtieġa li jiġu aġġustati l-ammonti massimi
assigurati għal ċerti servizzi mediċi, l-assigurazzjoni
tas-saħħa tal-Bank irrevediet ir-regoli tagħha ta’
rimbors fl-2006. Bl-istess mod, saret reviżjoni biex
tkompli tittejjeb l-effiċjenza ta’ l-amministrazzjoni
ta’ l-assigurazzjoni tas-saħħa tal-Bank.
Rigward is-servizzi soċjali għall-persunal, il-Bank
kiseb 50 post fi crèche privata, biex b’hekk żied
mal-mitt post diġà disponibbli b’rati sussidjati
għat-tfal tal-membri tal-persunal fi ħdan il-crèche
tal-BEI stess.

fl-2006. Għal dak li għandu x’jaqsam mal-gruppi
ta’ ħidma, għandhom jissemmew ukoll l-attivitajiet
tal-grupp responsabbli għar-reviżjoni tas-sistema
ta’ remunerazzjoni, li l-ħidma tiegħu wasslet
għall-preżentazzjoni ta’ proposti speċifiċi lill-Bord
tad-Diretturi lejn l-aħħar ta’ l-2006. Wara li l-Bord ma
laqax parti minn dawn il-proposti, il-Kulleġġ ħass li
l-konsultazzjoni ma kinitx saret b’mod adegwat u
offra r-riżenja tiegħu.

COPEC
Komunikazzjoni tal-Persunal
L-isforzi tal-Bank biex itejjeb il-komunikazzjoni
interna wasslu għall-ħolqien ta’ Taqsima ġdida
tal-Komunikazzjonijiet Interni fi ħdan
id-Dipartiment tar-Riżorsi Umani fl-2006. It-taqsima
hija responsabbli għall-komunikazzjonijiet kollha
lill-persunal, li jinkludu t-tixrid ta’ informazzjoni
rilevanti aġġornata ta’ natura korporattiva kif ukoll
appoġġ u inkuraġġiment għal djalogu soċjali miftuħ
u estensiv fi ħdan il-Bank.

Rappreżentanza tal-Persunal
Il-kwistjonijiet ta’ persunal tal-Bank huma indirizzati
permezz ta’ proċedura ta’ konsultazzjoni li tinvolvi
lid-Dipartiment tar-Riżorsi Umani (HR) u l-Kulleġġ
tar-Rappreżentanti tal-Persunal (SRs) permezz ta’
laqgħat regolari bejn il-maniġment ta’ l-HR u l-SRs
fi ħdan gruppi ta’ ħidma dwar suġġetti speċifiċi u
kumitati konġunti. Fl-2006, il-Bord tal-Pensjonijiet
ħadem ħafna, b’mod partikulari biex jiddefinixxi
l-prinċipji ta’ gwida li ser isawru l-ftehim ta’ qafas
li ser jiddetermina kif ser tiżviluppa l-Iskema
tal-Pensjonijiet. Ir-Rappreżentanti tal-Persunal
kienu rappreżentati fil-grupp ta’ ħidma li stabbilixxa
l-politika dwar ir-responsabbiltà soċjali korporattiva,
li l-ewwel rapport annwali tiegħu ġie ppubblikat

Il-Kumitat Konġunt dwar Opportunitajiet Indaqs
(COPEC) jissorvelja l-implimentazzjoni tal-politika
dwar opportunitajiet indaqs fir-rigward ta’ l-iżvilupp
tal-karriera, ir-reklutaġġ, it-taħriġ u l-infrastruttura
tal-ħarsien soċjali.
Fl-2006, COPEC kien involut fit-tħejjija ta’ nota ta’
l-HR dwar il-Bilanċ u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
fi ħdan il-BEI, wara reviżjoni ġenerali ta’ l-istat ta’
l-opportunitajiet indaqs li saret minn konsulent
indipendenti estern. F’Ottubru ta’ l-2006, il-Kumitat ta’
Tmexxija approva r-rakkomandazzjonijiet mogħtija
fin-nota.
F’Ġunju ta’ l-2006, il-BEI organizza l-11-il laqgħa
annwali tan-Netwerk Organizzattiva u Istituzzjonali
ta’ Informazzjoni dwar is-Sessi (ORIGIN). L-iskop
tan-netwerk hu li jaqsam informazzjoni, esperjenzi
u tagħlim dwar kwistjonijiet ta’ l-ugwaljanza bejn
is-sessi u d-diversità. Ħamsa u għoxrin delegat,
inklużi Maniġers ta’ grad għoli tar-Riżorsi Umani
mill-Bank Dinji, il-Bank ta’l-Iżvilupp ta’l-Ażja, il-Kunsill ta’
l-Ewropa, il-Parlament Ewropew u l-OSCE, kienu
preżenti biex jiddiskutu inizjattivi li ttieħdu fi ħdan
l-organizzazzjonijiet rispettivi tagħhom matul
it-tnax-il xahar ta’qabel u biex jipprovdu ispirazzjoni
u jaqsmu ideat ma’ xulxin.
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Korpi mwaqqfa taħt
l-Istatut tal-BEI
Il-Bord tal-Gvernaturi huwa magħmul minn
Ministri nnominati minn kull wieħed mis-27 Stat
Membru, normalment Ministri tal-Finanzi. Dan
jistabbilixxi linji gwida dwar il-politika ta’ kreditu,
japprova l-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ,
u jiddeċiedi dwar il-parteċipazzjoni tal-Bank
f’attivitajiet ta’ finanzjament barra mill-Unjoni
Ewropea kif ukoll dwar żidiet fil-kapital. Barra minn
hekk, huwa jaħtar il-membri tal-Bord tad-Diretturi,
tal-Kumitat ta’ Tmexxija u tal-Kumitat tal-Verifika.
Il-Bord tad-Diretturi għandu l-poter esklussiv li
jieħu deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ self, garanziji u
l-kisba ta’ self. Minbarra li jara li l-Bank huwa mmexxi
sew, huwa jiżgura li l-Bank huwa amministrat b’mod
konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u l-Istatut
u d-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Gvernaturi.
Il-membri tiegħu huma maħtura mill-Gvernaturi
għal perjodu li jiġġedded ta’ ħames snin, wara
nomina mill-Istati Membri, u huma responsabbli
biss lejn il-Bank.
Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw
dawn il-korpi jinsabu fl-Istatut u
r-regoli ta’ proċedura tal-Bank. Listi
tal-membri tal-korpi mwaqqfa
taħt l-Istatut tal-BEI u l-curricula
vitae tagħhom, flimkien ma’
informazzjoni addizzjonali dwar
arranġamenti ta’ remunerazzjoni,
huma aġġornati regolarment u
jittellgħu fuq il-websajt tal-Bank :
www.eib.org.

Il-Bord tad-Diretturi huwa magħmul minn 28
Direttur, b’kull Direttur innominat minn kull Stat
Membru u wieħed mill-Kummissjoni Ewropea.
Hemm 18-il Supplent, li jfisser li xi wħud minn dawn
il-pożizzjonijiet huma maqsuma bejn gruppi ta’
Stati.
Barra minn hekk, sabiex titwessa’ l-kompetenza
professjonali tal-Bord tad-Diretturi f’ċerti oqsma,
il-Bord jista’ wkoll jappunta b’co-option mhux

aktar minn 6 esperti (3 Diretturi u 3 Supplenti),
li jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Bord f’kapaċità ta’
konsulenti, mingħajr drittijiet ta’ vot.
Id-Deċiżjonijiet jittieħdu minn maġġoranza li
tikkonsisti f’mhux inqas minn terz tal-membri li
għandhom id-dritt tal-vot u li jirrappreżentaw ta’
mill-inqas 50% tal-kapital sottoskritt.
Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa l-korp eżekuttiv
permanenti tal-Bank. Huwa għandu 9 membri. Taħt
l-awtorità tal-President u s-sorveljanza tal-Bord
tad-Diretturi, huwa jieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum
tal-BEI, iħejji deċiżjonijiet għad-Diretturi u jiżgura
li dawn jiġu implimentati. Il-President jippresjedi
l-laqgħat tal-Bord tad-Diretturi. Il-membri
tal-Kumitat ta’Tmexxija huma responsabbli biss lejn
il-Bank; huma jinħatru mill-Bord tal-Gvernaturi, fuq
proposta tal-Bord tad-Diretturi, għal perjodu ta’ sitt
snin li jista’ jiġġedded.
Skond l-Istatut tal-Bank, il-President huwa wkoll
iċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi.
Il-Kumitat tal-Verifika huwa korp indipendenti
li huwa responsabbli direttament lejn il-Bord
tal-Gvernaturi u responsabbli wkoll biex jivverifika
li l-attivitajiet tal-Bank ikunu saru u l-kotba tiegħu
jkunu nżammu kif suppost. Fil-ħin ta’ l-approvazzjoni
tar-rendikonti finanzjarji mill-Bord tad-Diretturi,
il-Kumitat tal-Verifika joħroġ l-istqarrijiet tiegħu
dwarhom. Ir-rapporti tal-Kumitat tal-Verifika
dwar ir-riżultati tal-ħidma tiegħu matul is-sena ta’
qabel jintbagħtu lill-Bord tal-Gvernaturi flimkien
mar-rapport annwali tal-Bord tad-Diretturi.
Il-Kumitat tal-Verifika jikkonsisti fi 3 membri u
3 osservaturi, maħtura mill-Gvernaturi għal kariga
ta’ tliet snin.

Il-Kumitat ta’ Verifika

Kapital: Is-sehem ta’ kull Stat Membru fil-kapital
tal-Bank huwa bbażat fuq il-piż ekonomiku tiegħu
fi ħdan l-Unjoni Ewropea (bħala PGD) fil-mument ta’
l-adeżjoni tiegħu. Fil-kuntest tad-dħul tal-Bulgarija
u r-Rumanija fl-1 ta’ Jannar 2007, id-dispożizzjonijiet
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Korpi mwaqqfa taħt l-Istatut tal-BEI

ta’ l-Istatut tal-BEI immodifikaw l-ishma azzjonarji u
t-tmexxija tal-Bank. Skond l-Istatut tiegħu, il-Bank
huwa awtorizzat li jkollu self pendenti massimu
ekwivalenti għal darbtejn u nofs il-kapital tiegħu.
B’kollox, il-kapital sottoskritt tal-Bank jammonta għal
aktar minn EUR 164.8 biljun.

Il-Kumitat ta’ Tmexxija

Rendikont tal-kapital tal-BEI sa l-1 ta’ Jannar 2007
0

Total (euro)
Il-Ġermanja
Franza
L-Italja
Ir-Renju Unit
Spanja
Il-Belġju
L-Olanda
L-Iżvezja
Id-Danimarka
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Finlandja
Il-Greċja
Il-Portugall
Ir-Repubblika Ċeka
L-Ungerija
L-Irlanda
Ir-Rumanija
Ir-Repubblika Slovakka
Is-Slovenja
Il-Bulgarija
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
Ċipru
Il-Latvja
L-Estonja
Malta

26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
26 649 532 500
15 989 719 500
7 387 065 000
7 387 065 000
4 900 585 500
3 740 283 000
3 666 973 500
3 411 263 500
2 106 816 000
2 003 725 500
1 291 287 000
1 258 785 500
1 190 868 500
935 070 000
863 514 500
428 490 500
397 815 000
290 917 500
249 617 500
187 015 500
183 382 000
152 335 000
117 640 000
69 804 000

Total

164 808 169 000

10 000 000 000

20 000 000 000

%
DE
FR
IT
GB
ES
BE
NL
SE
DK
AT
PL
FI
GR
PT
CZ
HU
IE
RO
SK
SI
BG
LT
LU
CY
LV
EE
MT

16.170
16.170
16.170
16.170
9.702
4.482
4.482
2.974
2.269
2.225
2.070
1.278
1.216
0.784
0.764
0.723
0.567
0.524
0.260
0.241
0.177
0.151
0.113
0.111
0.092
0.071
0.042
100.000
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Il-Kumitat ta’ Tmexxija tal-BEI
Il-Kulleġġ tal-Membri tal-Kumitat ta’ Tmexxija u r-responsabbiltajiet ta’ superviżjoni tagħhom
Sitwazzjoni fl-01/05/2007

Philippe MAYSTADT
President u Chairman tal-Bank

Gerlando GENUARDI
Viċi-President

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Viċi-President

Philippe MAYSTADT President u Chairman tal-Bank
➾	Strateġija ġenerali
➾	Kwistjonijiet istituzzjonali, relazzjonijiet ma’ l-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn
➾	Rapportaġġ mill-Ispettur Ġenerali, il-Kontrollur
Finanzjarju u l-Kap Uffiċjal tal-Konformità
➾	Riżorsi umani
➾	Komunikazzjoni interna
➾	Politika ta’ l-opportunitajiet indaqs; President tal-Kumitat
Konġunt dwar Opportunitajiet Indaqs (COPEC)
➾	President tal-Bord tad-Diretturi tal-FEI
➾	President tal-Kumitat tal-Baġit
➾
➾
➾
➾
➾
➾

Gerlando GENUARDI Viċi-President
Finanzjamenti fl-Italja, il-Greċja, Ċipru, Malta u l-Balkani tal-Punent
Faċilità ta’ Finanzjament Strutturat (SFF)
Baġit
Kontabilità
Teknoloġiji ta’ l-informazzjoni
Gvernatur tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD)

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Viċi-President
➾	Finanzjamenti fi Franza u fil-Pajjiżi Msieħba Mediterranji
➾	Finanzjament ta’ l-SMEs
➾	Sħubija mas-settur bankarju
➾	Komunikazzjoni esterna
➾	Trasparenza u politika ta’ informazzjoni
➾	Relazzjonijiet ma’ l-NGOs
➾	Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-FEI

Ivan PILIP
Viċi-President

Torsten GERSFELT
Viċi-President

Ivan PILIP Viċi-President
➾	Finanzjamenti fil-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-Slovakkja,
is-Slovenja u l-Bulgarija
➾	Netwerks trans-Ewropej tat-trasport u ta’ l-enerġija
➾	Responsabbiltà soċjali korporattiva
➾	Viċi-Gvernatur ta’ l-EBRD
Torsten GERSFELT Viċi-President
➾	Finanzjamenti fl-Olanda, id-Danimarka, l-Irlanda, il-pajjiżi ta’ l-AKP u l-Afrika t’Isfel
➾	Kwistjonijiet dwar l-enerġija
➾	Studji settorjali, ekonomiċi u finanzjarji
➾	President tal-Kumitat ta’ l-Arti

Simon BROOKS
Viċi-President

Carlos DA SILVA COSTA
Viċi-President

Simon BROOKS Viċi-President
➾	Finanzjamenti fir-Renju Unit
➾	Ħarsien ta’ l-ambjent
➾	Verifika interna, verifika esterna u relazzjonijiet mal-Kumitat tal-Verifika
➾	Konformità
➾	Relazzjonijiet mal-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri
➾	Relazzjonijiet ma’ l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)
u l-Ombudsman Ewropew
➾	Bini, ambjent tax-xogħol u loġistika
Carlos DA SILVA COSTA Viċi-President
➾	Finanzjamenti fi Spanja, il-Belġju, il-Portugall, il-Lussemburgu,
l-Amerika Latina u l-Ażja
➾	Aspetti ġuridiċi ta’ l-attivitajiet u tal-prodotti
➾	Finanzi
➾	Membru tal-Kumitat ta’ l-Arti

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Viċi-President

Matthias KOLLATZ-AHNEN Viċi-President
➾	Finanzjamenti fil-Ġermanja, l-Awstrija, r-Rumanija kif ukoll il-Kroazja u t-Turkija
➾	Koeżjoni ekonomika u soċjali; Konverġenza
➾	L-inizjattiva JASPERS (Assistenza Konġunta fis-Sostenn ta’ Proġetti
fir-Reġjuni Ewropej)
➾	Ġestjoni tar-riskji: riskji tal-kreditu, riskji tas-suq u riskji operattivi
➾	Membru tal-Kumitat tas-Sussidji
Eva SREJBER
Viċi-President (fl-01/07/2007)

Eva SREJBER Viċi-President (fl-01/07/2007)
➾	Finanzjamenti fl-Iżvezja, il-Finlandja, il-Litwanja, il-Latvja, l-Estonja,
il-pajjiżi ġirien tal-Lvant, ir-Russja u l-pajjiżi ta’ l-EFTA
➾	Il-Programm “i2i” (Implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona), inkluż l-RSFF
(Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju)
➾	Evalwazzjoni ex post ta’ l-attivitajiet
➾	President tal-Kumitat tas-Sussidji
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Segretarjat Ġenerali,
Affarijiet Legali u
Riżorsi Umani

(sitwazzjoni fl-1 ta’ Ġunju 2007)

u	Riżorsi Umani
Xavier COLL
Direttur

Alfonso QUEREJETA
Segretarju Ġenerali u Direttur Ġenerali ta’ l-Affarijiet Legali

u Affarijiet Istituzzjonali
Dominique de CRAYENCOUR
Direttur

• Ferdinand SASSEN

“	Korpi Governattivi, Segretarjat, Protokoll
Hugo WOESTMANN
Direttur Assoċjat

“	Servizzi Lingwistiċi
Kenneth PETERSEN
Affarijiet Legali
u	Affarijiet Komunitarji u Finanzjarji; Finanzjamenti barra
mill-Ewropa

• Jean-Philippe BIRCKEL
“	Amministrazzjoni u Sistemi ta’ Tmexxija
Michel GRILLI
Deputat Direttur

• Catherine ALBRECHT

“	 R iżorsi
Luis GARRIDO
“	 Ż
 vilupp tal-Persunal u Tmexxija ta’ l-Organizzazzjoni
Bruno TURBANG (aġent)
• Ute PIEPER-SECKELMANN
“	 B enesseri fuq il-Post tax-Xogħol u l-Bilanċ bejn il-Ħajja
Professjonali u l-Ħajja Privata
...
“	 K omunikazzjoni Interna
Alain JAVEAU

Marc DUFRESNE

Deputat Direttur Ġenerali ta’ l-Affarijiet Legali

Direttorat Ġenerali ta’ l-Istrateġija

• Jean-Philippe MINNAERT
Uffiċjal għall-Protezzjoni ta’ l-Informazzjoni Personali

“ Affarijiet Finanzjarji
Nicola BARR
Direttur Assoċjat

“ Affarijiet

istituzzjonali u tal-Persunal
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ
“  Il-Mediterran (FEMIP), il-pajjiżi ta’ l-Afrika, l-Karibew u
l-Paċifiku – Faċilità ta’ Investiment, l-Amerika Latina u l-Ażja
Regan WYLIE-OTTE
Direttur Assoċjat

Rémy JACOB

Direttur Ġenerali

“ Ġestjoni tar-Riżorsi u Koordinazzjoni
Geneviève DEWULF
u Strateġija, Kontroll ta’ Tmexxija u Kontroll Finanzjarju
Jürgen MOEHRKE
Direttur

u	Finanzjamenti fl-Ewropa
Gerhard HÜTZ
Direttur

• Gian Domenico SPOTA
“  Politika ta’ l-Operat, Strumenti Finanzjarji Ġodda
José María FERNÁNDEZ MARTÍN
“ Il-Baħar

Adrijatiku, l-Ewropa tax-Xlokk
Manfredi TONCI OTTIERI
Direttur Assoċjat

“ Ir-Renju

Unit, l-Irlanda, il-pajjiżi Baltiċi, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-pajjiżi ta’ l-EFTA
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
“ Franza,

il-Belġju, l-Olanda, il-Lussemburgu
Pierre ALBOUZE
“ L-Ewropa Ċentrali, il-Polonja, ir-Russja, il-pajjiżi ġirien tal-Lvant
Barbara BALKE
“ S panja, il-Portugall
Ignacio LACORZANA
• Maria SHAW-BARRAGAN

u  Kontroll Finanzjarju u Kontabilità
Luis BOTELLA MORALES
Kontrollur Finanzjarju

“  Kontabilità Ġenerali
Henricus SEERDEN
“ Kontabilità ta’ Terzi u Spejjeż Amministrattivi
Frank TASSONE
“ S tudji Ekonomiċi u Finanzjarji
Éric PERÉE
“ Ippjanar, Baġit u Kontroll
Theoharry GRAMMATIKOS
Direttur Assoċjat

• Yannick MORVAN
“ P olitika ta’ Responsabbiltà Korporattiva
Felismino ALCARPE
• Gudrun LEITHMANN-FRÜH
(Koordinazzjoni FEI u l-Qorti ta’ l-Awdituri)
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u Komunikazzjoni
Gill TUDOR
Kelliem u Direttur

“ Uffiċċju ta’ l-Istampa
Gill TUDOR
“ Informazzjoni għall-Pubbliku u Relazzjonijiet mas-Soċjetà Ċivili
Yvonne BERGHORST
Uffiċċji ta’ l-Informazzjoni
h	Uffiċċju ta’ Pariġi
Henry Marty-Gauquié
Direttur

h	Uffiċċju ta’ Ruma
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Direttur Assoċjat

h	Uffiċċju ta’ Londra
Adam McDONAUGH
h	Uffiċċju ta’ Berlin
Paul Gerd LÖSER

JESSICA
Eugenio LEANZA
• Gianni CARBONARO
u Strumenti ta’ l-Azzjoni għat-Tkabbir
Thomas BARRETT
Direttur

“ Netwerks Trans-Ewropej
Tilman SEIBERT
Direttur Assoċjat

• Ale Jan GERCAMA

“ Inizjattiva għall-Innovazzjoni 2010 (i2i)
Kim KREILGAARD
“ Ambjent, Enerġija u Attivitajiet tal-Kunsill
Christopher KNOWLES
Direttur Assoċjat

u L-Ewropa tal-Punent
Laurent de MAUTORT
Direttur

u Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni
Patrick KLAEDTKE

“ Ir-Renju Unit, l-Irlanda – Banek u Intrapriżi
Robert SCHOFIELD

“ Infrastrutturi u Teknoloġiji
José GRINCHO

“	L-Ewropa tal-Punent – Self Strutturat u Attivitajiet ta’ Sħubija bejn
is-Settur Pubbliku u l-Privat (PPP)
Cheryl FISHER

Direttur tas-Sistemi ta’ l-Informazzjoni

Direttur Assoċjat

“ Applikazzjonijiet għall-Attivitajiet Finanzjarji u Self
Derek BARWISE

“ Franza – Infrastrutturi
Jacques DIOT
Direttur Assoċjat

“ Applikazzjonijiet Amministrattivi u għall-Ġestjoni tar-Riskji
Simon NORCROSS

“ Franza – Banek u Intrapriżi
Jean-Christophe CHALINE
• Miguel MORGADO

Bini, Loġistika u Dokumentazzjoni
Patricia TIBBELS

“ Il-Belġju, il-Lussemburgu u l-Olanda
Henk DELSING

Prinċipal

“ Ġestjoni ta’ l-Ambjent fuq il-Post tax-Xogħol
Patricia TIBBELS
“ Task Force’ għal Bini Ġdid
Enzo UNFER
“ Tmexxija tad-Dokumentazzjoni u ta’ l-Arkivji
...
“ Akkwisti u Servizzi Amministrattivi
...

Direttur Assoċjat

u Spanja, il-Portugall
Carlos GUILLE
Direttur

“ Spanja – Infrastrutturi
Luca LAZZAROLI
“ Spanja – Banek u Intrapriżi
Fernando de la FUENTE
Direttur Assoċjat
h	Uffiċċju ta’ Madrid

Angel FERRERO

Direttorat ta’ l-Attivitajiet
fl-Unjoni Ewropea u
fil-Pajjiżi Kandidati

“ Il-Portugall
Rui Artur MARTINS
h	Uffiċċju ta’ Liżbona
Pedro EIRAS ANTUNES

Thomas HACKETT
Direttur Ġenerali

u Ewropa Ċentrali
Joachim LINK

u Appoġġ għall-Attivitajiet
...

“ Il-Ġermanja ta’ Fuq
Peggy NYLUND GREEN

“ Koordinazzjoni
Dominique COURBIN

“ Il-Ġermanja t’Isfel
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Sistemi ta’ Informazzjoni u Applikazzjonijiet
Thomas FAHRTMANN

“ Ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja
Jean VRLA

“ Appoġġ għall-Attivitajiet ta’ Self
Bruno DENIS

“ L-Awstrija, l-Ungerija
Paolo MUNINI

Koordinatur Prinċipali ta’ l-Attivitajiet

Direttur

Direttur Assoċjat
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Direttorat ta’ l-Attivitajiet Barra
mill-Unjoni Ewropea u mill-Pajjiżi
Kandidati

h	Uffiċċju ta’ Vjenna
Emanuel MARAVIC
Direttur

u Il-Baħar Adrijatiku
Antonio PUGLIESE
Direttur

“ L-Italja, Malta – Infrastrutturi
Bruno LAGO
Direttur Assoċjat

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO

“ L-Italja, Malta – Banek u Intrapriżi
Marguerite McMAHON
“ Is-Slovenja, il-Kroazja, il-Balkani tal-Punent
Romualdo MASSA BERNUCCI
u L-Ewropa tax-Xlokk
Andreas VERYKIOS

Deputat Direttur Ġenerali

“ Il-Greċja
Themistoklis KOUVARAKIS
h	Uffiċċju ta’ Ateni
Fotini KOUTZOUKOU
“ Il-Bulgarija, ir-Rumanija, Ċipru
Cormac MURPHY
h	Uffiċċju ta’ Bukarest
Götz VON THADDEN
“ It-Turkija
Franz-Josef VETTER
h	Uffiċċju ta’ Ankara
...
h	Uffiċċju ta’ Istanbul
Alain TERRAILLON
u Il-Baħar Baltiku
...
Direttur

“ Il-Polonja
Heinz OLBERS
h	Uffiċċju ta’ Varsavja
Michal LUBIENIECKI
“ Il-Pajjiżi Baltiċi, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-Pajjiżi ta’
l-EFTA
Michael O’HALLORAN
• Ann-Louise AKTIV VIMONT
h

Uffiċċju ta’ Ħelsinki

...

Jean-Louis BIANCARELLI
Direttur Ġenerali

u	Servizz ta’ Konsulenza għall-Kwistjonijiet Ekonomiċi ta’
l-Iżvilupp
Daniel OTTOLENGHI
Ekonomista Kap għall-Iżvilupp
Direttur Assoċjat

• Bernard ZILLER

u	Il-Pajjiżi Ġirien u r-Russja
Claudio CORTESE
Direttur

• Alain NADEAU
“ Il-Maghreb
Bernard GORDON
h	Uffiċċju ta’ Rabat
René PEREZ
h	Uffiċċju ta’ Tuneż
Diederick ZAMBON
“ Mashreq
Jane MACPHERSON
h	Uffiċċju tal-Kajr
Luigi MARCON
“ L-Ewropa tal-Lvant, il-Kawkasu t’Isfel u r-Russja
Constantin SYNADINO
• Umberto DEL PANTA
“ Attivitajiet Speċjalizzati
Jean-Christophe LALOUX
u	Il-Pajjiżi ta’ l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku – Faċilità ta’
Investiment
Martin CURWEN
Direttur

“ L-Afrika tal-Punent u tas-Saħel
Gustaaf HEIM
h	Uffiċċju ta’ Dakar
Jack REVERSADE
“ L-Afrika Ċentrali u tal-Lvant
Flavia PALANZA
Direttur Assoċjat
h	Uffiċċju ta’ Najrobi

Carmelo COCUZZA
“ Il-Pajjiżi ta’ l-Afrika t’Isfel u l-Oċean Indjan
Serge-Arno KLÜMPER
h	Uffiċċju ta’ Tshwane (Pretorja)
David WHITE
“ Il-Karibew u l-Paċifiku
David CRUSH
h	Uffiċċju ta’ Fort-de-France
Anthony WHITEHOUSE
h	Uffiċċju ta’ Sydney
Jean-Philippe DE JONG
“ Riżorsi u Żvilupp
Tassilo HENDUS
“ Ġestjoni tal-Portafoll, Strateġija
Catherine COLLIN
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Struttura tas-servizzi
u Dipartiment   “ Diviżjoni   h Uffiċċju Estern

(sitwazzjoni fl-1 ta’ Ġunju 2007)

u	L-Amerika Latina u l-Ażja
Francisco de PAULA COELHO

Direttorat tal-Proġetti

Direttur

“ L-Amerika Latina
Alberto BARRAGAN
“ L-Ażja
Matthias ZÖLLNER
• Philippe SZYMCZAK

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Direttur Ġenerali

“ Żvilupp Sostenibbli
Peter CARTER
Direttur Assoċjat

“ Kontroll tal-Kwalità u Monitoraġġ
Angelo BOIOLI

Direttorat tal-Finanzi
Bertrand de MAZIÈRES
Direttur Ġenerali

• Ghislaine RIOS
u	Swieq tal-Kapital
Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Direttur

“ Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA
• Aldo ROMANI
“ L-Ewropa (barra mill-euro), l-Afrika
Richard TEICHMEISTER
“ L-Amerika, l-Ażja, il-Paċifiku
Eila KREIVI
• Sandeep DHAWAN
“ Relazzjonijiet ma’ l-Investituri u ‘Marketing’
Peter MUNRO
u	It-Teżor
Anneli PESHKOFF
Direttur

“ Ġestjoni tar-Riżorsi
Béatrice LAURY
u	Kompettitività u Innovazzjoni
Constantin CHRISTOFIDIS
Direttur

“ Manifattura u Industrija (R&Ż)
...
“ TIK u Ekonomija Diġitali
...
“ Kapital Uman
John DAVIS
“ Servizzi u SMEs, l-Agro-industrija (inklużi l-Bijofjuwils)
Hans-Harald JAHN
• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON
u	Trasport u Enerġija
Christopher HURST
Direttur

• René van ZONNEVELD

“ Toroq u Linji tal-Ferrovija
Matthew ARNDT

“ Ġestjoni tal-Likwidità
Francis ZEGHERS
• Timothy O’CONNELL

“ Ajru u Baħar
José Luis ALFARO
• Klaus HEEGE

“ Ġestjoni ta’ l-Attiv u l-Passiv
Jean-Dominique POTOCKI

“ Produzzjoni u Netwerks ta’ l-Enerġija
...
• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Ġestjoni tal-Portafoll
Paul ARTHUR
“ Inġinerija Finanzjarja u Servizzi ta’ Konsulenza
Guido BICHISAO
u	Previżjonijiet u Regolament ta’ l-Attivitajiet
Gianmaria MUSELLA
Direttur

“ Self ‘Back-office’ u Appoġġ għall-Attivitajiet ta’ Self
Ralph BAST
“ It-Teżor ‘Back-office’
Yves KIRPACH
“ Dejn ‘Back-office’
Antonio VIEIRA
“ Sistemi u Proċeduri
Georg HUBER
Direttur Assoċjat

“ Koordinazzjoni u Politiki Finanzjarji
Éric LAMARCQ

“ Effiċjenza ta’ l-Enerġija u Enerġija Rinnovabbli
Juan ALARIO GASULLA
Direttur Assoċjat

• Nigel HALL

u	Konverġenza u Ambjent
Patrice GÉRAUD
Direttur

“ Programmi ta’ Self
Guy CLAUSSE
Direttur Assoċjat

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Ilma u l-Ħarsien ta’ l-Ambjent
José FRADE
Direttur Assoċjat

• Michel DECKER

“ Trasport Urban u Infrastrutturi Urbani Oħrajn
Mateo TURRÓ CALVET
Direttur Assoċjat
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L-għamla tas-servizzi, il-curriculum vitae tad-Diretturi Ġenerali u tal-kapijiet tad-Diviżjonijiet ta’ Kontroll, kif ukoll tagħrif
komplimentari dwar il-modalitajiet ta’ remunerazzjoni tal-persunal kollu tal-Bank ser ikunu aġġornati regolarment u ppubblikati
fuq is-sit ta’ l-internet tal-BEI: www.eib.org

u Dipartiment   “ Diviżjoni   h Uffiċċju Estern

(sitwazzjoni fl-1 ta’ Ġunju 2007)

“ Proġetti ta’ Żvilupp, Inizjattivi Ġodda, Skart Solidu
Stephen WRIGHT

Spezzjoni Ġenerali

Direttur Assoċjat

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

Peter MAERTENS
Spettur Ġenerali

JASPERS
Patrick WALSH
Direttur Assoċjat

• Agustin AURÍA
Direttur Assoċjat

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

• S iward de VRIES
(Servizz ta’ Inkjesta dwar il-Frodi)

“ Verifika Interna
Ciaran HOLLYWOOD
“ Evalwazzjoni ta’ l-Attivitajiet
Alain SÈVE
Direttur Assoċjat

• Gavin Dunnett
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

Direttorat tal-Ġestjoni tar-Riskji
Pierluigi GILIBERT
Direttur Ġenerali

“ Koordinazzjoni u Appoġġ
Elisabeth MATIZ
Direttur Assoċjat

“ Monitoraġġ Finanzjarju u Ristrutturazzjoni ta’ l-Attivitajiet
Klaus TRÖMEL
Direttur Assoċjat

u	Riskji tal-Kreditu
Per JEDEFORS
Direttur

“ Intrapriżi, Settur Pubbliku, Infrastrutturi
Stuart ROWLANDS
“ Finanzjamenti għall-Proġetti u Attivitajiet Barra mill-Ewropa
Paolo LOMBARDO
“ Istituzzjonijiet Finanzjarji
Per de HAAS (Aġent)
u	Riskji Finanzjarji u ta’ l-Operat
Alain GODARD
Direttur

Uffiċċju tal-Konformità
tal-Grupp tal-BEI
Konstantin ANDREOPOULOS
Kap ta’ l-Uffiċċju tal-Konformità

• E velyne POURTEAU
Direttur Assoċjat

• Luigi LA MARCA

Konsulent għall-Kumitat ta’ Tmexxija

għall-kwistjonijiet ta’ strateġija u ta’ negozjazzjoni talGrupp tal-BEI

Francis CARPENTER
Direttur Ġenerali

Rappreżentanza fuq il-Bord tad-Diretturi
tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp

“ ALM u Ġestjoni tar-Riskji tas-Suq
Giancarlo SARDELLI
• Vincent THUNUS
“ Strumenti Derivattivi
Luis GONZALEZ-PACHECO

Terence BROWN

Amministratur Rappreżentant tal-BEI

“ Riskji ta’ l-Operat
Antonio ROCA IGLESIAS
Walter CERNOIA

Amministratur Supplent
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Korpi mwaqqfa taħt l-Istatut tal-FEI

Tmexxija tal-FEI u
Persuni Ewlenin
Il-FEI huwa mmexxi u amministrat minn dawn
it-tlett awtoritajiet:

Francis CARPENTER Kap Eżekuttiv
Direttur, Investimenti
➾ John A. Holloway

kapital ta’ riskju

➾ il-Laqgħa Ġenerali tal-membri (il-BEI, l-Unjoni

Ewropea, 29 istituzzjoni finanzjarja), li tiltaqa’ ta’
mill-inqas darba fis-sena;
➾ il-Bord tad-Diretturi, li huwa magħmul minn seba’

membri u seba’ supplenti, li, fost oħrajn, jiddeċiedi
dwar l-attivitajiet tal-Fond;

Kapijiet
➾ 	 Jean-Philippe BURCKLEN
➾ 	 Jacques DARCY
➾ 	 Ulrich GRABENWARTER
Viċi-Kapijiet
➾ 	 Jouni HAKALA
➾ 	 Matthias UMMENHOFER
➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Persuni Ewlenin
Laurent BRAUN
Paul VAN HOUTTE
Christine PANIER
David WALKER

garanziji u securitisation
Kap
➾ 	 Alessandro TAPPI
Viċi-Kap
➾ 	 Christa KARIS

Il-Bord tad-Diretturi

Persuni Ewlenin
➾ 	 Per-Erik ERIKSSON
➾ 	 Gunnar MAI

JEREMIE
➾ il-K ap Eżekuttiv, li huwa responsabbli

għall-ġestjoni tal-Fond skond id-dispożizzjonijiet
ta’ l-Istatuti tiegħu u l-linji gwida u d-direttivi
adottati mill-Bord tad-Diretturi.
Il-kontijiet tal-FEI jiġu vverifikati minn Bord
tal-Verifika li jikkonsisti fi tliet persuni maħtura
mil-Laqgħa Ġenerali u minn awdituri indipendenti
esterni.

Kap
➾ 	 Marc SCHUBLIN
Viċi-Kap
➾ 	 Hubert COTTOGNI
Persuni Ewlenin
➾ 	 Alexander ANDÒ
➾ 	 Graham COPE
➾ 	 Fabrizio CORRADINI

ġestjoni u monitoraġġ tar-riskju
Kap
➾ 	 Thomas MEYER
Persuni Ewlenin
➾ 	 Helmut KRAEMER-EIS
➾ 	 Pierre-Yves MATHONET

affarijiet korporattivi
Segretarju Ġenerali
➾ 	 Robert WAGENER
Kapijiet
➾ 	 Maria LEANDER - Legali
➾ 	 Jobst NEUSS - Konformità
➾ 	 Frédérique SCHEPENS - Affarijiet korporattivi u finanzi
Informazzjoni ddettaljata dwar il-korpi mwaqqfa taħt l-Istatut tal-FEI
(għamla, curricula vitae tal-membri, remunerazzjoni) u servizzi (għamla,
curricula vitae tad-Diretturi Ġenerali u d-Diretturi, remunerazzjoni
tal-persunal kollu) hija aġġornata regolarment u tittella’ fuq il-websajt ta’
l-FEI : www.eif.org

➾ 	
➾ 	
➾ 	
➾ 	

Persuni Ewlenin
Eva GOULAS - Riżorsi umani
Marceline HENDRICK - Kontabilità
Delphine MUNRO - komunikazzjonijiet tal-marketing
John PARK - Teknoloġija ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni (TIK)
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Proġetti eliġibbli għal finanzjament mill-Grupp tal-BEI
Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-proġetti li jiġu kkunsidrati għal finanzjament iridu jikkontribwixxu għal
wieħed jew aktar minn dawn l-għanijiet:
➾ it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali: il-promozzjoni ta’ investiment fis-setturi kollha ta’
l-ekonomija sabiex jitqanqal l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjuni inqas vantaġġati;
➾ iż-żieda l-investiment li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ soċjetà msejsa fuq l-għarfien u mmexxija
mill-innovazzjoni;
➾ it-titjib ta’ l-infrastruttura u s-servizzi fis-setturi tas-saħħa u l-edukazzjoni, li huma kontributuri
ewlenin għall-formazzjoni tal-kapital uman;
➾ l-iżvilupp ta’ networks ta’ infrastruttura għat-trasport, it-telekomunikazzjonijiet u t-trasferiment ta’
l-enerġija b’dimensjoni Komunitarja;
➾ il-ħarsien ta’ l-ambjent u titjib tal-kwalità tal-ħajja;
➾ tiġi żgurata l-provvista ta’ l-enerġija permezz ta’ użu razzjonali, sfruttar ta’ riżorsi indiġeni fosthom
l-enerġija rinnovabbli, u diversifikazzjoni fl-importazzjonijiet.

Il-Grupp tal-BEI jgħin l-iżvilupp ta’ SMEs billi jtejjeb l-ambjent finanzjarju fejn huma jaħdmu permezz ta’:
➾ linji ta’ kreditu tal-BEI fuq medda ta’ żmien medju u twil;
➾ attivitajiet tal-FEI fil-qasam tal-kapital ta’ riskju;
➾ garanziji tal-FEI għall-SMEs.

Fil-Pajjiżi Kandidati u Msieħba, il-Bank jipparteċipa fl-implimentazzjoni tal-linji politiċi ta’ l-Unjoni
dwar l-għajnuna għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni. Huwa jaħdem:
➾ fil-Pajjiżi Kandidati u Pajjiżi Kandidati potenzjali fix-Xlokk ta’ l-Ewropa, fejn jikkontribwixxi
għall-għanijiet tal-Patt ta’ Stabbilità billi jorjenta s-self tiegħu mhux biss lejn ir-rikostruzzjoni ta’
infrastruttura bażika u proġetti b’dimensjoni reġjonali, iżda wkoll żvilupp fis-settur privat;
➾ fil-Pajjiżi Mediterranji mhux membri billi jgħin sabiex jintlaħqu l-għanijiet tas-Sħubija
Ewro-Mediterranja bil-għan li tinħoloq żona ta’ kummerċ ħieles sa l-2010;
➾ fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP), l-Afrika t’Isfel u l-OCT (Overseas Countries and
Territories – Pajjiżi u Territorji Barranin), fejn jippromwovi l-iżvilupp ta’ infrastruttura bażika u
s-settur privat lokali;
➾ fl-Ażja u l-Amerika Latina, fejn jappoġġa proġetti ta’ interess reċiproku għall-Unjoni u għall-pajjiżi
kkonċernati.
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Indirizzi tal-Grupp BEI

Il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment
www.eib.org – U info@eib.org
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+352) 43 79 1
5 (+352) 43 77 04

L-Awstrija

Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+43-1) 505 36 76
5 (+43-1) 505 36 74

Il-Belġju

Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+32-2) 235 00 70
5 (+32-2) 230 58 27

Spanja

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+34) 914 31 13 40
5 (+34) 914 31 13 83

Il-Ġermanja

Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-30) 59 00 47 90
5 (+49-30) 59 00 47 99

Franza

21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+33-1) 55 04 74 55
5 (+33-1) 42 61 63 02

Il-Greċja

1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+30) 210 68 24 517
5 (+30) 210 68 24 520

L-Italja

Via Sardegna 38
I-00187 Roma

3 (+39) 06 47 19 1
5 (+39) 06 42 87 34 38

Il-Polonja

Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) 310 05 00
5 (+48 22) 30 05 01

Il-Portugall

Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+351) 213 42 89 89
5 (+351) 213 47 04 87

Ir-Renju Unit

2 Royal Exchange Buildings
London EC3V 3LF

3 (+44) 20 73 75 96 60
5 (+44) 20 73 75 96 99

Uffiċji barranin:
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Indirizzi tal-Grupp BEI

L-Afrika t’Isfel

5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

L-Awstralja

Level 31, ABN AMRO Tower
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 36
5 (+61-2) 82 11 06 88

L-Eġittu

6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12311 Giza

3 (+20-2) 336 65 83
5 (+20-2) 336 65 84

Il-Kenja

Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 40193
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 273 52 60
5 (+254-20) 271 32 78

Il-Marokk

Riad Business Center,
Aile sud, Immeuble S3, 4e étage,
Boulevard Er-Riad
Rabat

3 (+212) 37 56 54 60
5 (+212) 37 56 53 93

Is-Senegal

3, rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 43 00
5 (+221) 842 97 12

It-Tuneżija

70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

Il-Fond Ewropew ta’ l-Investiment
www.eif.org – U info@eif.org
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg


Fuq il-websajt tal-Bank, wieħed jista’ jsib il-lista ta’ l-uffiċċji eżistenti u l-indirizzi tagħhom.

3 (+352) 42 66 88 1
5 (+352) 42 66 88 200
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Fuq is-CD-Rom li jinsab ma’ dan il-brochure, il-qarrejja jistgħu jsibu informazzjoni li tinsab fit-tliet volumi
tar-Rapport Annwali kif ukoll verżjonijiet elettroniċi fid-diversi lingwi disponibbli.
Ir-Rapport Annwali jinsab ukoll fuq il-websajt tal-Bank www.eib.org/report.

2006

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

Adenauer

1.

o@eib.org

Tätigkeitsbericht
Activity Report
Rapport d’activité

2.

Finanzbericht
Financial Report
Rapport financier

3.

Statistischer Bericht
Statistical Report
Rapport statistique

IS SN 1 681- 3 9 9 5

Il-BEI jixtieq irodd ħajr lil dawn il-promoturi u fornituri għar-ritratti li jinsabu fir-rapport:
AVE (pġ. 8, 28), Águas de Portugal (pġ. 10), TGV-Est européen (pġ. 12), SMTC (pġ. 13, 16), AP-HM (pġ.15), Jean-Paul Kieffer (pġ. 23),
Aquafin (pġ. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (pġ. 31), LGV-Est européen (pġ. 31), Rolls-Royce plc 2006 (pġ. 33), EC (pġ. 33, 38, 58, 60).
Ritratti u tpinġijiet oħrajn ġew ipprovduti mill-Workshop tal-grafika tal-BEI.
«Stampat fil-Lussemburgu minn Imprimerie Centrale s.a. fuq karta AcondaVerd Silk b’inka veġetali b’bażi ta’ żejt. Din il-karta, li hija ċċertifikata
skond ir-regoli tal-Kunsill għall-Ħarsien tal-Foresti (Forest Stewardship Council - FSC), tikkonsisti f’60% fibra verġni (li minnha ta’ mill-inqas
30% hija minn foresti amminsitrati sew), 30% skart tal-konsumaturi bl-inka mneħħija u 10% bċejjeċ ta’ karti mill-imtieħen.

