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Il-Grupp tal-BEI: ċifri statutorji ewlenin

Attività fl-2009

Firem 3 031
Kapital ta’ riskju (39 fond)  733
Garanziji (22 attività) 2 298

Sitwazzjoni fil-31.12.2009

Portafoll 17 697
Kapital ta’ riskju – assi ġestiti (307 fond) 4 103
Garanziji - pożizzjonijiet (168 attività) 13 594

Firem akkumulati
Kapital ta’ riskju (307 fond) 5 136
Garanziji (168 attività) 13 987

Fondi tal-Bank stess 1 015
Total tal-karta tal-bilanċ 1 157
Qligħ nett għas-sena -7
Kapital sottoskritt 2 940

li minnu mħallsa 588

Sitwazzjoni fil-31.12.2009

Pendenzi
Self mogħti 324 150
Self li għad irid jingħata  81 843
Finanzjament mir-riżorsi tal-baġit 1 416
Self 305 758

Fondi tal-Bank stess 37 954
Total tal-karta tal-bilanċ 361 871
Qligħ nett għas-sena 1 877
Kapital sottoskritt 232 393

li minnu mħallsa 11 620

Attività fl-2009 (f’miljuni ta’ Euro)

Proġetti approvati 103 898
Unjoni Ewropea 93 615
Pajjiżi Msieħba 10 283

Firem 79 102
Unjoni Ewropea 70 505
Pajjiżi Msieħba 8 597

Infiq 54 022
Unjoni Ewropea 48 898
Pajjiżi Msieħba 5 123

Riżorsi miġbura (qabel skambji) 79 386
F’valuti ewlenin (EUR, GBP, USD) 70 205
F’valuti oħrajn 9 182

B’reazzjoni għall-kriżi, il-firem 
ta’ self u l-infiq żdiedu f’daqqa 
fl-2009 fejn il-Bank appoġġa 
aktar minn 500 proġett ġdid 
fuq skala kbira u 50 000 
intrapriża ta’ daqs żgħir u 
medju

Madwar EUR 730 miljun 
investiti f’fondi ġodda ta’ 
kapital ta’ riskju fl-2009 
u impenji attwali ta’ EUR 
4.1 biljun f’aktar minn 300 
fond, li stimula l-impjiegi u 
l-investiment f’intrapriżi żgħar
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u fl-aħħarnett iċ-ċittadini biex jgħinhom jaffrontaw 
l-isfidi miġjuba mill-kriżi finanzjarja u ekonomika. 

Il-Bank kien ukoll strumentali biex jissalvagwardja 
proġetti importanti li kieku ma kinux iseħħu 
minħabba ċ-ċirkostanzi ekonomiċi diffiċli f’oqsma 
bħall-infrastruttura jew l-innovazzjoni. 

Ġew stabbiliti tliet prijoritajiet
Il-Kunsill Ewropew ta mandat lill-BEI biex iwettaq 
attivitajiet addizzjonali fi tliet oqsma speċifiċi: 
intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju (SMEs), reġjuni ta’ 
konverġenza u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. 

SMEs
L-SMEs, is-settur meqjus bħala s-sinsla tal-ekonomija 
u fornitur ewlieni ta’ impjiegi, fl-2009 bbenefikaw 
mid-disponibbiltà ta’ EUR 12.7 biljun f’linji ta’ kreditu 
ġodda li l-banek intermedjarji lokali jamministraw 
biex jgħaddu bħala tislif lil negozji żgħar. Aħna 
ġbarna dan filwaqt li għamilna sforz sabiex aktar 
minn 75% tat-total ta’ EUR 21 biljun f’appoġġ 
finanzjarju li ffirmajna għalihom kemm fl-2008 u 
l-2009 jkunu disponibbli bis-sħiħ għall-banek sat-
tmiem tal-2009. Min-naħa l-oħra, aktar minn 50 000 
SME setgħu jibbenefikaw minn kważi EUR 15-il 

Għoti ta’ tislif rekord f’perjodu ferm diffiċli
L-2009 kienet sena turbolenti u jiena kburi li l-istaff 
tagħna laqa’ l-isfida li jagħmel aktar, aħjar u aktar 
malajr. Matul l-aħħar sena, il-BEI appoġġa l-ekonomija 
Ewropea b’tislif mingħajr preċedent ta’ EUR 79 biljun. 
Fi ftit kliem, ksibna aktar milli ġie mitlub minna fl-
objettivi mogħtija lill-Bank mill-azzjonisti tiegħu, 
l-Istati Membri tal-UE. 

Kif wettaqna l-objettivi tagħna
Kien kruċjali għall-Unjoni Ewropea li tagħraf l-impatt 
serju tal-kriżi f’ħin bikri u tirreaġġixxi malajr, u l-Bank 
kellu rwol sinifikanti biex ikun indirizzat in-nuqqas ta’ 
kreditu fis-suq. Sussegwentement, jidher ċar li l-Bank 
dejjem iffinanzja u se jkompli jiffinanzja biss proġetti u 
programmi ekonomikament vijabbli. Il-proġetti jridu 
jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Unjoni Ewropea u 
jissodisfaw l-istandards tekniċi u ekonomiċi kif ukoll 
dawl soċjali u ambjentali. Għaldaqstant, sar sforz kbir 
biex jitħaffu t-tħejjija, ir-reviżjoni, u fejn meħtieġ, il-
modifika ta’ proposti ta’ proġetti sabiex tkun żgurata 
l-approvazzjoni tal-amministrazzjoni u l-Bord tal-
Bank għal numru akbar ta’ proġetti. Fl-2009, il-Bank 
mhux biss iffirma proġetti li jiswew EUR 79 biljun iżda 
nefaq ukoll EUR 54 biljun fl-ekonomija reali – flus 
disponibbli għall-awtoritajiet pubbliċi, l-industrija 

“Mhux talli lħaqna l-objettivi 
mogħtija lill-Bank mill-azzjonisti 
tiegħu, l-Istati Membri tal-UE, iżda 
saħansitra qbiżnihom”.
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biljun f’finanzjament tal-BEI fl-2009. Matul għafsa 
tal-kreditu severa, dan ipprovda appoġġ finanzjarju 
li kien meħtieġ ħafna iżda li ma kienx disponibbli fis-
suq.

Konverġenza
It-tislif lir-reġjuni ekonomikament aktar dgħajfa fl-
Ewropa (reġjuni ta’ konverġenza) ammonta għal 
EUR 29 biljun, li jirrappreżenta 41% tat-tislif totali 
tal-BEI fl-UE, u tqassam b’mod ugwali bejn l-UE-15 
u l-Istati Membri l-ġodda tal-UE-12, fejn dawn tal-
aħħar irċevew ammont totali ta’ EUR 12.8 biljun. Il-BEI 
ta wkoll assistenza teknika importanti lir-reġjuni ta’ 
konverġenza biex iħejju proġetti għal finanzjament 
f’oqsma bħall-infrastruttura u l-enerġija jew għal titjib 
ambjentali.

Il-bidla fil-klima
Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima rriżultat fi kważi EUR 
17-il biljun f’self għal proġetti li jikkontribwixxu għal 
tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, inkluża 
l-enerġija rinnovabbli (EUR 4.2 biljun), l-effiċjenza tal-
enerġija (EUR 1.5 biljun), ir-R&Ż għal trasport aktar 
nadif (EUR 4.7 biljun), u l-investiment fit-trasport urban 
(EUR 5.5 biljun) u proġetti barra mill-UE li jindirizzaw 
kwistjonijiet dwar il-bidla fil-klima.

L-irwol tagħna fid-dinja
B’madwar EUR 9 biljun f’tislif barra mill-UE, il-BEI 
jipprovdi appoġġ finanzjarju sinifikanti lill-pajjiżi 
msieħba tal-UE taħt il-“mandati esterni” deċiżi mill-
Kunsill u l-Parlament Ewropew. Aħna b’mod attiv 
fittixna opportunitajiet għal pjanijiet ta’ azzjoni 
konġunti flimkien ma’ banek ta’ żvilupp multilaterali 
oħrajn u ħloqna sinerġiji mhux biss fl-attivitajiet ta’ 
finanzjament tagħna f’ċerti partijiet tad-dinja iżda 
wkoll biex nilqgħu sfidi globali importanti bħall-bidla 
fil-klima.

Inħarsu ’l quddiem
L-inizjattiva l-ġdida “UE-2020” tispjega fil-qosor il-
qafas għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri sabiex 
jirkupraw bis-sħiħ mill-kriżi filwaqt li jaċċelleraw il-
proċess lejn ekonomija aktar kompetittiva. Jeħtieġ 
li nindirizzaw id-dgħufijiet strutturali tal-ekonomija 

Ewropea u l-isfidi makroekonomiċi li żdiedu 
minħabba l-kriżi.

F’dan il-kuntest, il-BEI se jiżviluppa l-attivitajiet tiegħu 
b’mod konformi mat-tliet prijoritajiet proposti tal-
istrateġija UE-2020: tkabbir intelliġenti; tkabbir 
sostenibbli; u tkabbir inklużiv. Se noffru soluzzjonijiet 
finanzjarji innovattivi. B’mod partikolari se naħdmu 
b’koperazzjoni mal-Kummissjoni fuq proposti biex 
intejbu l-importanza tar-riżorsi tal-baġit tal-UE u 
l-finanzjament tal-Grupp tal-BEI.

Minbarra l-kompetenza finanzjarja tiegħu, il-BEI jikseb 
tagħrif minn analisti tan-negozju u ekonomisti tas-
settur, inġiniera, esperti ambjentali u soċjali, dawk li 
jippjanaw żoni urbani, u speċjalisti tal-bidla fil-klima. 
Dawn l-esperti jagħmlu parti sinifikanti mill-istaff 
imqabbad matul dawn l-aħħar ħames snin; huma 
jgħinu fl-iżvilupp ta’ politiki ġodda ta’ tislif, jipprovdu 
assistenza teknika lill-promoturi u jimmonitorjaw 
l-implimentazzjoni ta’ proġetti kumplessi.

Is-sena d-dieħla mhix se tkun eħfef, iżda jien ninsab 
fiduċjuż li l-organizzazzjoni tagħna u l-istaff tagħna se 
jilqgħu l-isfidi. Il-BEI dejjem iddedika l-isforzi tiegħu biex 
jappoġġa l-objettivi tal-politika tal-UE – ġewwa kif ukoll 
barra mill-fruntieri tal-Ewropa. Se nkomplu nagħmlu 
dan billi nipprovdu t-tislif u l-kapaċità ta’ assistenza 
teknika tagħna għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-UE.

Philippe Maystadt



L-istrateġija tal-operat

Il-Bord tad-Diretturi  
fil-laqgħa tiegħu  

tat-2 ta’ Frar 2010
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Minkejja s-sinjali li t-tnaqqis ekonomiku f’daqqa 
issa laħaq il-livell l-aktar baxx, il-prospetti jibqgħu 
inċerti u fraġli, u l-irkupru ekonomiku se jieħu xi 
ftit taż-żmien. Fil-klima ekonomika attwali l-Bank 
għaldaqstant ikompli jikkonċentra biex jgħin lill-
Ewropa biex toħroġ mill-kriżi billi jaġixxi aktar, aħjar 
u aktar malajr: l-għan għall-2010 huwa li jinżammu 
l-livelli għoljin tal-attività ta’ tislif miksuba fl-2009, 
meta l-firem ammontaw għal EUR 79 biljun.

Il-punt fokali tat-tislif tal-Bank fis-snin li ġejjin se jibqa’ 
fuq oqsma fejn l-Ewropa intlaqtet l-aktar mill-kriżi: 
l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, il-bidla fil-klima, 
u r-reġjuni ta’ konverġenza. Għaldaqstant, l-ikbar 
sehem tat-tislif addizzjonali mill-Pjan Ewropew 
ta’ Rkupru Ekonomiku jmur ukoll għal dawn it-tliet 
oqsma prijoritarji.

Il-pjan tan-negozju tal-BEI, il-Pjan Korporattiv tal-Operat, 
huwa pjan imfassal fuq tliet snin (2010-2012) li jistabbilixxi 
l-prijoritajiet tal-attivitajiet ta’ tislif tal-Bank. X’inhu l-punt 
fokali tal-pjan tan-negozju għall-2010?

Ir-reazzjoni tal-BEI għall-kriżi 
finanzjarja u ekonomika

Il-pakkett b’reazzjoni għall-kriżi tal-
BEI jinkludi EUR 50 biljun addizzjonali 
f ’firem ta’ self fl-UE bejn l-2008 u l-2010. 
It-tislif żejjed huwa apparti l-madwar 
EUR 45-50 biljun mislufa fis-sena qabel 
il-kriżi. Ir-reazzjoni tal-BEI għall-kriżi 
ekonomika ma tfissirx bidla fl-objettivi 
tal-politika iżda ġġib intensità ġdida 
għall-attivitajiet tal-Bank.

Il-punt fokali tat-tislif tal-Bank se jibqa’ 
fuq oqsma fejn l-Ewropa ntlaqtet 
l-aktar mill-kriżi

Fl-2009, l-appoġġ għall-SMEs tal-BEI qabeż ukoll il-mira 
stabbilita mill-pjan ta’ rkupru tal-UE, li bih il-Bank kellu 
jitbiegħed mill-appoġġ annwali tradizzjonali tiegħu 
ta’ EUR 5 biljuni biex jikseb medja annwali ta’ EUR 7.5 
biljun bejn l-2008 u l-2011. Il-volumi tat-tislif għolew 
għal aktar minn EUR 8 biljun fl-2008, u fl-2009 l-BEI 
laħaq ukoll EUR 12.7 biljun f’firem ta’ self. B’EUR 20.8 
biljun f’firem fl-2008 u l-2009, il-Bank miexi sew biex 
jilħaq il-mira li jsellef EUR 30 biljun lill-SMEs bejn l-2008 
u l-2001 li kienet deċiża fil-laqgħa ECOFIN ta’ Nizza fl-



Rapport dwar l-Attività u r-Responsabbiltà Korporattiva8Il-Grupp tal-BEI

2008. Il-BEI diġà ssimplifika l-prodott tiegħu “Self għall-
SMEs” u għamlu aktar trasparenti sabiex jiffaċilita t-tislif 
permezz tal-banek imsieħba. Fl-2009 ġiet implimentata 
l-istrateġija l-ġdida tal-SMEs fuq skala kbira u l-BEI 
kompla bit-tkabbir veloċi fit-tislif. Il-Bank, flimkien mal-
intermedjarji tiegħu, żied il-kopertura minn firem f’16 
mis-27 Stat Membru fl-2008 għal 24 fl-2009, fejn daħħal 
ħafna kontropartijiet ġodda biex jiżgura appoġġ 
mifrux għall-SMEs. Fl-2010, il-volum miżjud ta’ appoġġ 
għall-SMEs se jkun issupplimentat bi prodotti ġodda, 
żviluppati mill-BEI innifsu jew mis-sussidjarju tiegħu 
l-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI), biex jieħu ħsieb 
il-ħtiġijiet speċjali tal-SMEs.

Huwa pass loġiku li jiżdied it-tislif ta’ konverġenza 
biex jistimula l-irkupru tal-Ewropa billi kienu 
l-partijiet l-aktar foqra tal-Ewropa li ntlaqtu l-aktar 
mill-kriżi. Għaldaqstant il-BEI żied it-tislif tiegħu għaż-
żoni ta’ konverġenza għal total ta’ EUR 29 biljun fl-
2009, li jirrappreżenta 41% tat-tislif totali ġewwa 
l-UE. Il-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant kienu 
dawk l-aktar milquta ħażin. Billi għaraf l-urġenza 
tas-sitwazzjoni, il-BEI, f’koperazzjoni mill-qrib mal-
Korporazzjoni Internazzjonali ta’ Finanzjament (parti 
mill-Grupp tal-Bank Dinji) u l-Bank Ewropew għar-
Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, iffirma inizjattiva biex aktar 
minn EUR 24 biljun ikunu disponibbli għal banek fl-

Ewropa Ċentrali u tal-Lvant fl-2009 u l-2010. L-SMEs 
jintlaħqu permezz tal-banek intermedjarji lokali, u 
sat-tmiem tal-2009 il-BEI waħdu kien ipprovda aktar 
minn EUR 10 biljun f’self ġdid għal SMEs u proġetti 
muniċipali fir-reġjun. Dan ifisser li l-BEI f’sena waħda 
kważi wettaq l-impenn ta’ EUR 11-il biljun li kien 
għamel għas-sentejn flimkien. 

L-implimentazzjoni tal-programm ta’ rkupru 
Ewropew tal-BEI tqiegħed fil-mira wkoll il-qasam tal-
bidla fil-klima. Il-BEI huwa impenjat bis-sħiħ biex 
jappoġġa l-irwol ewlieni tal-UE fil-ġlieda globali 
kontra l-bidla fil-klima. Fl-2009, il-Bank silef EUR 17-
il biljun għal proġetti li jikkontribwixxu għat-tnaqqis 
fil-volum ta’ emissjonijiet tas-CO2, inkluż investiment 
f’enerġija rinnovabbli, effiċjenza tal-enerġija, R&Ż 
għal trasport aktar nadif u investiment fit-trasport 
urban. L-objettiv għall-2010 huwa li jerġa’ jislef tal-
anqas l-istess ammont. Huwa essenzjali li l-miżuri fl-
UE għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima jingħaqdu ma’ 
inizjattivi għall-promozzjoni tat-tkabbir b’karbonju 
baxx fid-dinja li qed tiżviluppa. Għaldaqstant, il-
Faċilità għas-Sostenibbiltà tal-Enerġija u l-Affidabbiltà 
tal-Provvista (ESF) tal-Bank se tuża EUR 3 biljun biex 
tiffinanzja proġetti fid-dinja li qed tiżviluppa. Il-BEI 
ikompli wkoll jespandi l-appoġġ tiegħu għas-swieq 
globali tal-karbonju. 
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Fl-2009, il-Bank silef EUR 17-il biljun għal 
proġetti li jikkontribwixxu għal tnaqqis 
fil-volum ta’ emissjonijiet ta’ CO2



L-Attività tal-Grupp 
tal-BEI fl-2009
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Tislif affordabbli lil SMEs għall-impjiegi

Fl-2009, il-BEI pprovda EUR 12.7 biljun f’linji ta’ 
kreditu lil banek intermedjarji biex jgħadduhom 
f’tislif lil negozji żgħar, żieda ta’ 55% meta mqabbla 
mas-sena ta’ qabel. Il-Bank laħaq aktar minn 50 000 
SME mal-UE kollha. Kienu involuti intermedjarji f’24 
Stat Membru. L-ispinta tal-BEI biex jilħaq negozji 
żgħar għandu wkoll effett ta’ multiplikatur billi dan 
jimpenja lill-intermedjarji finanzjarji kollha biex 
iqabblu kull euro misluf mill-BEI ma’ tal-anqas euro 
ieħor mir-riżorsi tagħhom stess. 

Iż-żieda f’appoġġ lil SMEs kienet aktar prominenti 
fl-Istati Membri l-ġodda, fejn kienu milquta ħażin 
ħafna n-negozji ż-żgħar. B’EUR 2.1 biljun f’firem ta’ 
self, il-linji ta’ kreditu kważi rduppjaw meta mqabbla 

mal-2008. Taħt pjan konġunt ta’ azzjoni, il-BEI 
qiegħed jaħdem mill-qrib mal-BERŻ u l-Grupp tal-
Bank Dinji biex iżid l-appoġġ minn istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali għal SMEs fl-Ewropa 
Ċentrali, tal-Lvant u tax-Xlokk. L-inizjattiva kienet 
teħtieġ koperazzjoni mill-qrib mal-banek imsieħba 
lokali u tnediet fi Frar 2009. Sat-tmiem tal-2009 l-BEI 
kien diġà impenja EUR 10.5 biljun lil intermedjarji 
fir-reġjun.

B’self li jammonta għal total ta’ EUR 20.8 biljun iffirmat ma’ 
banek intermedjarji matul l-2008 u l-2009, il-BEI miexi sew 
biex isellef EUR 30 biljun lil SMEs bejn l-2008 u l-2011, mira 
stabbilita fil-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku li ġie 
adottat mill-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern f’Diċembru 2008.

Ġie implimentat għadd ta’ titjib għall-
prodotti finanzjarji offruti lil SMEs 
b’reazzjoni għan-nuqqas ta’ likwidità 
li kienu qed jgħaddu minnha
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Fl-2009 ġie implimentat għadd ta’ titjib għall-
prodotti finanzjarji offruti lil SMEs b’reazzjoni għan-
nuqqas ta’ likwidità li kienu qed jgħaddu minnha. 
Pereżempju, il-Bank innota aktar ħtieġa għal 
kapital ċirkolanti u rreaġixxa malajr biex jissodisfa 

Tislif tal-BEI għall-SMEs 2007-2009: 
linji ta’ kreditu ffirmati ma’ intermedjarji EUR m
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d-domanda. Il-kopertura ġeografika tal-prodott 
ta’ “Self għall-SMEs” ġiet estiża wkoll għall-Pajjiżi 
Kandidati u l-Pajjiżi Kandidati Potenzali u lill-pajjiżi 
Msieħba tal-Lvant fl-2009.

Il-Fond Ewropew tal-Investiment, li flimkien mal-BEI 
jifforma l-Grupp tal-BEI, huwa l-fergħa speċjalizzata 
għal attivitajiet ta’ finanzjament ta’ riskju tal-SMEs. 
Il-BEI huwa l-proprjetarju ewlieni u l-azzjonisti 
l-oħrajn huma l-Kummissjoni Ewropea u grupp ta’ 
istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u privati. L-oqsma 
ta’ kompetenza tiegħu huma l-appoġġ għal fondi 
ta’ kapital ta’ riskju u tkabbir li jinvestu f’SMEs jew 
garanziji ta’ portafolji ta’ self ta’ SMEs. Bħall-BEI, il-
FEI jidderieġi l-appoġġ tiegħu lejn negozji żgħar 
permezz ta’ intermedjarji finanzjarji, kontropartijiet 
li jinkludu kapital ta’ riskju, finanzjament ta’ tkabbir 
u finanzjament mezzanin, banek, istituzzjonijiet ta’ 
garanzija u fondi ta’ garanzija reċiproka.

Fl-2009 l-FEI investa aktar minn EUR 730 miljun 
f’fondi ta’ tkabbir ta’ kapital ta’ riskju fl-Ewropa. 
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B’kollox bħalissa għandu impenji ta’ EUR 4.1 biljun 
f’aktar minn 300 fond, biex b’hekk huwa wieħed mill-
atturi ewlenin fl-industrija tal-ishma azzjonarji privati 
fl-Ewropa. Fl-2009, il-BEI fada lill-FEI b’EUR 1 biljun 
biex jiġu investiti f’ismu bħala l-Faċilità Mezzanin 
għat-Tkabbir. Il-finanzjament mezzanin huwa taħlita 
ta’ dejn u ishma azzjonarji, ta’ sikwit f’forma ta’ self 
b’superjorità aktar baxxa jew għat-trasformazzjoni 
f’ishma azzjonarji, li huwa adattat b’mod partikolari 
għal negozji żgħar li qed jiżviluppaw jew jikbru malajr. 
Il-Faċilità Mezzanin għat-Tkabbir se tkun investita 
matul it-tliet snin li ġejjin f’fondi ta’ investiment 
li huma mmirati lejn kumpaniji innovattivi li qed 
jikbru mal-Ewropa kollha biex ikopru nuqqasijiet ta’ 
finanzjament.

Fl-2009 ġew żviluppati inizjattivi varji tal-
mikrofinanza. Faċilità ġdida ta’ kapital ta’ riskju ta’ EUR 
20 miljun, amministrata mill-FEI f’isem il-Bank, hija 
maħsuba għal istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament 
barra mis-settur bankarju konvenzjonali. Barra dan, 
l-Inizjattiva Mikrofinanzjarja PROGRESS, iffinanzjata 
mill-Bank u l-Kummissjoni, tiffoka fuq l-ekonomija 
soċjali. Huwa mistenni li b’aktar disponibbiltà ta’ 
mikrofinanzjament ikun hemm impatt sinifikanti 
fuq il-ħolqien ta’ mikrointrapriżi ġodda u impjieg 
indipendenti, waqt li jiġu promossi l-opportunitajiet 
indaqs b’mod attiv.

Filwaqt li l-istrumenti tal-ishma azzjonarji tal-FEI 
huma mmirati biex itejbu d-disponibbiltà ta’ kapital 
għal SMEs għal firxa wiesgħa ta’ negozji żgħar, huwa 
ugwalment importanti li jkunu fil-mira r-rekwiżiti 
tad-dejn ta’ SMEs billi jkun hemm provvediment għal 
garanziji u securitisation. Fl-2009, il-FEI ta garanziji 
għal EUR 2.3 biljun. Kellu portafoll pendenti totali ta’ 
garanziji ta’ EUR 13.6 biljun fl-aħħar tal-2009.
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Appoġġ għal negozji żgħar – il-“loġika tal-isħubija”

It-talba lokali għat-tagħmir u s-servizzi industrijali tagħha naqset bi 15%, iżda minflok ma keċċiet in-nies,  
Équipements et Techniques Industrielles (ETI) qed timpjega aktar nies. Din il-kumpanija bbażata f ’Le Havre 
timpjega madwar 80 ħaddiem, u l-ETI qed taffronta l-għafsa tal-kreditu billi espandiet in-negozju tagħha 
barra mill-pajjiż bl-għajnuna tat-tislif tal-BEI mgħoddi permezz tal-fergħa lokali ta’ Société Générale.

Proporzjon sinifikanti tal-klijentela tal-ETI huma intrapriżi industrijali, speċjalment fir-reġjun tal-madwar 
tan-Normandija, li qed iġarrbu l-effetti tal-kriżi. Il-fornituri lokali kollha għal dawn l-intrapriżi qed iħossu 
l-għafsa, iżda l-ETI tieħu ħsieb ikoll klijentela internazzjonali, u timporta tagħmir minn madwar 15-il pajjiż u 
tesporta lill-istess numru ta’ pajjiżi. 

L-ETI għandha stokk ta’ madwar 15 000 artiklu fil-bażi tagħha ta’ Le Havre u fil-fergħat tagħha fi Dieppe u Le Petit-
Quevilly, fejn l-aktar għaljin minnhom iqumu bosta miljuni ta’ euros. Iżda l-istokkjar huwa biss stadju intermedjarju 
ta’ proċess speċjalizzat ħafna li hija involuta fih id-ditta: għażla ta’ tagħmir, dijanjosi u konsulenza dwar il-ħtiġijiet 
tal-klijenti, muntaġġ, imballaġġ u ġarr ta’ kits ta’ għodda industrijali – anke t-taħriġ meħtieġ sabiex jużawhom.

“L-istrateġija tal-ETI li tespandi barra mill-pajjiż biex tikkumpensa għat-tnaqqis fid-domanda lokali hija 
bbażata fuq tliet pilastri ewlenin”, spjegat Yvon Kervella, Maniġer tal-Proġetti fid-Dipartiment tal-Espor-
tazzjoni tal-ETI. “L-ewwel hemm l-esportazzjoni diretta ta’ tagħmir industrijali lil firxa wiesgħa ta’ klijenti. 
Imbagħad hemm workshops u laboratorji tekniċi li twaqqfu fuq is-sit għal proġetti kbar. U fl-aħħar nett, l-ETI 
toffri taħriġ vokazzjonali”. 

L-Alġerija hija s-suq l-aktar importanti tal-ETI għall-esportazzjonijiet b’mod ġenerali, u għat-taħriġ voka-
zzjonali b’mod partikolari. L-impriża għandha uffiċċju fl-Alġerija, u reċentement temmet proġett għall-
Ministeru Alġerin tat-Taħriġ Vokazzjonali, li jieħu ħsieb 44 skola b’kollox. 

“Wara li rbaħna t-tender, il-proċess beda bl-għażla ta’ għodda u tagħmir tal-plumbing, f ’dan il-każ, u l-ġbir 
tagħhom f’kits ta’ għodda,” qal Kervella. “Imbagħad wara jkompli bil-ġarr lejn l-Alġerija, ir-rilaxx mid-dwa-
na, il-kunsinna fl-iskejjel, iċċekkjar tal-kwalità u l-kwantità, l-ikkummissjonar u l-bidu, u korsijiet ta’ taħriġ ta’ 
ġimgħa għall-għalliema, li min-naħa tagħhom issa qed jedukaw ġenerazzjoni żgħażugħa ta’ plumbers u 
fitters professjonali.”

Għal dan it-tip ta’ proġett, li jista’ jieħu sa sentejn mill-bidu sat-tmiem, il-pagament ġeneralment isir biss wara 
li jitwettaq. Huwa għalhekk li l-ETI kellha bżonn kapital ċirkolanti addizzjonali biex tiffinanzja l-espansjoni in-
ternazzjonali tagħha, u għalhekk Société Générale silfet lill-impriża EUR 375 000 mill-fondi disponibbli mill-BEI. 
Peress illi l-ETI kisbet self mir-riżorsi tal-BEI, it-termini kienu aħjar milli kieku kienet setgħet tikseb minn band’oħra. 
“Aħna fiduċjużi fl-ETI u naħsbu li huwa importanti li nkomplu nsellfu lill-klijenti tajbin tagħna, anke fi żminijiet 
diffiċli, bl-għajnuna tal-BEI,” qal Yannis Faucillon tal-uffiċċju ta’ Le Havre ta’ Société Générale. “Dan insejjaħlu 
la logique du partenariat.”
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ETI qed tegħleb l-għafsa fil-kreditu billi 
tespandi n-negozju tagħha f’pajjiżi 
barranin bl-għajnuna tas-self mill-BEI
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Tislif ta’ konverġenza jappoġġa 
l-irkupru tal-Ewropa

Il-BEI assenja 41% tat-tislif tiegħu ġewwa l-UE lir-
reġjuni ta’ konverġenza. Fi ħdan l-Unjoni, it-tislif kien 
bilanċjat sew bejn l-UE-15 u l-Istati Membri ġodda 
tal-UE-12, fejn dawn tal-aħħar irċevew EUR 12.8 biljun 
u tal-ewwel irċevew EUR 16.2 biljun. Madankollu, 
f’termini ta’ ammonti riċevuti fuq bażi għal kull ras, 
l-Istati Membri l-ġodda kienu minn ta’ quddiem. Barra 
minn hekk, it-tislif totali fil-pajjiżi kkonċernati, li fil-
biċċa l-kbira tagħhom huma meqjusa bħala reġjuni 

ta’ konverġenza, ra żieda sinifikanti ta’ 60% sena wara 
sena.

Il-BEI kien involut aktar mill-qrib fil-kofinanzjament 
mal-Fondi Strutturali, fejn appoġġa lill-Istati Membri 
fl-obbligu tagħhom li jissupplimentaw l-għotjiet tal-
UE bir-riżorsi tal-baġit tagħhom stess. Dan is-Self 
mill-Programm Strutturali jipprovdi approċċ ta’ 
qafas flessibbli li jippromwovi l-assorbiment kif ukoll 

L-investiment fir-reġjuni ta’ konverġenza tal-UE kien wieħed mill-
oqsma ewlenin li ngħataw prijorità mill-Kunsill ECOFIN bħala 
parti mir-reazzjoni tal-BEI għall-kriżi ekonomika. L-attivitajiet ta’ 
tislif fl-oqsma ta’ konverġenza ammontaw għal EUR 29 biljun fl-
2009 (li telgħu minn EUR 21 biljun fl-2008, żieda ta’ 36%).
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użu aħjar u influwenza tar-riżorsi tal-Fond Strutturali 
tal-UE. It-tislif mill-Programm Strutturali fir-reġjuni 
ta’ konverġenza ammonta għal aktar minn EUR 3.1 
biljun fl-2009.

Il-BEI kien ukoll sieħeb ewlieni fit-tfassil, it-tnedija u 
l-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku 
tal-UE (BSS) u aġixxa bħala pijunier għall-istrateġija 
makroreġjonali ġdida żviluppata mill-Kummissjoni 
fuq talba mill-Kunsill Ewropew. Il-BEI ikkontribwixxa 
għal din l-Istrateġija permezz tal-attività ta’ self tiegħu, 
il-provvediment ta’ assitenza teknika, koperazzjoni 
msaħħa mal-Bank Nordiku tal-Investiment (NIB) 
u l-parteċipazzjoni f’diskussjonijiet rilevanti tad-
Dimensjoni tat-Tramuntana. Jista’ jkun li l-Kummissjoni 
tniedi strateġija territorjali simili għar-reġjun tad-
Danubju – inizjattiva li tkun segwita mill-qrib mill-BEI.

Barra dan, il-BEI u l-Kummissjoni jappoġġaw il-
konverġenza permezz ta’ servizzi ta’ konsulenza, 
inġinerija finanzjarja u prodotti finanzjarji skont 
il-ħtieġa tal-klijent, speċjalment fl-Istati Membri 
l-ġodda. Hemm erba’ Inizjattivi Konġunti dwar Politika 
ta’ Koeżjoni maħsuba speċjalment, l’hekk imsejħa 
“4 Js”, li joriġinaw minn sħubijiet stabbiliti bejn il-
Kummissjoni Ewropea, il-BEI/FEI u isituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali oħrajn. Dawn huma:

JASPERS hija ffukata biex tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji 
biex iħejju proposti sodi għal proġetti infrastrutturali 
biex jingħataw finanzjament fil-forma ta’ għotjiet mill-
Fondi Strutturali. L-enfasi hija fuq it-titjib ta’ netwerks 
tat-trasport, titjib ambjentali, it-titjib tal-effiċjenza tal-
enerġija u l-użu ta’ enerġija rinnovabbli. JASPERS tkopri 
wkoll it-titjib tan-netwerks tat-trasport urban kif ukoll 
ċerti proġetti f’setturi oħrajn li huma eliġibbli għall-
assistenza tal-UE, bħas-saħħa, ir-R&Ż u l-iżvilupp urban 
mill-ġdid. It-tħejjija ta’ proġetti tħaffet sostanzjalment 
fl-2009. Tlestew madwar 130 kompitu, ħafna minnhom 
fil-Polonja, ir-Repubblika Ċeka u r-Rumanija. Kollox ma’ 
kollox, JASPERS lestiet 240 kompitu minn meta bdiet 
l-attivitajiet tagħha tard fl-2006. Fit-tmiem tal-2009, 
l-inizjattiva konġunta pprovdiet assistenza lil 430 
kompitu attiv. Is-setturi prinċipali fil-portafoll tagħha 

  JASPERS – Assistenza Konġunta fis-Sostenn ta’ Proġetti fir-Reġjuni Ewropej  
(BEI, Kummissjoni Ewropea, Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u KfW 
Bankengruppe);

  JESSICA– Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni Urbani  
(BEI, Kummissjoni Ewropea u Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa);

  JEREMIE – Riżorsi Konġunti Ewropej għall-Intrapriżi Mikro sa Medji  
(FEI, Kummissjoni Ewropea);

  JASMINE – Azzjoni Konġunta fis-Sostenn ta’ Istituzzjonijiet tal-Mikrofinanzjament fl-Ewropa  
(FEI, Kummissjoni Ewropea).

Il-BEI u l-Kummissjoni jappoġġaw il-konver-
ġenza permezz ta’ Inizjattivi Konġunti dwar 
Politika ta’ Koeżjoni maħsuba speċjalment - 
l’hekk imsejħa 4 Js.
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jiġġeneraw dħul permezz tal-Fondi għall-Iżvilupp 
Urban. Tali investimenti, li jistgħu jkunu fl-għamla 
ta’ ishma azzjonarji, self u/jew garanziji, jitwasslu 
lil proġetti inklużi fi pjanijiet urbani integrati, fejn 
il-muniċipalitajiet, il-banek u l-investituri privati 
huma mħeġġa biex jiżviluppaw sħubijiet. Sat-
tmiem tal-2009, il-BEI kien wettaq kważi 50 studju 
ta’ valutazzjoni ta’ JESSICA speċifiċi għal pajjiż jew 
reġjun li evalwaw is-suq għal strumenti ta’ inġinerija 
finanzjarja b’appoġġ għal żvilupp urban sostenibbli, 
filwaqt li hemm aktar ippjanati. Barra dan, ġew 
iffirmati 15-il Memorandum ta’ Ftehim għall-

huma l-ilma u d-drenaġġ (23%); il-portijiet, l-ajruporti 
u l-ferroviji (20%); l-iskart solidu u l-enerġija (19%); it-
toroq (17%); u l-iżvilupp urban (10%).

JESSICA hija mfassla biex tgħin lill-awtoritajiet 
f’reġjuni tal-UE koperti mill-Fondi Strutturali 2007-
2013 biex jisfruttaw il-mekkaniżmi ta’ inġinerija 
finanzjarja biex jappoġġaw b’mod aktar effettiv 
l-investiment fl-iżvilupp sostenibbli urban. Il-
mekkaniżmu JESSICA jippermetti l-użu ta’ riżorsi 
mill-Fondi Strutturali għal finanzjament ripagabbli 
(u għaldaqstant riċiklabbli) għal proġetti urbani li 

Il-BEI joffri self għall-espansjoni tal-Ajruport ta’ Berlin-
Brandenburg

Is-self tal-BEI qed jgħin fl-espansjoni tal-Ajruport ta’ Brandenburg, 
iċ-ċentru tat-trasport internazzjonali ta’ Berlin. Dan il-“proġett 
ta’ għaqda Ġermaniża” huwa partikolarment importanti għall-
kontribut tiegħu għall-iżvilupp ekonomiku tal-Ġermanja tal-Lvant. 

Fl-2009 l-BEI approva self ta’ EUR 1 biljun, b’EUR 1.4 biljun aktar provdu-
ti minn għadd ta’ banek lokali, biex b’hekk dan sar wieħed mill-akbar 
operazzjonijiet ta’ finanzjament ta’ infrastruttura fl-Ewropa. Permezz 
tas-self huwa possibbli li l-Ajruport ta’ Brandenburg eżistenti jiġi estiż 
u aġġornat għal ċentru ewlieni tat-trasport. Il-finanzjament tal-BEI 
se jipprovdi l-ajruport bil-kapaċità meħtieġa biex jissodisfa ż-żieda fit-
traffiku tal-ajru li hija mistennija bħala riżultat tal-għeluq taż-żewġ 
ajruporti tal-bliet ta’ ġewwa, Tegel u Tempelhof. B’konsegwenza tal-
istorja tagħha u l-fatt li matul il-Gwerra Bierda kienet maqsuma, Ber-
lin żviluppat sistema ta’ ajruporti li tikkonsisti f’żewġ ajruporti fil-belt 
(Tegel u Tempelhof) u wieħed barra mill-belt (Brandenburg).

Bil-konċentrazzjoni tat-traffiku tal-ajru f’post wieħed barra mill-belt 
se jkun hemm benefiċċji ambjentali sinifikanti kif ukoll tittejjeb is-siku-
rezza għall-persuni li jgħixu fiż-żoni ta’ Berlin u Brandenburg. Il-Bank 
jantiċipa impatt pożittiv fuq l-iżvilupp ekonomiku tal-partijiet l-oħra 
tal-Ġermanja tal-Lvant ukoll. Bħala reġjuni ta’ konverġenza tal-UE 
dawn jirċievu attenzjoni partikolari mill-BEI. Fost il-benefiċċji immedja-
ti għal dawn ir-reġjuni li se jinħolqu mill-proġett hemm aċċessibbiltà 
mtejba bl-ajru u ħolqien dirett u indirett ta’ impjiegi.
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implimentazzjoni ta’ strutturi JESSICA b’koperazzjoni 
mal-BEI mal-Bulgarija, Ċipru, il-Greċja u l-Portugall u 
għadd ta’ reġjuni. Ġew konklużi wkoll tmien ftehimiet 
ta’ Fondi ta’ Titoli għal ammont globali li jaqbeż EUR 
900 miljun bejn il-BEI u l-Awtortijiet ta’ Tmexxija. 
Sabiex tiffaċilita aktar azzjoni f’dan il-qasam fl-2009 
l-Kummissjoni, b’koperazzjoni mal-BEI u l-Bank tal-
Iżvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa, nediet Pjattaforma 
ta’ Netwerking JESSICA għall-iskambju ta’ għarfien 
u prassi tajba relatati ma’ JESSICA u strumenti ta’ 
inġinerija finanzjarja fil-kamp tal-iżvilupp urban.

Il-BEI huwa involut direttament f’JASPERS u JESSICA. 
Iż-żewġ J l-oħra, JEREMIE u JASMINE, jaqgħu taħt 
ir-responsabbiltà tas-sussidjarju tal-BEI, il-Fond 
Ewropew tal-Investiment, billi dawn għandhom 
x’jaqsmu mal-fondi/garanziji ta’ kapital ta’ riskju għall-
SMEs u l-mikrofinanzjament rispettivament.

Il-Konverġenza fl-UE
Tqassim ta’ self individwali ffirmat fl-2009 
skont is-settur

Total

Ammont
(EUR m) %

Infrastruttura tal-komunikazzjoni 8 840 37
Enerġija 4 365 18
Żvilupp urban 1 682 7
Ilma, sanità, skart 2 128 9
Saħħa, edukazzjoni 1 007 4
Industrija 3 836 16
Servizzi oħrajn 1 771 7

Self individwali totali 23 630 100

Linji ta’ kreditu f’reġjuni 
ta’ konverġenza 5 320

JEREMIE timmira biex tippromwovi l-aċċess ta’ 
SMEs għall-finanzjament u prodotti tal-inġinerija 
finanzjarja fir-reġjuni. Taħt l-inizjattiva JEREMIE, 
l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali jistgħu jagħżlu 
li jużaw flus ipprovduti mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali fil-forma ta’ strumenti finanzjarji 
mmexxija mis-suq, minflok toffri għotjiet.

JASMINE timmira speċjalment lejn l-iżvilupp tal-
mikrokreditu b’appoġġ għat-tkabbir u l-impjiegi. Il-FEI 
ingħata mandat biex jamministra parti mill-inizjattiva 
biex jipprovdi appoġġ finanzjarju fil-forma ta’ 
finanzjament lil istituzzjonijiet ta’ mikrofinanzjament 
mhux bankarji u fornituri ta’ mikrokreditu mir-riżorsi 
tal-BEI, kif ukoll assistenza teknika mir-riżorsi tal-
Kummissjoni Ewropea.
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Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

It-tielet prijorità għar-reazzjoni tal-BEI għall-kriżi ekonomika 
kienet biex iżżid malajr l-appoġġ għall-investiment li jgħin fil-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Meta mqabbla mal-EUR 9.8 biljun 
f’self għall-bidla fil-klima fl-2008, il-Bank silef kważi EUR 17-il 
biljun fl-2009 għal proġetti li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tas-CO2, inklużi l-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza 
tal-enerġija, ir-R&Ż għal trasport aktar nadif u investimenti 
f’trasport sostenibbli.

Barra mill-appoġġ għal investimenti li jtaffu l-bidla fil-
klima, l-adattament għall-effetti tat-tisħin dinji wkoll 
għandu rwol importanti. Il-BEI bħalissa qed iżid it-
tislif u l-assistenza teknika fis-settur tal-ilma u setturi 
vulnerabbli oħra fejn l-adattament huwa meħtieġ 
b’urġenza. Fl-2007, il-Bank iddeċieda li proġetti ta’ 
mitigazzjoni ta’ u adattament għall-bidla fil-klima 
jistgħu jibbenefikaw minn finanzjament sa 75% tal-
ispejjeż tal-proġett, minflok il-limitu tas-soltu ta’ 50%, 
u minn maturitajiet itwal ta’ self. Il-BEI diġà akkwista 
esperjenza sinifikanti bi proġetti ta’ adattament, 
partikolarment fis-setturi tal-ilma u l-infrastruttura, 
u qiegħed isegwi b’mod sistematiku u konsistenti 
l-proġetti tiegħu għal riskji klimatiċi.

Il-kompetenza tal-Bank hija speċjalment importanti 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment dawk 
l-aktar foqra fosthom, li huma vulnerabbli għall-
effetti tal-bidla fil-klima minħabba l-espożizzjoni 
ġeografika tagħhom, id-dħul baxx, u dipendenza 
akbar fuq setturi li huma sensittivi għall-klima għall-
agrikoltura, il-foresti u s-sajd.

Il-politiki tat-tislif skont is-settur tal-BEI jagħmlu 
enfasi fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett 
ta’ serra, b’mod partikolari fejn għandhom x’jaqsmu 
l-enerġija, l-ilma, it-trasport, l-iskart, ir-riċerka, l-iżvilupp 
u l-innovazzjoni, u l-forestrija. Permezz tar-rekwiżiti u 
l-kundizzjonijiet li jimponi fuq il-promoturi tal-proġetti, 
il-Bank qed irawwem l-iżvilupp ta’ sorsi rinnovabbli tal-
enerġija, u l-kisba ta’ gwadann ta’ effiċjenza fl-użu tal-
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ukoll proġetti marittimi. L-investiment f’trasport 
sostenibbli fl-2009 ammonta għal EUR 5.5 biljun, 
meta mqabbel ma’ EUR 5.1 biljun fl-2008. Investiment 
ieħor varjat li jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra 
l-bidla fil-klima ammonta għal EUR 0.5 biljun, l-istess 
ammont li l-Bank silef għal proġetti tal-bidla fil-klima 
barra mill-Ewropa. 

enerġija u l-ilma. Jappoġġa wkoll it-tixrid ta’ metodi 
ta’ trasport aktar nodfa, l-użu tal-iskart bħala sors 
rinnovabbli ta’ fjuwil, l-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ innovazzjonijiet teknoloġiċi li ma jagħmlux ħsara 
lill-klima u l-qbid bijoloġiku tal-karbonju permezz tal-
afforestazzjoni u l-forestazzjoni mill-ġdid.

Il-BEI jappoġġa varjetà wiesgħa ta’ investimenti 
f’sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Akkumula esperjenza 
u kompetenza f’teknoloġiji innovattivi u proċessi tal-
manifattura, b’mod partikolari il-fotovoltajċi, riħ minn 
fuq il-baħar, enerġija solari kkonċentrata u bijofjuwils 
tat-tieni ġenerazzjoni. Biex iżid l-impatt tiegħu, il-
Bank bħalissa qed jiżviluppa politika ta’ tislif skont 
is-settur b’appoġġ għal teknoloġiji rinnovabbli. Fl-
2009, EUR 4.2 biljun marru għal proġetti ta’ enerġija 
rinnovabbli, żieda mill-EUR 2.2 biljun tas-sena ta’ 
qabel.

Fl-effiċjenza tal-enerġija l-attenzjoni tat-tislif tal-Bank 
qiegħda fuq l-iffrankar ta’ enerġija f’bini, trasport urban, 
l-industrija tal-manifattura u l-produzzjoni tal-enerġija. 
Il-Bank huwa attiv partikolarment fl-appoġġ tiegħu 
għall-investiment minn muniċipilatijet fl-effiċjenza tal-
enerġija u proġetti ta’ enerġija rinnovabbli. B’mod aktar 
ġenerali, il-BEI isegwi b’mod sistematiku l-proġetti kollha 
biex jidentifika opportunitajiet ta’ effiċjenza tal-enerġija 
u jirrekjedi l-użu tal-aħjar tekonoloġiji disponibbli. Is-
self għall-effiċjenza tal-enerġija ammonta għal EUR 1.5 
biljun, id-doppju tal-EUR 730 miljun fl-2008.

Attivitajiet ta’ RŻI li jinvolvu teknoloġiji tal-magni u 
fjuwils, pereżempju, li jtejbu l-effiċjenza tal-enerġija u 
jnaqqsu l-emissjonijiet, kif ukoll karozzi li jużaw l-enerġija 
b’mod effiċjenti wkoll għamlu kontribut importanti. 
Twaqqfet Faċilità Ewropea speċjali għal Trasport Nadif 
fil-kuntest tar-reazzjoni tal-BEI għall-kriżi ekonomika 
b’appoġġ għal investiment bħal dan. Kollox ma’ kollox, 
ir-RŻI f’teknoloġiji nodfa assorbew EUR 4.7 biljun f’self, 
meta mqabbla mal-EUR 1.3 biljun tas-sena ta’ qabel.

Il-politika tat-tislif għat-trasport tal-BEI tkompli 
tibni fuq il-modi ta’ trasport li ma jagħmlux ħsara 
lill-klima bħall-ferroviji u t-trasport pubbliku urban, 
trasferiment modali intern u passaġġi tal-ilma, kif 
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Fl-aħħar nett, il-BEI huwa wkoll attiv fil-ġestjoni tal-fondi 
tal-karbonju. Fl-2009 tnieda l-Programm tal-Karbonju II 
BEI-KfW. Din hija t-tieni fażi tal-programm stabbilit mill-
Bank Ewropew tal-Investiment u l-KfW għall-akkwist 
ta’ krediti tal-emissjonijiet tal-karbonju. Il-punt fokali ta’ 
dan il-programm ġdid se jkun fuq proġetti li jinsabu fil-
pajjiżi l-anqas żviluppati. Il-Programm ikopri l-krediti tal-
karbonju ta’ qabel l-2012 u ta’ wara l-2012. 

Il-konsiderazzjonijiet għall-bidla fil-klima qegħdin 
dejjem aktar jiddaħħlu fl-attivitajiet tal-BEI. B’dan il-
mod, il-kwalità tal-proġetti ffinanzjari mill-Bank tkun 
assigurata f’termini tal-kredenzjali tagħhom fir-rigward 
tal-bidla fil-klima. Hemm diġà stabbiliti sew bosta 
prattiki: dawn jinkludu responsabbiltà għall-ispejjeż tal-
emissjonijiet tal-karbonju minn proġetti tal-produzzjoni 
ta’ enerġija termali fil-kalkolu tar-rata ekonomika ta’ 
dħul tagħhom, valutazzjoni tal-impatt tal-karbonju fuq 
proġetti tat-toroq billi jitkejlu l-emissjonijiet tal-karbonju 
milll-vetturi li se jużawhom, segwitu ta’ proġetti biex 
jiġu identifikati opportunitajiet u komponenti għall-
effiċjenza tal-enerġija, u segwitu mill-bidu nett ta’ 
proġetti biex jiġu identifikati opportunitajiet biex 
jiġġeneraw krediti tal-karbonju skont il-mekkaniżmi 
ta’ Kjoto. Tiġi provduta assistenza teknika lil promoturi 
biex iħejju u jqiegħdu dawn l-opportunitajiet fis-suq. 
Il-Bank qed jistabbilixxi prattiki tajbin u gradwalment 
qed jibni l-istruttura tal-amministrazzjoni, il-kapaċità 
tal-istaff u kuxjenza. F’dan il-kuntest hemm inizjattiva 
li qatt kien hemm bħalha fir-rigward tal-valutazzjoni 
tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra prodotti mill-
proġetti ffinanzjati mill-Bank, sabiex titkejjel il-footprint 
tal-karbonju tal-BEI.

Billi l-bidla fil-klima hija kwistjoni globali li teħtieġ 
azzjoni kollettiva sabiex tiġi indirizzata b’mod effettiv, 
il-BEI qed jagħmel enfasi kbira fuq il-koperazzjoni bejn 
istituzzjonijiet ta’ finanzjament multilaterali u bilaterali 
oħrajn. Fir-rigward tal-adattament, fil-laqgħa tal-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-
Klima (UNFCCC) li saret f’Kopenħagen f’Diċembru 2009, 
kien organizzat avveniment apparti, b’kollaborazzjoni 
mal-Kummissjoni Ewropea, l-AFD, il-BERŻ u l-KfW, dwar 
ir-rekwiżiti finanzjarji għall-adattament u l-irwol tal-
istituzzjonijiet Ewropej ta’ finanzjament. Bħala segwitu 
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bejn attivitajiet ta’ finanzjament u tal-bidla fil-
klima sabiex il-klijenti u l-imsieħba jkunu jistgħu 
jieħdu l-massimu mill-użu effettiv ta’ riżorsi. Il-
konferenza ta’ Kopenħagen ma wasslitx għal ftehim 
li jorbot legalment. Minflok wasslet għall-“Ftehim ta’ 
Kopenħagen”, li jagħmel sejħa għall-mobilizzazzjoni 
ta’ riżorsi addizzjonali ta’ finanzjament għall-
mitigazzjoni u l-adattament, speċjalment f’pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. L-MDB, inkluż il-BEI, bħalissa qed 
jiddiskutu kif jistgħu jgħinu biex jimplimentaw dawn 
l-impenji.

għal dan l-avveniment twaqqaf grupp ta’ ħidma biex 
jiġi skambjat għarfien dwar prassi tajba fi proġetti 
ta’ adattament u politiki interni sabiex jiġi esplorat 
l-potenzjal għall-armonizzazzjoni tal-metodi adottati.

Qabel il-ftuħ tal-laqgħa UNFCCC f’Kopenħagen, il-
Kapijiet tal-Banek ta’ Żvilupp Multilaterali (MDB) u 
l-IMF għamlu appell lill-partijiet għall-Konvenzjoni 
biex iqiegħdu l-pedamenti għal skema ambizzjuża, 
komprensiva u ġusta globali għall-bidla fil-klima. 
L-MDB għamlu impenn biex itejbu l-koordinazzjoni 

Il-kwalità ta’ proġetti ffinanzjati mill-
Bank hija żgurata f’termini tal-kredenzjali 
tagħhom fir-rigward tal-bidla fil-klima
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Il-promozzjoni ta’ sostenibbiltà 
ambjentali

Il-Bank Ewropew tal-Bank jippromwovi s-sostenibbiltà 
ambjentali b’appoġġ għall-politika tal-UE dwar 
l-iżvilupp sostenibbli. Il-metodu ġenerali tal-Bank 
huwa spjegat fil-Pjan Korporattiv tal-Operat, varji 

Waqt li jissottolinja l-importanza kruċjali ta’ 
sostenibbiltà ambjentali għall-ġejjieni tagħna, 
il-BEI żied it-tislif tiegħu f’dan il-qasam b’41% fl-
2009, biex b’hekk kien hemm ammont totali ta’ 
EUR 25.3 biljun disponibbli mad-dinja kollha, meta 
mqabbla ma’ EUR 18-il biljun is-sena ta’ qabel. Is-
self għall-promozzjoni ta’ sostenibbiltà ambjentali 
ammonta għal 32% tat-tislif ġenerali tal-Bank.

dokumenti dwar responsabbiltà korporattiva u fid-
Dikjarazzjoni Ambjentali u Soċjali riveduta tiegħu. Id-
Dikjarazzjoni l-ġdida fiha r-rekwiżiti ambjentali u soċjali 
li l-Bank japplika għall-proġetti li jiffinanzja. Tagħti 
wkoll attenzjoni partikolari għal tnejn mill-akbar sfidi 
ambjentali tas-seklu 21: il-ħtieġa għall-mitigazzjoni u 
l-adattament għall-bidla fil-klima u għall-affrontazzjoni 
tad-degradazzjoni u l-użu mhux sostenibbli tal-
ekosistemi u l-bijodiversità assoċjata tagħhom. 

Il-BEI għandu tlett objettivi ewlenin fir-rigward tad-
definizzjoni tar-responsabbiltà ambjentali u soċjali 
tiegħu: l-ewwel huwa dawk li jiżgura li l-proġetti 
kollha li huwa jiffinanzja jkunu konformi mal-prinċipji 

Il-Bank jagħti attenzjoni partikolari għal 
tnejn mill-akbar sfidi ambjentali tas-
seklu 21: il-ħtieġa għall-mitigazzjoni 
u l-adattament għall-bidla fil-klima 
u għall-affrontazzjoni tal-użu mhux 
sostenibbli tal-ekosistemi.



Rapport dwar l-Attività u r-Responsabbiltà Korporattiva 25 Il-Grupp tal-BEI

u l-istandards ambjentali u soċjali tal-UE. It-tieni 
objettiv ewlieni għall-Bank huwa li jippromwovi 
proġetti speċifiċi li jħarsu u jtejbu l-ambjenti naturali 
u mibnija u li jrawwmu benesseri soċjali, b’appoġġ 
għall-politika tal-UE, kif spjegat fis-Sitt Programm ta’ 
Azzjoni Ambjentali (EAP), “Ambjent 2010: il-ġejjieni 
tagħna, l-għażla tagħna”. It-tielet nett, il-Bank jimmira 
biex jieħu ħsieb il-footprint ambjentali tiegħu, mhux 
biss f’termini tal-marka tiegħu stess iżda wkoll fir-
rigward tal-proġetti li dan jiffinanzja.

B’self li jiswa EUR 23.6 biljun minn total ta’ EUR 25.4 
biljun, il-parti l-kbira tat-tislif ambjentali marret 
għal proġetti fl-Istati Membri tal-UE. Din iċ-ċifra 
ma tinkludix il-komponenti ambjentali tal-proġetti 
fejn l-objettiv ġenerali mhux relatat direttament 

mal-ambjent, iżda li madankollu għandhom impatt 
ambjentali pożittiv. Is-self għal proġetti tal-ħarsien 
tal-ambjent fil-Pajjiżi tat-Tkabbir ammonta għal total 
ta’ EUR 695 miljun. Fil-pajjiżi msieħba Meditteranji, 
ingħataw EUR 446 miljun għal skemi ambjentali. EUR 
89 miljun oħra marru għal proġetti ambjentali fil-
pajjiżi tal-AKP, EUR 410 miljun għal proġetti fl-Asja 
u l-Amerika Latina, u EUR 18-il miljun lill-Ġirien tal-
Lvant.

Is-sostenibbiltà ambjentali tkopri bosta setturi u xi 
ftit mill-progress sar waqt li kienu qed jiġu segwiti 
objettivi oħrajn tal-politiki tal-BEI, pereżempju bl-
investiment f’enerġija sostenibbli u l-effiċjenza tal-
enerġija, u bil-finanzjament ta’ R&Ż fi trasport aktar 
nadif. 
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GEMASOLAR – l-innovazzjoni tal-
enerġija solari 

Matul l-aħħar ħames snin l-enerġija rinnovabbli fi Spanja rat rati 
ta’ tkabbir spettakolari ta’ aktar minn 200%. Il-proġett Gemasolar 
huwa l-aħħar proġett innovattiv ħafna f’sensiela ta’ seba’ impjan-
ti ta’ enerġija solari ffinanzjati mill-Bank sa mill-2005. Dan il-proġett 
b’teknoloġija eċċezzjonali qed iwitti t-triq għal teknoloġija ġdida ta’ 
ġenerazzjoni ta’ elettriku termali solari, alternattiva aktar effiċjenti mill-
impjanti tal-enerġija termali solari kummerċjali tat-tip paraboliku.

Il-proġett huwa parti minn strateġija żviluppata mill-Bank li tgħaqqad 
l-appoġġ għall-ftuħ ta’ impjanti kummerċjali innovattivi għal self 
ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni lil korporazzjonijiet li wrew il-ħila li 
jmexxu t-teknoloġiji ’l quddiem. Gemasolar tinsab f’Sevilja u se jkollha 
kapaċità ta’ 17-il megawatt. Se tkun l-ewwel applikazzjoni fid-dinja fuq 
skala kummerċjali ta’ impjant tal-enerġija solari ta’ konċentrazzjoni 
bbażat fuq teknoloġija ta’ torri ċentrali b’melħ imdewweb għat-
trasferiment tas-sħana u l-fluwidu tal-ħażna.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ enerġija solari ta’ konċentrazzjoni huwa waħda 
mill-prijoritajiet tal-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija. 
Il-proġett jappoġġa teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli potenzjalment 
importanti. L-iżvilupp u t-titjib ta’ din it-teknoloġija, it-titjib tal-kapaċità ta’ 
MW ta’ impjant individwali, il-pressjoni kompetittiva, il-ħżin termali, fluwidi 
ġodda ta’ trasferiment ta’ sħana u tħaddim u manteniment aħjar huma 
mistennija li jnaqqsu l-ispejjeż futuri tal-elettriku ġġenerat minn impjant 
solari ta’ konċentrazzjoni sabiex dalwaqt isir kompetittiv mal-ġenerazzjoni 
termali minn impjanti tal-gass ta’ daqs medju.
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Il-“Pjan ta’ Azzjoni għall-Enerġija u l-Bidla fil-Klima” 
tal-UE għall-2009 timpenja lill-UE biex tikseb tnaqqis 
ta’ 20% fl-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra sal-
2020 meta mqabbla mal-livelli tal-1990, sehem ta’ 20% 
f’enerġiji rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija ġenerali 
tal-UE, u minimu ta’ sehem ta’ 10% ta’ bijofjuwils fil-
petrol u d-dijżil għat-trasport. Din timmira wkoll għal 
tnaqqis ta’ 20% fil-konsum ta’ enerġija meta mqabbla 
ma’ tbassir minimu għall-2020. 

Ta’ min jgħid li biex tintlaħaq l-isfida tal-klima tinħoloq 
ukoll opportunità li tiftaħ prospetti għal impjiegi 
ġodda, intrapriżi “ħodor” u kompetittività msaħħa. Il-
Bank jikkonċentra t-tislif tal-enerġija tiegħu fuq l-oqsma 
prijoritarji tal-enerġija rinnovabbli (ER); l-effiċjenza tal-
enerġija (EE); ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fl-
enerġija; u l-affidabbiltà u d-diversifikazzjoni tal-provvista 
(inklużi netwerks trans-Ewropej tal-enerġija). Fl-2009, 
il-Bank silef EUR 4.2 biljun għal proġetti ta’ enerġija 
rinnovabbli (EUR 2.2 biljun fl-2008). Sa mill-2005, is-self 
tal-BEI għal proġetti ta’ enerġija rinnovabbli żdiedu minn 
43% għal 70% tat-tislif totali tal-Bank għall-ġenerazzjoni 
ta’ enerġija. Barra dan, it-tislif tal-BEI għal proġetti ta’ 
effiċjenza tal-enerġija wkoll kważi rduppjaw mil-livell 
tal-2008 biex laħqu EUR 1.5 biljun fl-2009. It-tislif kien 
issupplimentat minn sensiela ta’ inizjattivi meħuda mill-
Bank b’koperazzjoni ma’ istituzzjonijiet oħrajn, inkluża 
l-Kummissjoni Ewropea, biex jappoġġaw l-effiċjenza tal-
enerġija permezz ta’ assistenza teknika għat-tħejjija ta’ 
proġetti.

Investiment f’enerġija sostenibbli, 
kompetittiva u affidabbli

Ta’ min jgħid li biex tintlaħaq l-isfida tal-
klima tinħoloq ukoll opportunità li tiftaħ 
prospetti għal impjiegi ġodda, intrapriżi 
“ħodor” u kompetittività msaħħa.

Il-BEI poġġa l-enerġija sostenibbli, kompetittiva u affidab-
bli bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tal-politika tiegħu 
u żied sostanzjalment il-finanzjament tiegħu fl-enerġija: l-
attivitajiet ta’ self tal-Bank f’dan il-qasam baqgħu jiżdiedu 
fi snin reċenti u laħqu EUR 14.8 biljun fl-2009, żieda ta’ 44% 
fuq l-EUR 10.2 biljun mislufa fl-2008.
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(11%). Il-Bank naqqas il-finanzjament tiegħu għas-
settur tal-produzzjoni tal-idrokarbonju, li sa mill-2005 
rrappreżenta anqas minn 1% tas-self tal-BEI fil-kamp 
tal-enerġija. Barra minn hekk, fis-settur tar-raffineriji 
l-finanzjament tal-Bank jikkonċentra fuq proġetti ta’ 
effiċjenza u konverżjoni tal-enerġija, u jeskludi kull 
espansjoni ta’ kapaċità. Il-BEI adotta metodu aktar 
selettiv għall-finanzjament tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 
b’użu estensiv tal-karbonju. Pereżempju, jistgħu jiġu 
ffinanzjati biss mill-Bank dawk l-impjanti tal-enerġija tal-
faħam/faħam artab kannella li jissostitwixxu impjanti 
eżistenti, jużaw l-aħjar teknoloġija disponibbli, huma 
lesti għall-ġbir tal-karbonju u jirriżultaw fi tnaqqis ta’ 
mill-inqas 20% fl-intensità tal-karbonju tal-ġenerazzjoni 
tal-enerġija.

Il-“Patt tas-Sindki” tnieda fl-2009 bil-għan li jiġu 
żviluppati programmi għall-effiċjenza tal-enerġija u 
enerġija sostenibbli fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa. 
L-inizjattiva hija mmirata lejn bini pubbliku, id-dwal 
fit-toroq u soluzzjonijiet nodfa għat-trasport pubbliku. 
Il-BEI jamministra wkoll il-faċilità ELENA (Assistenza 
Ewropea għall-Enerġija Lokali) ta’ EUR 15-il miljun li 
tgħin fit-tħejjija għal investiment f’enerġija sostenibbli.

Il-BEI kien qed jaħdem mill-qrib mal-Kummissjoni 
Ewropea biex titħaffef il-mixja tal-UE lejn ekonomija 
ta’ karbonju baxx, b’mod partikolari fil-qafas tal-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija 
(Pjan SET), li huwa mfassal biex jaċċellera l-ftuħ ta’ 
teknoloġiji vantaġġużi b’karbonju baxx. F’dan il-
kuntest, il-Bank qed jiffoka dejjem aktar fuq teknoloġiji 
ġodda bħall-qbid u l-ħżin tal-karbonju. Huwa involut 
f’diskussjonijiet bikrija biex jiżviluppa inizjattivi f’għadd 
ta’ gruppi reġjonali, inkluż f’Humberside fir-Renju Unit 
u f’Rotterdam fil-Pajjiżi l-Baxxi.

In-netwerks tal-provvista tal-elettriku u t-trasport tal-gass 
naturali u l-infrastruttura tal-ħżin ikomplu jibbenefikaw 
mit-tislif tal-BEI, biex b’hekk jikkontribwixxu għad-
diversifikazzjoni u l-affidabbiltà  tal-provvediment 
tal-enerġija tal-UE. Fl-2009, sehem kbir tat-tislif tal-BEI 
fis-settur tal-enerġija mar għan-netwerks tal-elettriku 
(34%) u l-infrastruttura tat-trasport tal-gass naturali 

Self tal-enerġija fl-UE u l-Pajjiżi fil-fażi ta’ Adeżjoni

Total 
(f’biljuni 
ta’ Euro)

Enerġija TENs 2.0
Enerġija rinnovabbli 4.2
Effiċjenza tal-enerġija 1.5
Diversifikazzjoni u affidabbiltà tal-provvista 5.9
Aċċess għal sorsi tal-enerġija moderni f ’Pajjiżi 
fil-fażi ta’ Adeżjoni 0.3

Linji ta’ kreditu 0.2

Total 14.2
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Rikonoxximent għall-irwol tal-Bank fl-enerġija 
rinnovabbli

Fl-2009, il-Bank irċieva premjijiet minn bosta pubblikazzjonijiet 
speċjalizzati bħala rikonoxximent għall-irwol dejjem jikber tiegħu fit-
tislif għall-enerġija rinnovabbli. B’mod partikolari, ingħata t-titlu ta’ 
‘Sellief Rinnovabbli tas-Sena’ minn Euromoney u Ernst & Young. Ġie 
vvutat ukoll ‘L-Aqwa Binja Finanzjarja’ għal sorsi rinnovabbli fl-Ewropa 
minn Environmental Finance Review u maħtur ‘Multilaterali tas-Sena’ 
minn Project Finance International.

Kien hemm premjijiet oħrajn għal proġetti speċifiċi ffinanzjati mill-Bank. Fost 
‘In-Negozji tas-Sena 2009’, mogħti mir-rivista Project Finance ta’ Euromoney, 
kien hemm total ta’ ħames proġetti appoġġati mill-BEI, fejn tnejn minnhom 
kienu proġetti ta’ enerġija rinnovabbli. Is-self ta’ EUR 30 miljun tal-BEI għall-
bini ta’ impjant tar-riħ fil-provinċja ta’ Osmaniye fit-Turkija tal-lvant kien 
maħtur bħala ‘In-Negozju Ewropew ta’ Impjant tar-Riħ Fuq l-Art tas-Sena 
2009’. L-impjant tar-riħ ta’ 135 MW huwa mistenni li jwassal għal iffrankar ta’ 
aktar minn 300 000 tunnellata ta’ emmissjonijiet tas-CO

2
 fis-sena. 

Is-self ta’ EUR 300 miljun tal-BEI lill-proġett Belġjan ta’ imp-
jant tar-riħ fuq il-baħar ta’ 165 MW Belwind rebaħ il-premju 
għall-‘Aħjar Negozju tal-Enerġija tas-Sena’. Skont Project 
Finance, “il-finanzjament stabbilixxa punt ta’ referenza 
b’saħħtu biex jitmexxew ’il quddiem n-negozji Ewropej 
dwar impjanti tar-riħ fuq il-baħar.” Għall-BEI din kienet l-

ewwel darba li ħa riskju ta’ finanzjament ta’ proġett fuq 
impjant tar-riħ fuq il-baħar. Il-BEI ipprovda kważi 50% tal-
finanzjament.

Naċċeleraw iċ-ċaqliqa lejn ekonomija 
b’konsum baxx ta’ karbonju
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Barra mill-UE, il-BEI jopera faċilità multiannwali ta’ EUR 
3 biljun għas-sostenibbiltà tal-enerġija u l-affidabbiltà 
tal-provvista, biex jiffinanzja proġetti fil-Pajjiżi tal-
Viċinat, pajjiżi tal-AKP, l-Afrika t’Isfel u l-ALA. Bil-għan 
li jippromwovi investiment fl-enerġija rinnovabbli 
u l-effiċjenza tal-enerġija minn intrapriżi u unitatjiet 
domestiċi, il-BEI waqqaf Fond ta’ Effiċjenza tal-Enerġija 
tal-Ewropa tax-Xlokk b’koperazzjoni ma’ istituzzjonijiet 
finanzjarji oħrajn u l-Kummissjoni Ewropea, biex jopera 
fl-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kroazja, Dik li 
kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Kosovo 
(taħt ir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti), il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija. 
Il-Fond għandu daqs inizjali ta’ EUR 95 miljun, li għandu 
jiżdied għal EUR 400 miljun matul erba’ sa ħames snin 
billi jiġbed riżorsi addizzjonali minn investituri pubbliċi u 
privati. Il-BEI jappoġġa wkoll il-Pjan Solari Mediterranju 
permezz ta’ firxa wiesgħa ta’ strumenti inkluż self, ishma 
azzjonarji u kważi ishma azzjonarji, kif ukoll jipprovdi 
assistenza teknika bl-appoġġ tat-tħejjija tal-proġett fir-
reġjun tal-Mediterran u l-pajjiżi tal-AKP. Barra dan, il-
Bank ikkontribwixxa għat-twaqqif ta’ Fond Dinji għall-

Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli, li huwa 
amministrat mill-Grupp tal-BEI. Dan il-Fond jinvesti 
globalment permezz ta’ fondi reġjonali f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u ekonomiji fi tranżizzjoni biex jaċċellera 
t-trasferiment, l-iżvilupp u l-użu ta’ teknoloġiji li huma 
sodi ambjentalment għar-reġjuni aktar foqra tad-dinja. 
Il-Fond s’issa investa f’fondi tal-Afrika tan-Nofsinhar u 
dawk tal-Asja.
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Il-BEI iżid l-appoġġ tiegħu  
għall-innovazzjoni

Fl-2009, il-BEI silef aktar 
minn EUR 18.2 biljun għal 
investiment fl-ekonomija 
tat-tagħrif meta mqab-
bla ma’ EUR 12.5 biljun 
fl-2008. Din hija żieda fit-
tislif sena wara sena ta’ 
kważi 50% - ir-riżultati ta’ 
sforzi miftiehma mill-BEI 
biex jiżdied l-investiment 
fir-riċerka, l-iżvilupp u 
l-innovazzjoni.

L-attenzjoni tat-tislif tal-BEI hija ffukata fuq it-“trijanglu 
tat-tagħrif”, li jorbot l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp 
(R&Ż), u l-innovazzjoni, fejn l-edukazzjoni u r-R&Ż 
huma prerekwiżiti għall-innovazzjoni. Sa mis-sena 
2000, il-BEI investa EUR 86.7 biljun fl-ekonomija tat-
tagħrif, li hija l-muftieħ għall-kompetittività u t-tkabbir 
ekonomiku fuq medda ta’ żmien twil tal-Ewropa.

L-attenzjoni hija ffukata fuq it-
“trijanglu tat-tagħrif”, li jorbot 
l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp 
(R&Ż), u l-innovazzjoni.
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Ix-xjenzi tal-ħajja huma qasam dejjem jikber għall-
investiment iffinanzjat mill-BEI, b’aktar minn EUR 1.5 
biljun f’self, b’mod partikolari fil-kamp tad-dijanjosi 
tal-kanċer, farmaċewtiċi avvanzati u apparat mediku.

Ekonomija tat-tagħrif
Self iffirmat

(EUR m)

2009 2000-
2009

Innovazzjoni u infrastruttura tal-ICT 6 419 20 447

Edukazzjoni u taħriġ 2 530 17 951

Riċerka u żvilupp 8 605 45 906

Total 18 235 86 741

L-investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni 
huwa min-natura tiegħu stess kwistjoni ta’ tagħlim mill-
iżbalji u għaldaqstant il-finanzjament f’tali investiment 
għandu potenzjalment riskji u rendimenti aktar 
għoljin. Sabiex ikunu jistgħu jappoġġaw dan it-tip ta’ 
investiment, il-BEI u l-Kummissjoni Ewropea fl-2007 
waqqfu l-Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju. 
Bis-saħħa ta’ EUR 1 biljun mill-fondi tal-Bank u EUR 1 
biljun ieħor mis-7 Programm ta’ Qafas għar-Riċerka 
tal-Kummissjoni, din il-faċilità għandha salvagwardja 
ta’ kapital ta’ EUR 2 biljun biex b’hekk tkun tista’ ssellef 
madwar EUR 10 biljun għall-investiment fir-riċerka, 
l-iżvilupp u l-innovazzjoni b’riskju ogħla u profil ta’ 
rendiment għal aktar valur miżjud matul il-perjodu 
2006-2013. Fit-tliet snin li matulhom kienet disponibbli 
l-Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju bħala 
strument ta’ finanzjament ġiet aċċettata malajr ħafna: 
minn self li jiswa EUR 0.5 biljun fl-2007 għal EUR 1 biljun 
fl-2008 u kważi EUR 3 biljun fl-2009. Is-setturi ewlenin 
kienu l-inġinerija, ix-xjenzi tal-ħajja u l-enerġija, kif ukoll 
it-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

Meta fit-tmiem tal-2008, il-BEI intalab iżid it-tislif 
annwali tiegħu b’xi EUR 15-il biljun fl-2009 u l-2010 
b’reazzjoni għall-kriżi finanzjarja, wieħed mis-setturi 
li bbenefika kien dak tal-industrija tal-karozzi. Il-
Faċilità Ewropea għal Trasport Nadif” twaqqfet fil-
kuntest ta’ pakkett aktar komprensiv tal-enerġija u 
l-bidla fil-klima. Dan jiffoka fuq investiment li jnaqqas 
b’mod sinifikanti l-emissjonijiet tas-CO2 permezz ta’ 
riċerka, żvilupp u innovazzjoni fis-settur kollu. Taħt 
din il-faċilità, il-BEI silef EUR 3.4 biljun lill-industrija 
tal-karozzi fl-2009.
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Toroq ġodda biex jinstabu metodi għall-kura tad-dijabete

Fl-isptar Orlowski ta’ Varsavja qed jiġi ttestjat apparat ġdid imdaħħal b’mod 
kirurġiku biex jgħin lill-pazjenti biex jikkontrollaw id-dijabete tagħhom u jippermet-
tilhom li jgħixu ħajja normali minkejja l-marda. “Is-sistema li qed nittestjaw bħalissa 
għandha ċans tajjeb li ssir trattament alternattiv importanti għad-dijabete tat-tip 
2”, spjega l-Professur Tarnowski. “Tevita l-użu tal-insulina u tnaqqis jew żidiet f’daqqa 
fil-livelli taz-zokkor fid-demm, kumplikazzjonijiet li huma assoċjati mat-trattament 
ordinarju tad-dijabete. Jekk dan l-istudju jagħti prova li l-apparat jaħdem għall-
pazjenti tagħna – li nemmen bil-qawwa – se jkun qisu rivoluzzjoni.”

L-istudju għat-trattament il-ġdid kien possibbli permezz ta’ self tal-BEI lil kon-
sorzju ta’ ħames intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, kollha impenjati fl-ist-
adji finali ta’ żvilupp ta’ tagħmir mediku innovattiv b’potenzjal għoli għall-
kummerċjalizzazzjoni internazzjonali. Il-mard ittrattat taħt il-proġett Medinvest 
ivarja minn attakk kroniku tal-qalb u attakki ta’ puplesija għal dijabete u ħxuna 
żejda – kollha kundizzjonijiet li jaffettwaw numru kbir ta’ pazjenti mad-dinja 
kollha u jeħtieġu spejjeż għoljin tal-kura tas-saħħa .

It-trattament tad-dijabete diġà qiegħed fil-quċċata tal-baġit nazzjonali tal-kura tas-
saħħa, b’madwar 8% tan-nefqa totali. Bħala waħda mill-mardiet l-aktar mifruxa, 
id-dijabete tibqa’ epidemija dinjija. B’mod partikolari, l-għadd ta’ każijiet ta’ dijabete 
tat-tip 2 (relatata mal-ħxuna żejda) żdiedu b’mod drammatiku matul is-snin. 

It-teknoloġija medika tiddependi fuq taħlita ta’ kompetenza li qiegħda minn ta’ 
quddiem fil-prattika klinika u tal-inġinerija, li ġeneralment tirrekjedi investiment 
sostanzjali bil-quddiem fir-riċerka u l-iżvilupp. L-industrija tat-teknoloġija medi-
ka hija dominata minn kumpaniji ta’ daqs żgħir u medju. Dawn l-atturi aktar 
żgħar ta’ sikwit jaffrontaw diffikultajiet għall-finanzjament tal-istadji avvanzati 
għaljin tal-iżvilupp tal-prodott, bħat-testijiet kliniċi. Il-Faċilità Finanzjarja għall-
Qsim tar-Riskju tista’ tgħin billi taqsam ir-riskji bażiċi. Il-Medinvest kien wieħed 
mill-ewwel proġetti benefiċjarji ta’ riċerka, fejn is-self ta’ EUR 30 miljun tal-BEI 
mar għal proġett b’riskju ogħla li joffri aktar valur miżjud.
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portijiet, terminals tal-kontejners u passaġġi tal-ilma 
interni, bħala parti mill-attenzjoni fuq il-kunċett tal-
“awtostradi tal-baħar”, ammonta għal EUR 1 biljun. 
EUR 341 miljun marru għal investimenti mixxellanji, 
l-aktar permezz ta’ self ta’ qafas u investimenti f’fondi. 
Barra mill-UE, il-BEI silef EUR 1.2 biljun b’appoġġ għal 
proġetti tal-ferroviji u t-toroq f’Montenegro, il-Marokk, 
is-Serbja, it-Tuneżija u t-Turkija.

Il-politika tan-netwerks trans-Ewropej timmira 
biex tappoġġa l-integrazzjoni u l-iżvilupp soċjali u 
ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. In-netwerks trans-
Ewropej tat-trasport jiffaċilitaw il-moviment liberu 
ta’ merkanzija u persuni, u jgħinu fl-iżvilupp ta’ żoni 
anqas vantaġġati. Dawn jgħaqqdu wkoll lill-UE mal-
pajjiżi Ewropej ġirien aktar ’il bogħod (il-Pajjiżi fil-fażi 
ta’ Adeżjoni u l-ġirien lejn in-Nofsinhar u l-Lvant). 

Il-ferroviji qed isiru setter dejjem aktar importanti għall-
BEI u ammontaw għal Eur 3.2 biljun. Din it-tendenza 
tidher biż-żieda ta’ 32% li kien hemm fl-2009 meta 
mqabbla mal-livelli tal-2008. Is-self għal proġetti tat-
toroq ammonta għal EUR 4.5 biljun tal-finanzjament 
globali tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport fl-
2009. It-tislif fis-settur tal-avjazzjoni ammonta għal 
EUR 1.7 biljun. Il-finanzjament għal proġetti marittimi, 

In-netwerks trans-Ewropej tat-
trasport (TENs) għall-Ewropa

Fl-2009, il-BEI silef EUR 11.9 biljun għan-netwerks tat-trasport trans-
Ewropej u l-kurituri ewlenin tat-trasport, żieda ta’ 20% meta mqabbla mal-
2008. Matul is-snin il-BEI kien sors ewlieni ta’ finanzjament għal netwerks 
tat-trasport importanti ħafna u ta’ kwalità għolja. Minħabba li dejjem 
hemm ħtieġa għal investiment f’infrastruttura ewlenija madwar l-Unjo-
ni kollha, il-BEI huwa impenjat li jipprovdi tal-anqas EUR 75 biljun għal 
proġetti trans-Ewropej tat-trasport fl-għaxar snin bejn l-2004 u l-2013. 
Fit-tmiem tal-2009 l-kontribuzzjoni tiegħu kienet ta’ EUR 52 biljun.

In-netwerks trans-Ewropej tat-
trasport jiffaċilitaw il-moviment liberu 
ta’ merkanzija u persuni, u jgħinu fl-
iżvilupp ta’ żoni anqas vantaġġati.
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Is-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u l-privat (PPP) 
għandhom rwol importanti fl-investiment fin-
netwerks tat-trasport. Fl-2009, il-proġetti tal-PPP 
ammontaw għal 9% tat-tislif tat-trasport tal-BEI. Il-
Bank akkwista esperjenza u kompetenza wiesgħa fil-
kamp tal-finanzjament ta’ PPP u għaldaqstant ġie fdat 
mill-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-UE bit-
twaqqif taċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza dwar 
il-PPP. Dan iċ-ċentru għandu l-mira li jiffaċilita l-qsim 
effettiv ta’ esperjenza u l-aħjar prassi fil-PPP u biex 
jipprovdi appoġġ għat-tħejjija ta’ proġetti u servizzi 
ta’ konsulenza lill-promoturi tas-settur pubbliku ta’ 
proġetti trans-Ewropej prijoritarji tat-trasport.  

Barra t-twaqqif taċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza 
dwar il-PPP, il-BEI ikompli jaħdem mill-qrib mal-
koordinaturi tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati 
Membri tal-UE, l-assoċjazzjonijiet industrijali u 
s-settur bankarju biex jaċċellera, fejn possibbli, it-
tnedija attwali u l-finanzjament tal-proġetti TEN. Il-
koperazzjoni BEI-Kummissjoni tinkludi sforzi biex 
tidderieġi r-riżorsi tal-Fond Strutturali u ta’ Koeżjoni 
lejn proġetti tan-netwerks trans-Ewropej, b’mod aktar 
speċifiku fl-Istati Membri tal-Ewropa Ċentrali u tal-

In-netwerks trans-Ewropej
(2005-2009: EUR 53 biljun) (EUR m)
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Lvant, u taħdem fuq l-implimentazzjoni tas-Sistema 
Ewropea għall-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju billi 
tinnomina kurituri tal-merkanzija kif ukoll fuq ir-
Riċerka tal-ATM tal-Ajru Uniku Ewropew.
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Appoġġ għall-Iżvilupp tad-daħla tan-nofsinhar tal-Ewropa: il-Port 
ta’ Barċellona 

Ir-relazzjoni li ilha teżisti (20 sena) bejn il-BEI u l-Awtorità tal-Port ta’ Barċellona (Autori-
dad Portuaria de Barcelona – APB) hija eżempju tajjeb ta’ kif koperazzjoni bbażata fuq 
fiduċja reċiproka u djalogu determinat tista’ tipprovdi s-sisien għall-iżvilupp b’suċċess 
ta’ infrastruttura portwarja ewlenija. Bis-saħħa ta’ appoġġ finanzjarju stabbli mill-BEI 
u ppjanar strateġiku maħsub sew, matul is-snin inbniet infrastruttura impressjonanti 
fl-akbar port tal-Katalunja, biex b’hekk issaħħaħ l-irwol ta’ Barċellona bħala ċentru in-
ternazzjonali ewlieni ta’ loġistika fir-reġjun tal-Mediterran.

Bħala port marittimu internazzjonali fin-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, 
speċjalizzat f ’merkanzija ġenerali u oġġetti ta’ valur miżjud għoli, il-port jikklassi-
fika fost l-akbar fil-Mediterran, u jirrappreżenta madwar 77% tal-kummerċ marit-
timu barrani tal-Katalunja u 23% ta’ Spanja. In-natura trans-Ewropea tal-port 
hija msaħħa bil-konnessjonijiet intermodali potenti għall-arterji ewlinin tat-toroq 
u tal-ferroviji u l-viċinanza tiegħu għall-ajruport ta’ Barċellona.

B’reazzjoni għaż-żidiet kbar fit-traffiku ġenerali tal-merkanzija matul dawn 
l-aħħar għaxar snin, ġew implimentati proġetti ewlenin ta’ espansjoni fil-port 
biex jaġġusta l-kapaċità u jtejjeb il-pożizzjoni kompetittiva tiegħu, b’mod par-
tikolari fis-suq Mediterranju tal-ġarr ta’ merkanzija. F’dan il-kuntest, matul is-snin 
il-BEI ipprovda lill-APB finanzjament fuq medda twila ta’ żmien adattat għar-
rekwiżiti infrastrutturali tal-port, li rriżulta fi stokk ta’ self iffirmat fit-tmiem tal-
2009 għal madwar EUR 539 miljun. 

L-aħħar pakkett finanzjarju ffirmat fl-2009 se jkopri investimenti li se jiġu impli-
mentati sal-2012, inklużi t-tieni fażi tat-terminal tal-Katalunja, l-espansjoni ta’ 
bosta faċilitajiet (kontejners, għal ħafna għanijiet u ġarr ta’ merkanzija bil-baħar 
fuq vjaġġi qosra) f ’South Quay u Adosado Quay, u titjib ġenerali tal-konnessjon-
ijiet intermodali (toroq/ferroviji) meħtieġa sabiex il-port ikun jista’ jakkomoda 
l-prospetti mbassra tat-tkabbir tat-traffiku fl-intern potenti ta’ Barċellona. Ir-
relazzjoni mal-APB tiffissa punt ta’ referenza pożittiv fil-kontribuzzjoni tal-Bank 
għall-immodernizzar strateġiku tal-portijiet Spanjoli.
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Il-BEI kkontribwixxa wkoll għat-twaqqif tal-Istrument 
ta’ Garanzija ta’ Self għal Proġetti tan-Netwerks Trans-
Ewropej tat-Trasport. Dan l-istrument finanzjarju 
l-ġdid ikopri riskji tad-dħul relatati mal-volum tat-
traffiku matul il-fażijiet kritiċi bikrija tal-operazzjoni 
ta’ proġett. Huwa għodda mfassla speċifikament 
biex tippermetti parteċipazzjoni akbar tas-settur 
privat fi proġetti TENs esposti għal riskju tat-traffiku. 
It-tranżazzjoni tal-2009 għall-Awtostrada A5 bejn 
Baden-Baden u Offenburg fil-Ġermanja, iffirmata fil-
qalba tal-kriżi finanzjarja, kienet żvilupp reali, li ġibed 
il-firxa sħiħa tal-prodotti tal-BEI (dejn prijoritarju, self 
subordinat u ishma azzjonarji permezz tal-Meridiam 
Fund, li l-BEI għandu sehem fih).

Fl-2009 l-BEI waqqaf ukoll il-Fond Marguerite għall-
Infrastruttura, flimkien mal-ħames istituzzjonijiet 
finanzjarji Ewropej ewlenin1. B’kapital inizjali ta’ EUR 
600 miljun, il-volum tal-Fond huwa maħsub li jilħaq 
Eur 1.5 biljun sal-għeluq finali fl-2011. Il-Fond huwa 
mfassal speċifikament biex jaġixxi bħala katalista 
għal investimenti infrastrutturali li jimplimentaw il-
politiki ewlenin tal-UE fl-oqsma tal-bidla fil-klima, 
l-affidabbiltà tal-enerġija u n-netwerks trans-Ewropej. 
Għandu jservi bħala mudell għat-twaqqif ta’ fondi 
simili oħrajn fl-UE, li jgħaqqdu l-prinċipju bbażat 
fuq is-suq ta’ dħul għall-investitur flimkien mal-
insegwiment tal-objettivi tal-politika pubblika.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial u Powszechna Kasa 
Oszędności

Ir-relazzjoni mal-APB tiffissa punt ta’ 
referenza pożittiv fil-kontribuzzjoni 
tal-Bank għall-immodernizzar stra-
teġiku tal-portijiet Spanjoli
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FL-2009 tnediet reviżjoni skedata ta’ nofs it-terminu 
tal-attivitajiet tal-Bank barra mill-UE, b’evalwazzjoni 
indipendenti mmexxija minn Kumitat ta’ Persuni 
Għorrief ippresedut mill-eks Direttur tat-Tmexxija tal-
IMF Michel Camdessus, Ir-rapport tiegħu, ippubblikat 
fi Frar 2010, se jservi bħala bażi għal proposta tal-
Kummissjoni Ewropea u aktar tard għal kodeċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Il-Ftehim ta’ Cotonou, li jistipula l-linji gwida għar-
relazzjonijiet tal-BEI fil-pajjiżi tal-AKP, ukoll għaddej 
minn reviżjoni. Tali reviżjonijiet isiru kull ħames snin. 
Il-konklużjonijiet se jkunu ppreżentati qabel it-tmiem 
tal-2010.

Il-BEI jipprovdi self u garanziji fil-Pajjiżi Kandidati (il-
Kroazja, it-Turkija u Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava 
tal-Maċedonja – FYROM) u l-Pajjiżi Kandidati Potenzjali 
(l-Albanija, il-Bosnja u l-Ħerzegovina, il-Montenegro, is-
Serbja u  il-Kosovo - taħt ir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti). Il-bażi għall-attivitajiet 
tal-Bank huwa l-mandat ta’ tislif estern mogħti mill-
Unjoni Ewropea u l-Faċilità ta’ Qabel l-Adeżjoni tal-Bank 
stess. Il-BEI huwa l-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali 
ewlenija li topera fl-Ewropa tax-Xlokk.

Fl-2009, it-tislif ġdid tal-BEI fit-Turkija ammonta għal 
total ta’ EUR 2.6 biljun, li kien l-istess bħal dak il-livell 
l-aktar għoli li qatt intlaħaq tal-2008. Il-livell għoli 
ta’ attività kien immexxi l-aktar mill-ħtieġa li tiġi 
affrontata l-kriżi finanzjarja dinjija u l-impatt tagħha. 
F’dawn l-aħħar sentejn, il-BEI irreaġixxa malajr ħafna 
biex jappoġġa l-ekonomija Torka permezz ta’ aktar 
tislif – volum addizzjonali ta’ EUR 500 miljun fis-sena 

Attur finanzjarju importanti lil hinn 
mill-fruntieri tal-UE

B’EUR 8.6 biljun ta’ investimenti esterni, il-BEI jipprovdi wkoll appoġġ 
finanzjarju sinifikanti għal proġetti barra mill-UE. Bosta mill-attivita-
jiet finanzjarji tiegħu barra mill-Unjoni jsiru taħt garanzija baġitarja 
tal-UE, l’hekk imsejħa “mandat estern”, li jistipula l-objettivi għall-
attivitajiet fir-reġjuni differenti tad-dinja. 



Rapport dwar l-Attività u r-Responsabbiltà Korporattiva 39 Il-Grupp tal-BEI

  Pajjiżi Kandidati u Pajjiżi Kandidati Potenzjali

  Pajjiżi Mediterranji

  Pajjiżi Msieħba tal-Lvant

  Pajjiżi tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku, PTB u l-Afrika t’Isfel

  L-Asja u l-Amerika Latina

  Pajjiżi tal-Asja Ċentrali

2  L-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kroazja, Dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Kosovo (taħt ir-Riżoluzzjoni 1244 tal-Kun-
sill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti), il-Montenegro u s-Serbja.

lil hinn mil-livell “normali” ta’ madwar EUR 2 biljun – 
u b’mod partikolari bit-tisħiħ tas-settur tal-SMEs fil-
pajjiż, li fl-2009 ammontaw għal EUR 1.5 biljun f’self 
lil banek intermedjarji. 

It-tislif totali tal-BEI fil-Balkani tal-Punent2 laħaq 
livell bla preċedent ta’ kważi EUR 1.7 biljun fl-2009, 

bit-tislif totali mill-2005 jammonta għal EUR 4.3 
biljun. Is-Serbja kienet il-benefiċjarja ewlieni tal-
finanzjament tal-BEI fil-Balkani tal-Punent minn 
meta l-Bank reġa’ sar attiv fiż-żona fl-2001. Is-self ta’ 
EUR 897 miljun fl-2009 stabbilixxa rekord ġdid għal 
dan il-pajjiż. Proporzjon kbir tal-fondi kien għat-
tkomplija tan-netwerks trans-Ewropej.

Pajjiżi Kandidati u Pajjiżi Kandidati Potenzjali

Self provdut fl-2009 Total  
(EUR m)

It-Turkija 2 648
Is-Serbja 897
Il-Kroazja 415
Il-Bosnja u l-Ħerzegovina 153
Il-Montenegro 111
Dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 103
L-Albanija 13

Total 4 340



Rapport dwar l-Attività u r-Responsabbiltà Korporattiva40Il-Grupp tal-BEI

Hekk kif l-Unjoni għall-Mediterran tiġi stabbilita 
gradwalment, il-BEI żied b’ħerqa l-appoġġ tiegħu għall-
pajjiżi msieħba fir-reġjun permezz tal-FEMIP, il-Faċilità 
għall-Investiment u s-Sħubija Ewro-Mediterranji, il-
fergħa finanzjarja tiegħu fil-Mediterran. Biż-żieda tal-
volum ta’ negozju għal livell bla preċedent ta’ EUR 
1.6 biljun fl-2009, il-FEMIP ikkonfermat lill-imsieħba 
Mediterranji tagħha l-kapaċità tagħha biex tgħinhom 
jimmodernizzaw il-politiki pubbliċi tagħhom fil-
konfront tal-kriżi ekonomika globali u kkonsolidat il-
pożizzjoni tagħha bħala l-investitur ewlieni fl-iżvilupp 
fil-Mediterran. 

Fl-2009, is-self tal-FEMIP intuża biex jiffinanzja 19-
il proġett fuq skala kbira u biex jappoġġa l-SMEs u 
l-mikrofinanzjament. Sa mill-ħolqien tagħha f’Ottubru 

2002, il-FEMIP ipprovdiet aktar minn EUR 10 biljun 
biex tappoġġa l-immodernizzar tal-pajjiżi msieħba 
Mediterranji u tikkontribwixxi għall-ħolqien u 
s-salvagwardja tal-impjiegi fir-reġjun. L-intrapriżi privati 
rċevew kważi 60% tal-finanzjament tal-FEMIP f’termini 
tal-għadd ta’ self iffirmat u aktar minn 40% tal-ammont 
mogħti. Barra ż-żieda fit-tislif, l-attività tal-FEMIP 
iġġenerat valur miżjud sinifikanti, b’mod partikolari billi 
waqqfet arranġamenti finanzjarji kumplessi (sħubijiet 
bejn is-settur pubbliku u l-privat, finanzjament ta’ 
proġetti, attivitajiet bi profil ta’ riskju ogħla minn dak li 
ġeneralment ikun aċċettat mill-Bank). Tjiebu s-sinerġiji 
mal-isituzzjonijiet finanzjarji msieħba, kif ġie rifless mill-
iskala tal-attivitajiet ta’ kofinanzjament, li ammontaw 
għal total ta’ aktar minn EUR 1.1 biljun (kważi 70% tal-
attivitajiet iffirmati fl-2009)

Il-pajjiżi Mediterranji

Self provdut fl-2009 Total  
(EUR m)

li minnu ka-
pital ta’ riskju

Il-Marokk  540
It-Tuneżija  434
Il-Ġordan  166
Is-Sirja  155
L-Eġittu  122 2
L-Iżrael  82
Il-Libanu  70
Reġjonali  25  25

Total 1 593  27
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tal-Investiment żdiedu minn EUR 336 miljun fl-2008 
għal EUR 450 miljun fl-2009. Ġew ipprovduti EUR 413 
miljun oħra għal proġetti tal-AKP mir-riżorsi tal-Bank 
stess fl-2009, meta mqabbla ma’ EUR 225 miljun fl-
2008. Taħt mandat separat il-Bank silef EUR 280 miljun 
għal proġetti fir-Repubblika tal-Afrika t’Isfel, meta 
mqabbla ma’ EUR 203 miljun fl-2008.

It-taqlib finanzjarju globali interrompa t-tkabbir 
ekonomiku f’bosta mill-pajjiżi tal-AKP. Għal din ir-
raġuni l-appoġġ għas-settur privat jibqa’ importanti 
ħafna. B’reazzjoni għall-isfidi tal-kriżi ekonomika 
madwar id-dinja kollha, il-BEI żied it-tislif tiegħu 
biex jgħin jirrestawra l-fiduċja u jipprovdi l-bażi għal 
tkabbir fil-ġejjieni.

B’koperazzjoni mill-qrib mal-BERŻ, il-Bank iffinanzja 
wkoll proġetti fil-Pajjiżi Msieħba tal-Lvant – 
l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Belarus (suġġett għal 
ftehim futur tal-Kunsill u l-Parlament), il-Ġeorġja, il-
Moldova, ir-Russja u l-Ukraina – taħt mandat għal EUR 
3.7 biljun f’self matul il-perjodu 2007-2013. L-enfasi 
qiegħda fuq proġetti ta’ interess sinifikanti għall-UE, 
fit-trasport (kurituri tan-netwerks trans-Ewropej), 
l-enerġija, it-telekomunikazzjoni u l-ambjent. Barra 
l-mandat tal-UE, il-BEI waqqaf il-Faċilità tal-Imsieħba 
tal-Lvant tiegħu stess ta’ EUR 1.5 biljun għal self u 
garanziji għall-investiment tal-UE fl-istess pajjiżi 
b’riskju għalih stess.

L-involviment tal-BEI fl-Istati tal-Afrika, il-Karibew 
u l-Paċifiku u dipendenzi barranin jikkonċentra 
fuq l-attività li trawwem inizjattivi fis-settur privat 
u tippromwovi tkabbir ekonomiku, filwaqt li tkun 
ta’ benefiċċju għall-komunità u r-reġjun b’mod 
aktar wiesgħa. Il-proġetti tas-settur pubbliku huma 
appoġġati fejn dawn huma kruċjali għall-iżvilupp tas-
settur privat u għall-ħolqien ta’ ambjent tan-negozju 
kompetittiv. Il-proġetti jintgħażlu biex jipprovdu 
benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ambjentali.

Il-finanzjament għall-attivitajiet tal-BEI huwa pprovdut 
mill-baġits tal-Istati Membri tal-UE permezz ta’ Faċilità 
tal-Investiment, flimkien ma’ self mir-riżorsi tal-Bank 
stess bir-riskju għalih stess. Il-firem ta’ self taħt il-Faċilità 

L-Istati tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku, PTB u l-Afrika t’Isfel 

Self provdut fl-2009 Total  
(EUR m)

li minnu ka-
pital ta’ riskju

L-Afrika 625 222
 Tan-Nofinhar u l-Oċean Indjan 180  5
 Tal-Punent 137  105
 Tal-Lvant 133  6
 Ċentrali u Ekwatorjali 99  30
 Multireġjonali 76  76
Il-Karibew 64  43
Il-Paċifiku 23  7
L-AKP Reġjonali 178  178
PTB 10

AKP-PTB 863 450
L-AFRIKA T’ISFEL  280 –
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Taħt il-mandat attwali l-BEI jista’ jislef sa EUR 3.8 
biljun fl-Asja u l-Amerika Latina matul il-perjodu 
2007-2013. It-tislif tal-Bank fl-ALA huwa parti mill-
istrateġija tal-UE għal koperazzjoni ekonomika 
f’dawn ir-reġjuni. Din tiffoka fuq l-appoġġ tal-
preżenza tal-UE permezz ta’ investiment dirett barrani 
u t-trasferiment ta’ teknoloġija u għarfien, iżda wkoll 
tkopri proġetti għall-ħarsien tal-ambjent (inkluża 
l-bidla fil-klima) u proġetti li jikkontribwixxu għall-
affidabbiltà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Fl-2009, 
il-BEI silef EUR 1 288 miljun fl-Asja u l-Amerika Latina, 
kważi tliet darbiet aktar miċ-ċifra ta’ tislif fl-2008 (EUR 

469 miljun). L-investiment fl-Asja ammonta għal 
madwar EUR 466 miljun, filwaqt li t-tislif fl-Amerika 
Latina ammonta għal madwar EUR 823 miljun.

Fost il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali eliġibbli għal 
finanzjament tal-BEI (il-Każakstan, il-Kirgiżstan, 
it-Taġikistan, it-Turkmenistan u l-Użbekistan), ir-
Repubblika tat-Taġikistan kienet l-ewwel li ffirmat 
Ftehim ta’ Qafas fl-2009. Bħala l-bażi għat-tislif futur 
tal-BEI fil-pajjiż, dan jagħmel enfasi fuq il-proġetti 
ewlenin tal-enerġija kif ukoll l-investiment fil-
ħarsien tal-ambjent.

L-Asja u l-Amerika Latina 

Self provdut fl-2009 Total  
(EUR m)

L-Amerika Latina 823
Il-Panama 538
L-Arġentina 170
Il-Kolombja 100
In-Nikaragwa 15
L-Asja 466
Il-Vjetnam 147
Iċ-Ċina 119
Il-Pakistan 100
L-Indja 100

Total 1 288
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Proġett tal-minjieri ffinanzjat mill-BEI fil-Możambik jirbaħ premji ta’ responsabbiltà 
soċjali korporattiva u ta’ soċjoekonomija fl-2009

Proġetti tal-industrija tal-estrazzjoni u tal-minjieri ta’ sikwit huma kumplessi u ta’ sfida. Iżda jistgħu jkunu 
wkoll mezzi ideali biex jiżdied valur għar-riżorsi naturali indiġeni, jiżdied id-dħul mill-esportazzjoni u 
biex jiġġeneraw dħul fiskali għall-pajjiżi fejn dawn jinsabu permezz ta’ royalties u taxxi korporattivi. Sa-
biex jipprovdi aktar trasparenza dwar pagamenti mħallsa u dħul riċevut, il-BEI jappoġġa b’mod attiv l-
Inizjattiva għat-Trasparenza fl-Industriji tal-Estrazzjoni (EITI). Huwa jippromwovi l-EITI lis-selliefa tiegħu u 
jinkoraġġihom biex jadottaw il-prinċipji tal-EITI għar-rappurtar u l-pubblikazzjoni tad-dħul tal-industrija 
tal-estrazzjoni

F’xi pajjiżi, speċjalment fir-reġjuni tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku, ir-riżorsi minerali huma l-aħjar mezz 
disponibbli għall-iżvilupp ekonomiku tagħhom. Barra minn hekk, il-proġetti f ’dan is-settur jistgħu joħolqu 
impjiegi permanenti diretti u indiretti u jipprovdu taħriġ li jikkontribwixxi għall-ħiliet lokali. 

F’dan il-kuntest, il-BEI laqa’ l-aħbar li wieħed mill-proġetti tal-minjieri ffinanzjat mill-Bank, il-mina tal-
minerali ta’ Moma Titanium fil-Możambik tat-Tramuntana, reċentement rebaħ żewġ premjijiet ewlenin 
ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR) u ta’ soċjoekonomija. F’Settembru 2009, Kenmare Resources 
plc, is-sidien u l-operaturi tal-minjiera Moma Titanium, rebħu l-Premju tal-President għall-aħjar Programm 
Internazzjonali ta’ CSR mill-Kmamar tal-Kummerċ tal-Irlanda, f ’assoċjazzjoni mad-Dipartiment għall-
Affarijiet Komunitarji tal-Gvern Irlandiż, għall-Assoċjazzjoni ta’ Żvilupp Kenmare Moma (Kenmare Moma 
Development Association – KMDA). Imbagħad, f ’Ottubru 2009, KMDA rebħet ukoll premju prestiġjuż ieħor 
għal attivitajiet ta’ titjib soċjali u ekonomiku mmirati għall-komunitajiet ta’ madwar il-minjiera. Il-Premju 
Soċjoekonomiku Nedbank kien magħmul minn panel ta’ ġudikanti indipendenti u esperti b’segwitu għal 
intervista u żjara ta’ tlett ijiem fuq il-post biex jeżaminaw il-ħidma tal-KMDA u jiltaqgħu mal-benefiċjarji 
tal-proġett. Nedbank b’mod partikolari faħħar il-fatt li l-ħidma ta’ żvilupp tal-KMDA kienet bdiet qabel ma 
nbeda x-xogħol fil-minjiera, u li l-Assoċjazzjoni għandha viżjoni strateġika globali u taħdem b’metodu 
minn isfel ’il fuq, kif ukoll għandha sħubijiet mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet mhux governattivi u korpi 
governattivi internazzjonali u lokali.

L-għan tal-KMDA, li twaqqfet minn Kenmare fl-2004, huwa li ssaħħaħ l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-
komunitajiet fil-viċinanza tal-minjiera Moma, popolazzjoni ta’ madwar 10 000 persuna. Bl-appoġġ 
tal-istituzzjonijiet imsieħba lokali u internazzjonali, il-KMDA stabbiliet negozji żgħar f ’azjendi tal-bajd, 
brojlers u ħaxix, li jiġġeneraw dħul ta’ USD 150 000 fis-sena mas-sitt irħula. Barra dan, KMDA waqqfet 
ukoll klinika tas-saħħa mobbli b’tabib u dentist li jinvistaw, introduċiet proġetti dwar is-sigurtà tal-ikel u  
l-HIV/is-saħħa bniet erba’ skejjel ġodda, waqqfet skema ta’ tfaddil u kreditu, installat pompi tal-ilma u 
tat bidu għal kampjunat tal-futbol. Filwaqt li għad baqa’ ħafna xogħol x’isir, ma hemmx familja waħda 
fiż-żona li ħajjithom ma bbenefikatx b’xi mod mill-programm KMDA. S’issa aktar minn 200 persuna 
bbenefikaw direttament mill-attivitajiet soċjali differenti. In-nies involuti fl-attivitajiet tal-KMDA għall-
ġenerazzjoni ta’ dħul jaqilgħu aktar mill-paga minima mħallsa fil-Możambik u l-impjegati tal-minjiera 
huma mħallsa ferm aktar mill-paga medja nazzjonali. 

Il-BEI ffinanzja l-proġett tal-Moma Titanium fl-2004 u l-2005, b’self totali ta’ kważi EUR 58 miljun taħt il-
Faċilità tal-Investiment li dak iż-żmien kienet għadha kif inħolqot.

Il-mina tal-minerali ta’ Moma 
Titanium rebħet żewġ premijiet 
ewlenin ta’ responsabbiltà soċjali 
korporattiva u ta’ soċjoekonomija
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Il-kisba ta’ dawn ir-riżultati f’ambjent tas-suq volatili 
ħafna bbenefikat mill-istrateġija ta’ finanzjament 
flessibbli u bilanċjata tal-Bank. Din l-istrateġija 
hija kkaratterizzata minn attenzjoni kostanti għat-
tendenzi li dejjem jinbidlu tad-domanda tas-
suq, filwaqt li nżammu preżenza ta’ referenza u 
diversifikazzjoni ta’ sorsi ta’ finanzjament .

Fil-bidu tal-2009, is-swieq kienu mdallma bl-istat 
ta’ kważi għeluq minn nofs Ottubru sa tmiem is-
sena 2008. Barra minn hekk, inizjalment kien hemm 
inċertezza serja dwar il-provvista u d-domanda ta’ 
bonds fis-segment tas-suq tal-BEI, bl-iżvilupp f’daqqa 
ta’ pjanijiet ta’ salvataġġ minn gvernijiet li rriżultaw 
fi ħtiġijiet għal self. Dawn il-kundizzjonijiet tas-
suq irriżultaw fi prezzar mill-ġdid sinifikanti tal-assi 
kollha. Matul is-sena l-kundizzjonijiet tas-suq tjiebu 
b’mod sinifikanti, iżda komplew juru livelli għoljin ta’ 
volatilità u inċertezza.

Punti ewlenin tal-attivitajiet ta’ self 
tal-BEI fl-2009

Il-BEI jissellef ħafna mir-riżorsi tat-tislif tiegħu fuq is-swieq kapi-
tali internazzjonali, fejn jiġbor fondi fuq medda twila ta’ żmien 
permezz ta’ ħruġ ta’ bonds. Il-Bank huwa fost is-selliefa ewlen-
in fuq is-suq globali tal-bonds u żied il-volum ta’ finanzjament 
tiegħu bi 33% għal EUR 79.4 biljun fl-2009 permezz ta’ aktar 
minn 260 tranżazzjoni. B’hekk seta’ jżid it-tislif tiegħu fil-kuntest 
tal-programm ta’ rkupru tal-UE.

Il-BEI huwa fost is-selliefa ewlenin fuq 
is-suq globali tal-bonds.
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li l-BEI kiseb żieda ta’ 11% f’self f’valuti oħrajn, għal 
EUR 9.2 biljun. Il-Bank issellef f’16-il valuta mhux 
ewlenija fl-2009 (flimkien mar-real Brażiljan, is-
sedi Ganjan, u l-kwaċa Żambjan, maħruġa f’format 
sintetiku) li ammonta għal kważi 12% tal-programm 
ta’ finanzjament totali. Il-ħruġ f’dollari Awstraljani, 
franki Svizzeri u jen Ġappuniż kiseb l-akbar volumi. 

Il-Bank estenda l-appell tiegħu fost investituri 
soċjalment responsabbli, b’mod notevoli bil-ħruġ ta’ 
Bonds għal Kuxjenza dwar il-Klima fis-suq Svediż. Il-
karatteristika ewlenija ta’ dawn il-bonds hija li l-qligħ 
huwa ddedikat għall-proġetti ffinanzjati mill-BEI fl-
oqsma tal-enerġija riinnovabbli u l-effiċjenza tal-
enerġija. Sat-tmiem tal-2009, porzjoni sostanzjali tal-
qligħ ta’ dawn il-bonds il-ġodda diġà ntefqu.

Fl-2009 il-Bank ġabar EUR 70.2 biljun fit-tliet valuti 
ewlenin (EUR, GBP, USD). 

Inġabru EUR 43.2 biljun, jew aktar minn nofs fis-suq tal-
euro, żieda sostanzjali mill-2008 (EUR 16.9 biljun, jew 
28.2% tat-total). Il-ħruġ ta’ Bonds ta’ Referenza għaż-
Żona tal-Euro (EARN) ammontaw għall-parti l-kbira 
ta’ din iċ-ċifra (EUR 32.1 biljun). Fis-segment strutturat 
u fil-mira, kien hemm żieda qawwija fil-volum ta’ EUR 
11-il biljun. Fi sforz sistematiku biex jiddiversifika aktar 
is-sorsi ta’ finanzjament tiegħu u l-bażi tal-investituri, 
il-BEI aċċessa għall-ewwel darba s-suq Ġermaniż għal 
Bonds Negozjabbli (Schuldscheine) u Bonds Reġistrati 
(Namensschuldverschreibungen), u ġabar EUR 2.7 
biljun. Il-Bank nieda wkoll “Bonds Koperattivi b’Rata 
Varjabbli”, li ammontaw għal EUR 4.5 biljun, b’sindikati 
magħmula kompletament għall-ewwel darba minn 
banek Ewropej minn setturi bankarji koperattivi, 
popolari u ta’ tfaddil.

Fl-2009 inġabru GBP 5.8 biljun, u minkejja l-volum 
imnaqqas tal-ħruġ, il-BEI baqa’ l-akbar emittent mhux 
governattiv tal-isterlina. Il-Bank seta’ jniedi bosta 
tranżazzjonijiet ta’ referenza kbar aktar mis-soltu. 
L-ewwel kien il-bond ġdid ta’ GBP 1 biljun, l-akbar 
ħruġ li qatt sar b’rata fissa tal-Bank imniedi fi blokka 
waħda, fi Frar. Dan kien segwit minn ħruġ ieħor 
kbir ħafna ta’ GBP 600 miljun b’rata fissa f’Ġunju, 
b’maturità ta’ 20 sena.

Fis-suq tad-dollaru Amerikan inġabru USD 28 biljun 
matul is-sena. Dan kien jinkludi ħames referenzi 
globali b’rata fissa u ħruġ b’rata varjabbli. Hekk kif 
is-swieq irkupraw mit-tieni kwart ’il quddiem, it-
tixrid ta’ finanzjament ġie ssikkat bi ħruġ suċċessiv. 
Il-programm ta’ referenza f’USD ikkulmina fl-akbar 
ħruġ ta’ bonds globali f’USD li qatt saru mill-Bank – 
ħruġ ta’ USD 5 biljun fuq 3 snin f’Settembru 2009. 
Tranżazzjonijiet magħmula għall-klijent kisbu wkoll 
volum tajjeb b’USD 5 biljun. 

Is-self tal-Bank f’valuti oħrajn tmexxa fi sfond ta’ 
evitar ta’ riskju serju fost l-investituri, li fil-biċċa l-kbira 
għalqet is-swieq ta’ valuti emerġenti għall-parti l-kbira 
tal-ewwel nofs tas-sena. Għalhekk huwa sinifikanti 



Governanza Korporattiva

José Manuel Barroso,  
President tal-Kummissjoni 
Ewropea, laqa’ lil Philippe 

Maystadt, President tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment, fi 

Brussell f’Marzu 2009
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L-aktar inizjattiva reċenti, fejn il-BEI qiegħed fuq 
quddiem, hija l-valutazzjoni tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra ġġenerati mill-proġetti 
ffinanzjati mill-Bank, bil-għan li tkejjel il-footprint 
tal-karbonju tal-BEI. Il-BEI qed jaħdem mill-qrib ma’ 
Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFIs) oħrajn 
biex jiskambja l-aħjar prassi u informazzjoni.

Hekk kif l-istandards ambjentali jimmiraw biex iħarsu 
u jtejbu l-ambjent naturali u mibni, l-istandards 
soċjali jimmiraw biex iħarsu d-drittijiet u jtejbu 
l-għajxien tan-nies affettwati mill-proġetti ffinanzjati 
mill-BEI u biex jippromwovu l-benesseri individwali, 
l-inklużjoni soċjali u komunitajiet sostenibbli.

Il-BEI jirrestrinġi l-finanzjament tiegħu għal proġetti 
li jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u li huma 
konformi mal-istandards soċjali tal-BEI, ibbażati fuq 
il-prinċipji tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u prattiki internazzjonali tajbin. Id-
drittijiet tal-bniedem huwa suġġett b’firxa wiesgħa u 
li qed jingħata attenzjoni akbar mill-pubbliku, inklużi 
dawn il-gruppi ta’ difiża li jiffokaw fuq l-Istituzzjonijiet 
Finanzjarji Internazzjonali bħall-Bank Ewropew tal-
Investiment. Is-soċjetà ċivili, il-komunitajiet lokali, u 
n-nies indiġeni ripetutament u b’mod ġust talbu lill-BEI 
u IFIs oħrajn biex iqisu kwistjonijiet ambjentali u tad-
drittijiet tal-bniedem. Il-BEI stabbilixxa mekkaniżmu 

Il-BEI jippromwovi r-responsabbiltà korporattiva 
permezz tal-mod li fih jimplimenta l-missjoni tiegħu 
u permezz ta’ ġestjoni interna. Huwa jagħraf l-impatt 
dirett tiegħu fuq il-klijenti, il-fornituri u l-impjegati 
kif ukoll l-impatt ambjentali tal-faċilitajiet tiegħu. 
Huwa konxju mill-impatt possibbli tad-deċiżjonijiet 
tal-investiment tiegħu u l-mod kif dawn jistgħu 
jaffettwaw l-isfidi globali li s-soċjetà tagħna qed 
taffronta. Għaldaqstant, il-kriterji ambjentali u soċjali 
huma element importanti fil-proġetti kollha ffinanzjati 
mill-BEI. 

Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima qed issir dejjem aktar 
importanti għall-attivitajiet tal-Bank u għaldaqstant 
il-Bank iddeċieda li jiżviluppa indikatur ġdid tal-bidla 
fil-klima, li ġie inkluż fil-pjan korporattiv tiegħu tal-
operat għall-2010-2012. B’hekk il-Bank ikun jista’ 
jirrapporta fuq proġetti li jappoġġaw il-mitigazzjoni 
u l-adattament tal-bidla fil-klima b’mod objettiv billi 
jkejjel il-volum ta’ firem għal proġetti li jgħinu fil-
ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Il-miri tat-tislif għal 
proġetti tal-bidla fil-klima ġew stabbiliti għal 20% tat-
tislif kollu tal-BEI fl-2010, li jitilgħu għal 22% fl-2011 u 
25% fl-2012.

Il-BEI jikkunsidra r-responsabbilta korporattiva u l-iżvilupp sostenibbli bħala prassi ta’ ne-
gozju soda, immirata biex tikseb bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku, il-benesseri soċjali u 
l-ħarsien tal-ambjent. Sabiex jilħaq is-soċjetà inġenerali, il-BEI jieħu azzjoni volontarja, lil 
hinn mill-konformità meħtieġa għar-rekwiżiti legali, u jadatta b’mod konsistenti l-politiki, l-
istandards u l-proċeduri tiegħu.

Indikatur ġdid tal-bidla fil-klima se 
jippermetti lill-Bank biex ikun jista’ 
jirrapporta fuq proġetti li jappoġġaw 
il-mitigazzjoni u l-adattament tal-
bidla fil-klima.

Il-BEI jixtieq jgħin fil-formazzjoni 
tal-aħjar prassi dwar id-drittijiet tal-
bniedem

Ir-responsabbiltà korporattiva tal-BEI
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intern biex jieħu ħsieb ilmenti, u jekk il-parti milquta 
mhix sodisfatta mill-mod li l-ilment ikun ittrattat 
internament, dawn jistgħu jippreżentaw ilment kontra 
l-Bank quddiem l-Ombudsman Ewropew. F’dan ir-
rigward, il-BEI huwa l-uniku fost l-Istituzzjonijiet 
Finanzjarji Internazzjonali. Jixtieq jgħin biex jifforma 
l-aħjar prassi dwar id-drittijiet tal-bniedem. Huwa 
għalhekk li qed jorganizza sensiela ta’ seminars 
internazzjonali dwar il-kwistjoni ta’ Negozju u Drittijiet 
tal-Bniedem fl-2010, fejn jiġu studjati l-opinjonijiet ta’ 

Il-BEI jixtieq jgħin fil-formazzjoni 
tal-aħjar prassi dwar id-drittijiet tal-
bniedem

gruppi ewlenin ta’ partijiet interessati, speċjalment 
dwar l-implikazzjonijiet ta’ diliġenza dovuta għal 
attivitajiet ta’ investiment fuq skala kbira u dwar 
mekkaniżmi ta’ ilmenti u riżoluzzjoni ta’ tilwim relatat 
ma’ kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-BEI huwa konxju sew mill-footprint ambjentali 
tiegħu stess. Żviluppi ġodda inkludew inċentivi għall-
istaff biex jaqilbu mill-użu tat-trasport privat għal dak 
pubbliku u Sistema ta’ Ġestjoni Ambjentali (EMS) li 
tagħmel provvediment għal titjib kontinwu.

B’appoġġ għal miżuri biex jitħares l-ambjent u 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2, fl-2009 l-BEI iffirma 
kuntratt mal-muniċipalità tal-Lussemburgu sabiex 
jipprovdi lill-membri tal-istaff b’passes bla ħlas tal-
karozzi tal-linja għan-netwerk tat-trasport tal-Belt 
tal-Lussemburgu. Huwa stmat li jekk 10% aktar 
mill-istaff juża t-trasport pubbliku fuq bażi regolari, 
dan għandu jnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 b’170 
tunnellata fis-sena.

Fl-2009, l-emissjonijiet totali tas-CO2 b’riżultat tal-
attivitajiet tal-Bank ammontaw għal madwar 16 576 
tunnellata, li minnhom 94% kienu mill-mobbiltà u 6% 
mill-enerġija, l-iskart u l-konsum ta’ karti. Dan ifisser 
tnaqqis ta’ 16% meta mqabbel mat-total irreġistrat 
għall-2008.

Il-bini l-ġdid tal-BEI fil-Lussemburgu, Kirchberg, 
inawgurat fl-2008, huwa magħruf sew għas-
sostenibbiltà ambjentali u l-effiċjenza tal-enerġija. 
Kien iċċertifikat bħala konformi mal-Kodiċi għal Binjiet 
Sostenibbli minn BREEAM. Il-Metodu ta’ Valutazzjoni 
Ambjentali ta’ BRE huwa l-metodu ta’ valutazzjoni 
ambjentali ewlieni u l-aktar li jintuża għall-binjiet 
mad-dinja kollha. Dan jistabbilixxi l-istandard għall-
aħjar prassi f’disinn sostenibbli u sar il-miżura defacto 
biex jispjega l-prestazzjoni ambjentali ta’ bini, li fil-każ 
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l-membri tal-istaff iridu jkunu preżenti (li issa jistgħu 
jiġu miftiehma fuq bażi individwali bejn il-membri 
tal-istaff u l-amministrazzjoni diretta tagħhom), u 
aktar flessibbiltà fl-użu ta’ sahra akkumulata.

Fl-2009 wkoll in-negozjati mar-Rappreżentanti tal-
Istaff laħqu l-qofol tagħhom fir-rigward tar-riforma 
tal-Iskema tal-Pensjoni tal-Istaff. Il-ftehim milħuq mar-
Rappreżentanti tal-Istaff huwa pass sinifikanti billi 
mhux biss ikopri l-Iskema tal-Pensjoni nnifisha iżda 
wkoll jagħmel provvediment għal miżuri addizzjonali 
fiż-żamma ta’ livell għoli ta’ kopertura tal-benesseri 
għall-istaff.

Fl-aħħar nett, fl-2009 saret reviżjoni tar-regoli dwar 
id-diżabilità temporanja u/jew parzjali. Dan l-approċċ 
il-ġdid jagħmel provvediment għal aktar flessibbiltà 
fir-rigward ta’ varjetà ta’ sitwazzjonijiet mediċi. 
Reviżjoni ta’ kif dawn ir-regoli ġew applikati se ssir 
matul l-2013, b’konsultazzjoni mar-Rappreżentanti 
tal-Istaff.

tal-bini l-ġdid tal-BEI ġie kklassifikat bħala “eċċellenti” 
għall-kredenzjali ambjentali tiegħu.

Il-BEI jaġixxi bħala impjegatur responsabbli sabiex 
jiżviluppa l-potenzjal tal-membri tal-istaff tiegħu. 
Il-politiki u l-proċeduri tar-riżorsi umani tal-Bank 
jirriflettu prassi tajba u jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni li qed tiżviluppa.

Fl-2009 d-Dipartiment tar-Riżorsi Umani kompla 
jaħdem fuq l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ 
Diversità, li ġiet adottata fl-2008 u li issa hija integrata 
bis-sħiħ mal-istrateġija tar-Riżorsi Umani (HR) tal-
Bank. L-Istrateġija ta’ Diversità hija meqjusa bħala 
kritika għas-suċċess tal-Bank.

Barra li jippromwovi d-diversità tal-istaff f’termini 
kwantitattivi, il-Bank jixtieq ukoll jippromwovi 
l-inklużjoni fuq il-post tax-xogħol għall-istaff 
kollu tiegħu. “Inklużjoni” tfisser li jingħata valur 
għall-kontribut uniku li kull impjegat joffri lill-
komunità tax-xogħol. In-nies jaħdmu bl-aħjar mod 
meta jaħdmu f’atmosfera ta’ rispett u fiduċja li 
tagħmel provvediment għal flessibbiltà massima u 
awtonomija fil-modi kif jaħdmu filwaqt li tiżgura li 
huma impenjati bis-sħiħ lejn l-objettivi miftiehma. 

Il-BEI jadotta approċċ flessibbli għall-ħin tax-
xogħol. Sabiex jiffaċilita bilanċ aħjar bejn il-ħtiġijiet 
professjonali u personali u biex jadatta għal ambjent 
tax-xogħol li qed jinbidel, fl-2009 ddaħħlet flessibbiltà 
addizzjonali sabiex tappoġġa l-Istrateġija ta’ Diversità 
tal-BEI u tkun tista’ toffri ambjent ta’ xogħol inklusiv. 
Barra dan, arrangamenti ta’ xogħol flessibbli jistgħu 
jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-tnaqqis 
tal-footprint tal-karbonju tal-Bank, billi jitnaqqas 
l-ivvjaġġar lejn u mix-xogħol mill-membri tal-istaff u 
jitnaqqas il-konsum tal-enerġija.

Fl-2009 l-arranġamenti għat-telexogħol saru aktar 
flessibbli, b’mod partikolari bl-introduzzjoni tal-
possibbiltà ta’ telexogħol kemm fuq bażi regolari u 
fuq bażi okkażjonali. Titjib ieħor jinvolvi li l-ħinijiet tax-
xogħol ikunu jistgħu jiġu mifruxa fuq is-sena kollha, 
aktar flessibbiltà fir-rigward tal-ħinijiet ewlenin meta 

Approċċ flessibbli għall-ħin tax-xogħol
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Matul l-2009, il-koperazzjoni mal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea reġgħet kienet intensiva ħafna. Il-President 
Maystadt ħa sehem b’mod attiv f’diskussjonijiet 
tal-Ministri tal-Ekonomija u l-Finanzi tal-UE fil-
laqgħa tagħhom ta’ kull xahar tal-Kunsill għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) u offra 
l-perspettiva u l-kontribut tal-Grupp tal-BEI fuq 
kwistjonijiet importanti ta’ politika tal-UE. Il-Kunsill 
ECOFIN apprezza l-kompetenza fil-finanzjament ta’ 
investiment tal-Grupp tal-BEI, speċjalment fil-kuntest 
tat-tnaqqis finanzjarju u ekonomiku, u l-fatt li l-Bank 
ingħaqad mal-isforzi kollettivi tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni biex jiġġieldu kontra l-kriżi. 

Is-seba’ terminu (2009-2013) tal-Parlament Ewropew 
ukoll beda fost tħassib ta’ natura ekonomika u soċjali. 
Il-President Maystadt kien mistieden għas-sessjonijiet 
pubbliċi ta’ bosta Kumitati Parlamentari, b’mod 
partikolari l-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-
Iżvilupp, u l-Kumitati għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji u għall-Kontroll tal-Baġit. Fl-2009, ir-rapport 
annwali tal-Parlament Ewropew dwar il-BEI kien 
imdaħħal mar-rapport annwali tal-BERŻ u approvat 
kważi unanimanent. Il-BEI segwa b’mod komprensiv 
ir-rakkomandazzjonijiet tal-PE. Il-Parlament u l-Kunsill 
se jiddeċiedu flimkien dwar reviżjoni f’nofs it-terminu 
tal-mandati esterni tal-Bank.

L-isħubija mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea 
kompliet twassal għal aktar inizjattivi komuni. 
Waħda minn dawn kienet it-tnedija tal-Inizjattiva 
Mikrofinanzjarja PROGRESS (PMF). Amministrata mill-
FEI, il-PMF se tiġbor sa EUR 200 miljun f’finanzjament 
mill-Kummissjoni u l-BEI f’faċilità ġdida intiża għall-

Sħubija mal-UE u istituzzjonijiet 
imsieħba internazzjonali

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Bank, huwa importanti ħafna li jkun hemm djalogu 
kostanti miftuħ u koperazzjoni intensiva mal-Istituzzjonijiet Ewropej li jħejju, jip-
proponu u jiddeċiedu dwar il-politiki tal-Unjoni. Il-BEI ilu jaħdem mill-qrib mal-
Istituzzjonijiet Ewropej bħala msieħeb strateġiku u attiv filwaqt li jikkopera mill-
qrib ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u bilaterali oħrajn. 

Il-BEI ilu jaħdem mill-qrib mal-
Istituzzjonijiet Ewropej bħala msieħeb 
strateġiku
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BEI, il-Kummissjoni, in-NIB, il-BERŻ u l-Grupp tal-Bank 
Dinji ħadmu flimkien mal-Istati Membri tal-Ewropa 
tal-Lvant biex jistabbilixxu s-Sħubija tal-Effiċjenza tal-
Enerġija u tal-ambjent, li tnediet fit-tmiem tal-2009 
u tgħaqqad is-self u l-għotjiet għal proġetti f’dan 
il-qasam. Il-BEI u l-Kummissjoni qed jaħdmu wkoll 
flimkien mal-BERŻ biex tiġi stabbilita Faċilità tal-SMEs 
għall-Pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant, li tgħaqqad ukoll is-
self u l-għotjiet.

Flimkien mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew (KESE), kif ukoll mal-Kumitat tar-Reġjuni 
(KtR), il-Bank għandu djalogu għaddej u relazzjoni ta’ 
benefiċċju reċiproku. Bħal fis-snin imgħoddija, il-BEI 
ipparteċipa fil-“Ġranet Miftuħa” annwali, organizzati 
mill-KtR b’koperazzjoni tad-Direttorat Ġenerali għall-
Politika Reġjonali tal-Kummissjoni Ewropea. Dan offra 
workshop dwar “il-Grupp tal-BEI u l-fondi strutturali 
tal-UE b’appoġġ għall-innovazzjoni fir-reġjuni” u ħa 
sehem f’seminars dwar il-mikrokrediti kif ukoll dwar 
JASMINE, JEREMIE, JESSICA, l-enerġija (dwar il-pjan ta’ 
azzjoni għal enerġija sostenibbli b’koperazzjoni mal-
Patt tas-Sindki), u l-koeżjoni (strumenti ta’ inġinerija 
finanzjarja fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni). 

finanzjament ta’ istituzzjonijiet mikrofinanzjarji li 
jiffokaw fuq intrapriżi aktar żgħar, l-ekonomija soċjali, 
jew persuni li jitilfu l-impjieg tagħhom u qed isibuha 
diffiċli biex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Flimkien 
mad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali, 
il-Bank żgura li l-Js (JESSICA, JEREMIE, JASMINE 
u JASPERS) twasslu b’mod effiċjenti u saħħaħ 
l-implimentazzjoni ta’ dawn l-inizjattivi konġunti.

Il-BEI kien ukoll qed jaħdem mill-qrib mal-
Kummissjoni Ewropea biex jaċċellera l-mixja tal-UE 
lejn ekonomija b’konsum baxx ta’ karbonju b’mod 
partikolari fil-qafas tal-Pjan Strateġiku Ewropew 
għat-Teknoloġija tal-Enerġija (Pjan SET), li huwa 
mfassal biex jaċċellera l-użu ta’ teknoloġiji vantaġġużi 
b’konsum baxx ta’ karbonju. 

Il-BEI żied ukoll l-attivitajiet tiegħu b’appoġġ għall-
programmi tal-effiċjenza tal-enerġija (EE) u l-enerġija 
rinnovabbli (ER) żviluppati mal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, b’mod partikolari fil-qafas tal-inizjattiva 
tal-Patt tas-Sindki mnedija fi Frar 2009 biex tipprovdi 
binjiet pubbliċi, dwal tat-toroq u soluzzjonijiet għal 
trasport pubbliku nadif.

F’termini ta’ koperazzjoni Ewropea territorjali, 
il-BEI kien sieħeb ewlieni fit-tfassil, it-tnedija u 
l-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku 
(BSS) tal-UE. Il-Bank huwa wkoll involut fl-iżvilupp 
ta’ strateġija makroreġjonali simili għall-baċin tad-
Danubju.

Il-Bank ikkopera mill-qrib mal-Kummissjoni u l-Istati 
Membri fi ħdan il-Grupp ta’ Ħidma tal-Esperti dwar it-
taħlit ta’ għotjiet u self barra mill-UE. L-istituzzjonijiet 
għaqqdu wkoll ir-riżorsi finanzjarji tagħhom fil-
kuntest tal-Fond Fiduċjarju Infrastrutturali tal-UE-
Afrika, u l-Qafas ta’ Investiment tal-Balkani tal-
Punent il-ġdid, li tnieda fl-2009. Il-Bank ikkopera 
mal-Kummissjoni b’reazzjoni għall-kriżi fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, kif spjegat fil-konklużjonijiet tal-
Kunsill ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ddeċidiet li 
tikkontribwixxi EUR 200 miljun addizzjonali mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp lill-Fond Fiduċjarju 
Intrastrutturali tal-UE-Afrika. Bis-Sħubija tal-Lvant, il-

Laqgħa bejn il-partijiet interessati u l-kumitat ta’ “persuna għorrief”,  
presedeuta minn Michel Camdessus, fi Brussell f’April 2010
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Il-Bank saħħaħ il-koperazzjoni mill-qrib tiegħu 
ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u 
istituzzjonijiet bilaterali Ewropej oħrajn fl-2009, 
b’mod partikolari fil-kuntest tal-attivitajiet tal-BEI 
barra mill-UE. Azzjoni koperattiva b’reazzjoni għall-
kriżi wasslet għal bosta inizjattivi li mmaterjalizzaw 
matul is-sena. Dawn kienu jinkludu l-“Pjan ta’ Azzjoni 
Konġunta tal-IFI b’appoġġ għas-sistemi bankarji u 
t-tislif lill-ekonomija reali fl-Ewropa Ċentrali u tal-
Lvant”, inizjattiva konġunta tal-BEI, il-BERŻ u l-Grupp 
tal-Bank Dinji; il-Faċilità ta’ Kriżi Infrastrutturali tal-
IFC, li fiha l-Bank ħa sehem b’tislif sa EUR 1 biljun; 
l-Inizjattiva Mikrofinanzjarja tal-IFC, li għaliha l-Bank 
qed jikkontribwixxi USD 100 miljun, u l-pakkett ta’ 

Il-BEI jimmira għal koperazzjoni aktar 
mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji

reazzjoni għall-kriżi tal-IPA, b’mod partikolari għall-
Effiċjenza tal-Enerġija fil-Balkani tal-Punent u t-Turkija 
(permezz tal-Fond għall-Effiċjenza tal-Enerġija fl-
Ewropa tax-Xlokk) u SMEs fit-Turkija.

Barra dan, il-Bank ikkopera ma’ IFIs oħrajn permezz 
ta’ parteċipazzjoni interistituzzjonali f’inizjattivi 
orizzontali bħad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Banek 
Multilaterali tal-Iżvilupp dwar il-Bidla fil-Klima 
maħruġa f’Diċembru 2009. F’Ottubru, il-Bank 
organizza l-ewwel laqgħa tal-Kapijiet ta’ MDBs u 
Kapijiet ta’ MFIs f’Istanbul li saret fl-istess ħin tal-
laqgħa annwali tal-WB/IMF. F’Novembru, il-Bank 
u l-OECD iffirmaw Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-
koperazzjoni. Il-koperazzjoni mal-BERŻ u l-Bank tal-
Iżvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa intensifikat, b’mod 
partikolari bit-tnedija tal-Qafas ta’ Investiment tal-
Balkani tal-Punent, kif ukoll fil-Pajjiżi tal-Viċinat.

Il-BEI jimmira li jkollu koperazzjoni aktar mill-qrib 
bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji u nieda Inizjattiva 

Il-BEI u l-OECD iffirmaw Stqarrija Konġunta ta’ kooperazzjoni f’Novembru 2009
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ta’ Dipendenza Reċiproka ma’ AFD u KfW, fejn it-
tliet istituzzjonijiet jimmiraw li jtejbu l-effettività 
u l-effiċjenza kollettiva tagħhom billi jagħrfu u 
jiddependu b’mod reċiproku fuq il-proċeduri u 
l-istandards applikati minn kull istituzzjoni għal 
proġetti kofinanzjati. Tinkiseb esperjenza matul il-fażi 

pilota li għaddejja, bil-għan li tiġi implimentata ma’ 
firxa usa’ ta’ istituzzjonijiet. Il-BEI iffirma wkoll ftehim 
ta’ kofinanzjament mal-Bank tal-Iżvilupp tal-Asja dwar 
il-programm tal-Enerġija Rinnovabbli tal-Pakistan, li 
jinvolvi d-delegazzjoni tal-akkwist, l-infiq u kompiti 
amministrattivi oħrajn.

Laqgħa tal-Kapijiet tal-Banek ta’ Żvilupp Multilaterali fil-BEI fid-9 ta’ April 2010
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Irregolaritajiet u l-politika riveduta temporanja ġdida 
tiegħu dwar ċentri finanzjarji offshore.

Element ewlieni tal-komunikazzjoni tal-Bank mal-
pubbliku hija l-politika tal-iżvelar pubbliku tal-
BEI, li hija bbażata fuq il-preżunzjoni ta’ żvelar 
sakemm ma hemmx raġuni kompulsiva biex ma 
jkunx hemm żvelar. Din kienet riveduta fl-2009 
taħt proċess wiesgħa ta’ konsultazzjoni pubblika li 
kienet tkopri wkoll il-politika ta’ trasparenza tal-BEI 
(2004), il-politika l-ġdida li issa hi fis-seħħ. Kull sena 
l-BEI jippubblika evalwazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-politika tal-iżvelar pubbliku tiegħu fuq il-websajt 
tiegħu.

Il-Bank mexxa konsultazzjonijiet pubbliċi dwar għażla 
ta’ politiki korporattivi u multisettorjali importanti li 
tipikament huma ta’ interess għall-partijiet interessati 
kollha tal-BEI. L-objettivi ewlenin tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni huma biex jiġġeneraw kontributi mill-
partijiet interessati u biex isaħħu t-trasparenza u 
r-responsabbiltà. Il-kontributi mill-partijiet interessati 

Trasparenza, informazzjoni pubblika 
u relazzjonijiet mas-soċjetà ċivili

Il-BEI iqis li bħala bank u istituzzjoni 
pubblika, it-trasparenza dwar kif jieħu 
deċiżjonijiet, kif jaħdem u jimplimen-
ta l-politika tal-UE ssaħħaħ il-kredibilità 
tiegħu u r-responsabbiltà tiegħu lejn iċ-
ċittadini. It-trasparenza sservi wkoll biex 
iżżid l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-at-
tivitajiet tal-Bank, tnaqqas ir-riskji ta’ kor-
ruzzjoni u ttejjeb ir-relazzjonijiet ma’ par-
tijiet interessati esterni.

L-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni huwa punt ta’ 
referenza importanti għall-implimentazzjoni tal-
impenn tal-BEI għat-trasparenza. Huwa għalhekk 
li l-BEI qiegħed kontinwament itejjeb il-kwalità tal-
informazzjoni li jipprovdi dwar l-attivitajiet tiegħu. 
Huwa l-unika istituzzjoni finanzjarja internazzjonali li 
tippubblika pjan ta’ attività għaddejja fuq tliet snin li 
jiġi rivedut kull sena – il-Pjan Korporattiv tal-Operat 
(PKO). Il-websajt tal-BEI hija l-pjattaforma ewlenija 
biex ixxerred informazzjoni b’mod attiv lill-pubbliku, 
b’madwar 6.8 miljun viżitatur fl-2009 (meta mqabbla 
ma’ 4 miljuni fl-2008). Il-paġna ewlenija tal-BEI www.
eib.org reġgħet ġiet iddisinjata fl-2009 biex tissodisfa 
aħjar il-ħtiġijiet ta’ viżitaturi esterni u tirrifletti 
l-aħjar prassi tal-lum f’termini ta’ disinn tal-websajt 
u funzjonalità. Fl-2009, fuq il-websajt tal-Bank ġiet 
ippubblikata informazzjoni dwar aktar minn 500 
proġett taħt valutazzjoni, flimkien ma’ dokumenti 
importanti oħrajn relatati mat-trasparenza bħad-
Dikjarazzjoni tal-Prinċipji u l-Istandards Ambjentali 
u Soċjali tal-Bank, il-Politika tiegħu ta’ Denunzja ta’ 

Il-BEI isaħħaħ il-kredibbiltà tiegħu 
u r-responsabbiltà tiegħu lejn iċ-
ċittadini

http://www.eib.org
http://www.eib.org
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jorganizza workshops regolari ma’ CSOs. Il-Workshop 
tas-CSOs tar-Rebbiegħa ffoka fuq t-trasport tat-toroq 
u kwistjonijiet tal-bijodiversità. Punt ewlieni ieħor 
kien il-laqgħa annwali tas-CSOs, li ssir fi Brussell kull 
sena. F’Marzu 2009, il-Bank ippreżenta r-riżultati 
tiegħu għall-2008 kif ukoll it-tnedija tal-paġna 
ewlenija tas-soċjetà ċivili fuq il-websajt tal-BEI. Il-
laqgħa l-aktar reċenti saret fil-25 ta’ Frar 2010 fejn 
ġew diskussi r-riżultati tal-Bank għall-2009.

Il-Bank jidħol fi djalogu u sħubijiet koperattivi ma’ 
organizzazzjonijiet speċjalizzati li jaqsmu objettivi jew 
interessi partikolari mal-BEI, bħall-Aġenda ta’ Lisbona, 
l-iżvilupp sostenibbli, il-ħarsien tal-ambjent, jew it-
taffija tal-faqar. Fl-2009, il-Bank kompla bir-relazzjoni 
koperattiva tiegħu ma’ Transparency International, 
l-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-
Natura (IUCN) u l-Inizjattiva għat-Trasparenza fl-
Industriji tal-Estrazzjoni (EITI).

Filwaqt li l-Bank se jkompli jsegwi relazzjonijiet 
ta’ ħidma mmirata ma’ CSOs esperti, huwa 
wkoll ħerqan biex iżomm u jtejjeb il-kuntatti 
tiegħu ma’ NGOs ta’ difiża ta’ politika li jitkellmu 
favur l-attivitajiet tal-Bank. Il-kuntatti ma’ dawn 
l-organizzazzjonijiet żdiedu matul dawn l-aħħar 
snin u żviluppaw aktar komponenti ta’ djalogu. 
L-importanza mogħtija lil dawn il-kuntatti hija 
msaħħa bil-parteċipazzjoni tal-Bank f ’avvenimenti 
organizzati minn dawn l-NGOs. Il-Bank stess 
jorganizza bosta diskussjonijiet madwar mejda 
dwar kwistjonijiet speċifiċi bħall-ġbir u l-ħżin tal-
karbonju u l-Faċilità Ewropea għal Trasport Nadif, 
il-bidla fil-klima, enerġija nadifa, footprinting 
nukleari u tal-karbonju, ċentri finanzjarji offshore 
u l-proċeduri ambjentali u soċjali tal-Bank għal 
investimenti f ’pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Fuq livell ta’ proġetti, il-Bank kompla jinvolvi ruħu 
u jaħdem flimkien mas-CSOs u gruppi ta’ ċittadini, 
pereżempju dwar għadd ta’ proġetti tal-enerġija 
u tal-minjieri fil-pajjiżi tal-AKP u l-Amerika Latina, 
u qed jesplora wkoll il-possibbiltà li jinvolvi NGOs 
fi proġetti fejn hemm disponibbli fondi għal 
assistenza teknika.

jiġu studjati u evalwati minn panel intern ta’ reviżjoni. 
Wara l-approvazzjoni mill-Kumitat ta’ Tmexxija, l-abbozz 
finali tal-politika jiġi ppubblikat għal skopijiet ta’ 
informazzjoni fuq il-websajt tal-BEI 15-il ġurnata tax-
xogħol qabel ma jiġi kkunsidrat mill-Bord tad-Diretturi, 
flimkien ma’ rapport tal-konsultazzjoni pubblika. Ir-
rapport jispjega fil-qosor kif tmexxiet il-konsultazzjoni u 
jiġbor is-sottomissjonijiet tal-partijiet interessati kollha 
u l-pożizzjonijiet raġunati tal-Bank dwar fuq liema 
kriterji dawn ġew meqjusa. Wara l-approvazzjoni tal-
Bord, il-politika tiġi ppubblikata fuq il-websajt tal-BEI, u 
jekk xieraq, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Wara 
l-konsultazzjoni pubblika dwar il-politika tal-iżvelar fl-
2009, il-politika tat-tislif għat-trasport tal-Bank se tkun 
is-suġġett tal-konsultazzjoni pubblika fl-2010. Il-BEI 
juża wkoll konsultazzjonijiet simplifikati bbażati fuq il-
web jew laqgħat informali mal-partijiet interessati dwar 
għażla ta’ dokumenti ta’ politika, skont it-tip u l-kontenut 
tad-dokument jew suġġett inkwistioni. 

Ir-relazzjoni tal-Bank mas-soċjetà ċivili, inklużi 
NGOs u gruppi oħrajn ta’ interess, hija bbażata 
fuq l-għarfien li dawn l-organizzazzjonijiet jista’ 
jkollhom kontribut siewi x’jagħtu fir-rigward 
tal-iżvilupp tal-politika tal-BEI. Dawn jistgħu 
jikkontribwixxu wkoll biex il-Bank isir jaf aktar 
dwar kwistjonijiet lokali u jipprovdu informazzjoni 
utli oħra li tikkontribwixxi għall-kwalità tal-proġetti 
ffinanzjati mill-BEI.

Il-Bank jidħol fi djalogu u sħubijiet 
koperattivi

L-interazzjoni ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili (CSOs) hija kkoordinata mill-Unità tas-
Soċjetà Ċivili. Din taġixxi bħala intermedjarju, u 
l-kompitu tagħha huwa li tiżgura l-konsistenza u 
l-kwalità tal-komunikazzjoni u biex timpenja lis-
soċjeta ċivili b’mod attiv. L-Unità tfittex kuntatti ma’ 
organizzazzjonijiet li jgħinu lill-pubbliku, u, b’mod 
aktar speċifiku, ċittadini milquta mill-attivitajiet tal-
BEI, biex isibu informazzjoni dwar il-Bank. Bħala parti 
mid-djalogu dejjem għaddej mas-soċjetà ċivili, il-BEI 



Rapport dwar l-Attività u r-Responsabbiltà Korporattiva56Il-Grupp tal-BEI

jieħu deċiżjonijiet, isaħħaħ s-superviżjoni tal-kontijiet 
tiegħu u jiftaħ it-triq għal tipi ġodda ta’ appoġġ 
finanzjarju u mhux finanzjarju u espansjoni tal-
assistenza teknika lil pajjiżi u promoturi ta’ proġetti.

It-Trattat jagħmel bidliet importanti fil-mod kif il-
Bord tal-Gvernaturi tal-Bank, magħmul mill-Ministri 
tal-Ekonomija u l-Finanzi tal-UE, jieħu deċiżjonijiet. 
Deċiżjonijiet normali se jkomplu jittieħdu permezz ta’ 
maġġoranza ta’ membri li jirrappreżentaw tal-anqas 
50 fil-mija tal-kapital sottoskritt tal-Bank. Madankollu, 
limitu ġdid ta’ votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata (18-
il vot, li jirrappreżentaw 68 fil-mija tal-kapital sottoskritt) 
iddaħħal minflok ir-regola tal-unanimità li qabel kienet 
tapplika għall-attivitajiet ta’ self tal-BEI barra mill-UE. 

Klawżola ġdida tiddelega poter lit-tmexxija ta’ kuljum 
tal-Bank biex tieħu l-miżuri kollha meħtieġa ta’ 

It-Trattat ta’ Lisbona jagħti aktar 
flessibbiltà lill-attivitajiet tal-BEI

Il-politiki li l-BEI jappoġġa issa huma definiti mit-Trattat ta’ Lisbona, fil-
waqt li l-mezzi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biex jikseb l-objettivi 
tiegħu huma stipulati fi statut hawn anness. It-Trattat jipprovdi lill-Bank 
b’aktar flessibbiltà fl-appoġġ tal-objettivi tal-politiki tal-UE, pereżempju 
bis-simplifikazzjoni tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u t-tmexxija ta’ kuljum, kif 
ukoll billi għammar il-BEI b’firxa usa’ ta’ strumenti finanzjarji biex jaqdi l-
irwol tiegħu.

Min-naħa ta’ politika it-Trattat jagħti lill-UE bażi għal 
politika komuni tal-enerġija, jifformalizza politika 
Ewropea dwar l-ispazju, u jerġa’ jiddefinixxi l-objettivi 
tal-koperazzjoni ekonomika u l-politika ta’ żvilupp – 
oqsma fejn il-Bank huwa attiv sew fl-appoġġ tiegħu 
għal għanijiet oħra tal-UE, għall-kostruzzjoni tan-
netwerks trans-Ewropej, u r-riċerka u l-iżvilupp, jew 
fl-attivitajiet ta’ self tiegħu barra mill-UE.

It-Trattat jagħti wkoll lill-Bank aktar flessibbiltà fl-
attività ta’ finanzjament tiegħu, jissimplifika l-mod kif 

It-Trattat jagħti lill-Bank aktar flessibbiltà 
fl-attività ta’ finanzjament tiegħu, 
jissimplifika l-mod kif jieħu deċiżjonijiet
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emerġenza meta attività ta’ finanzjament teħtieġ li 
tiġi ristrutturata sabiex tissalvagwardja l-interessi tal-
Bank. Il-Bord tal-Gvernaturi issa jkun jista’ jistabbilixxi 
sussidjarji jew entitajiet oħrajn sakemm ikollhom 
personalità ġuridika u awtonomija finanzjarja, bħall-
Fond Ewoprew tal-Investiment, b’vot unanimu, li 
jneħħi l-ħtieġa għal reviżjoni tat-Trattat (bħal ma kien 
il-każ meta twaqqaf il-FEI f’nofs is-snin disgħin). 

L-Istatut il-ġdid jiddeskrivi l-irwol tal-Bank b’mod 
aktar wiesgħa bħala “għoti ta’ finanzjament”. 
Minbarra s-self u l-garanziji tas-soltu, il-Bank issa jkun 
jista’ jieħu parteċipazzjoni f’ishma azzjonarji aktar 
faċilment. Madankollu, hemm fis-seħħ limitazzjonijiet 
għall-użu ta’ ishma azzjonarji, inkluż ir-rekwiżit li 
t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ tali attivitajiet ikunu 
approvati b’maġġoranza kkwalifikata tal-membri 
tal-Bord tad-Diretturi tal-Bank. L-Istatut jistipula li 
l-ishma azzjonarji normalment ikunu provduti “bħala 
suppliment għal self jew garanzija, sakemm dan ikun 
meħtieġ biex jiffinanzja investiment jew programm”. 
L-Istatut il-ġdid għandu wkoll klawżola speċjali 
li tkopri attivitajiet ta’ riskju ogħla meqjusa bħala 
“attività speċjali”, li bejn wieħed u ieħor tikkorrispondi 
għall-fond infrastrutturali eżistenti tal-Bank, il-fond 
tal-kapital ta’ riskju u l-attivitajiet ta’ finanzjament 
strutturat. Dawn jibqgħu jkunu appoġġati minn 
riżervi speċifiċi.

Il-formula għall-kalkolu tal-ammont massimu ta’ 
finanzjament li jista’ jingħata mill-Bank b’relazzjoni 
mal-kapital sottoskritt (il-koeffiċjent tad-dejn) 
ġiet riveduta. Fl-aħħar nett, il-provvediment ta’ 
assistenza teknika għat-tħejjija ta’ proġett upstream 
jew l-implimentazzjoni ta’ proġett downstream, 
pereżempju, huwa wkoll imsemmi b’mod espliċitu fl-
Istatut.
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Il-Bord tal-Gvernaturi huwa magħmul 
minn ministri nnominati minn kull wieħed mis-27 
Stat Membru, ġeneralment il-Ministri tal-Finanzi. 
Huwa jistipula linji gwida dwar politika tal-kreditu, 
japprova l-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ, 
u jiddeċiedi dwar il-parteċipazzjoni tal-Bank 
f’attivitajiet finanzjarji barra mill-Unjoni Ewropea 
kif ukoll fuq żidiet tal-kapital. Huwa jaħtar ukoll il-
membri tal-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat ta’ Tmexxija 
u l-Kumitat tal-Verifika.

Korpi Statutorji tal-BEI

Il-Bord tad-Diretturi għandu l-poter 
esklussiv li jieħu deċiżjonijiet fir-rigward tal-għoti 
ta’ finanzjament, b’mod partikolari fil-forma ta’ self 
u garanziji, u ta’ tislif. Minbarra li jiżgura li l-Bank 
jitmexxa kif suppost, huwa jiżgura li l-Bank jitmexxa 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u 
l-Istatut tiegħu u mad-direttivi ġenerali stipulati 
mill-Gvernaturi. Il-membri tiegħu huma maħtura 
mill-Gvernaturi għal perjodu ta’ ħames snin li jista’ 
jiġġedded fuq nomina mill-Istati Membri u huma 
responsabbli biss lejn il-Bank.
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Il-Bord tad-Diretturi huwa magħmul minn 28 Direttur, 
fejn Direttur wieħed huwa nnominat minn kull 
Stat Membru u wieħed mill-Kummissjoni Ewropea. 
Hemm 18-il Supplent, jiġifieri li xi wħud minn dawn 
il-pożizzjonijiet jinqasmu bejn gruppi ta’ stati.

Barra minn hekk, sabiex titwessa’ l-kompetenza 
professjonali tal-Bord tad-Diretturi f’ċerti oqsma 
il-Bord jista’ jagħżel b’mod konġunt sitt esperti 
(tlieta bħala Membri u tlieta bħala Supplenti), li 
jipparteċipaw għal-laqgħat tal-Bord fil-kwalità ta’ 
konsulenti, mingħajr drittijiet tal-vot.

Għajr fejn hemm stipulat mod ieħor fl-Istatut, id-
deċiżjonijiet jittieħdu b’maġġoranza li tikkonsisti 
f’mill-inqas terz tal-membri intitolati għall-vot u li 
jirrappreżentaw mill-inqas 50% tal-kapital sottoskritt.

Kapital: Is-sehem ta’ kull Stat Membru fil-kapital tal-
Bank huwa bbażat fuq il-piż ekonomiku tiegħu fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea (bħala PDG) fil-mument tal-adeżjoni 
tiegħu. Skont l-Istatut tiegħu, il-Bank huwa awtorizzat li 
jkollu massimu ta’ self u garanziji pendenti ekwivalenti 
għal darbtejn u nofs il-kapital sottoskritt tiegħu, riżervi, 
dispożizzjonijiet mhux allokati u eċċess tal-kont tal-
qligħ u t-telf. L-ammont totali ta’ dan tal-aħħar għandu 
jitnaqqas b’ammont ugwali għall-ammont sottoskritt 
(jekk imħallas jew le) għal kwalunkwe parteċipazzjoni 
ta’ ishma azzjonarji tal-Bank.

Fl-1 ta’ April 2009, il-kapital sottoskritt tal-Bank 
ammonta għal aktar minn EUR 232 biljun.

Il-Kumitat tal-Verifika huwa korp 
indipendenti li jaqa’ direttament taħt ir-
responsabbiltà tal-Bord tal-Gvernaturi u huwa 
responsabbli għall-verifika tal-kontijiet tal-Bank 
u biex jivverifika li l-attivitajiet huma konformi 
mal-aħjar prassi bankarja. Il-Kumitat tal-Verifika 
għandu jaċċerta kull sena li l-attivitajiet tal-
Bank ikunu twettqu u l-kotba tiegħu jkunu 
nżammu kif suppost. Fil-ħin tal-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 
preċedenti jintbagħtu lill-Bord tal-Gvernaturi 
flimkien mar-rapport annwali tal-Bord tad-
Diretturi.

Il-Kumitat tal-Verifika huwa magħmul minn sitt 
membri, maħtura mill-Gvernaturi għal kariga 
ta’ tliet snin.

Il-Kumitat tal-Verifika

Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw dawn il-korpi jinsabu fl-Istatut u r-Regoli ta’ Proċedura tal-Bank. Listi tal-membri tal-korpi Statutorji 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.

http://www.eib.org
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Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa l-korp eżekuttiv permanenti tal-Bank. 
Għandu disa’ membri. Taħt l-awtorita tal-President u s-sorveljanza tal-Bord tad-
Diretturi, jieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum tal-BEI, iħejji deċiżjonijiet għad-Diretturi 
u jiżgura li dawn jiġu implimentati. Il-President jippresjedi l-laqgħat tal-Kumitat ta’ 
Tmexxija. 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.

Skont l-Istatut tal-Bank, il-President huwa wkoll iċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Carlos DA SILVA COSTA   5. Matthias KOLLATZ-AHNEN    
6. Eva SREJBER   7. Marta GAJĘCKA   8. Dario SCANNAPIECO   9. Plutarchos SAKELLARIS

61

3

7

4

8

5

9

Il-Kumitat ta’ Tmexxija tal-BEI
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1 Philippe MAYSTADT President
➾ Strateġija ġenerali
➾  Kwistjonijiet istituzzjonali, relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali l-oħrajn
➾  Rapportaġġ mill-Ispettur Ġenerali, il-Kontrollur Finanzjarju u l-Kap Uffiċjal tal-Konformità
➾ Riżorsi umani
➾ Komunikazzjoni interna
➾  Politika tal-opportunitajiet indaqs; President tal-Kumitat Konġunt dwar Opportunitajiet Indaqs
➾ President tal-Bord tad-Diretturi tal-FEI
➾ President tal-Kumitat tal-Baġit

Il-Kulleġġ tal-Membri tal-Kumitat ta’ Tmexxija u r-responsabbiltajiet ta’ superviżjoni tagħhom (Sitwazzjoni fl-1 ta’ Mejju 2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Viċi-President
➾  Finanzjamenti  f i  Franza u f i l-Pajj iżi  Msieħba 

Mediterranji
➾ Komunikazzjoni esterna
➾ Trasparenza u politika ta’ informazzjoni
➾ Relazzjonijiet mal-NGOs

3 Simon BROOKS Viċi-President
➾  Finanzjamenti fir-Renju Unit u fl-Olanda
➾ Ħarsien tal-ambjent
➾  Verifika interna, verifika esterna u relazzjonijiet mal-

Kumitat tal-Verifika
➾ Konformità
➾ Relazzjonijiet mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
➾  Relazzjonijiet mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 

u l-Ombudsman Ewropew
➾ Bini, ambjent tax-xogħol u loġistika

4 Carlos DA SILVA COSTA Viċi-President
➾  Finanzjamenti fi Spanja, il-Portugall, il-Belġju, il-

Lussemburgu, l-Amerika Latina u l-Ażja
➾ Aspetti ġuridiċi tal-attivitajiet u tal-prodotti
➾ Finanzi
➾ President tal-Kumitat tal-Arti

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Viċi-President
➾  Finanzjamenti fil-Ġermanja, l-Awstrija, ir-Rumanija kif ukoll 

il-Kroazja u t-Turkija
➾ Finanzjament tal-SMEs
➾ Koeżjoni ekonomika u soċjali; Konverġenza
➾ L-inizjattivi JASPERS u JESSICA
➾ Ristrutturazzjonijiet ta’ self
➾ Membru tal-Bord tad-Diretturi tal-FEI
➾ Membru tal-Kumitat tas-Sussidji
➾ Membru tal-Kumitat tal-Arti

6 Eva SREJBER Viċi-President
➾  Finanzjamenti fil-Finlandja, fl-Iżvezja, l-Estonja, il-Latvja, il-

Litwanja, il-pajjiżi ġirien tal-Lvant, l-pajjiżi tal-EFTA u l-pajjiżi 
tal-Asja Ċentrali

➾ Ekonomija tal-għarfien
➾ Evalwazzjoni ex post tal-attivitajiet
➾ Teknoloġiji tal-informazzjoni
➾ President tal-Kumitat tas-Sussidji

7 Marta GAJĘCKA Viċi-President
➾  Finanzjamenti fil-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-

Slovakkja, is-Slovenja u l-Bulgarija
➾ Netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija
➾ Responsabbiltà soċjali korporattiva
➾  Viċi-Gvernatur tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u 

l-Iżvilupp (BERŻ)

8 Dario SCANNAPIECO Viċi-President
➾ Finanzjamenti fl-Italja, Malta u l-Balkani tal-Punent
➾ Ġestjoni tar-riskji
➾ Ippjanar u baġit
➾ Effiċjenza tal-ispejjeż
➾ Gvernatur tal-BERŻ

9 Plutarchos SAKELLARIS Viċi-President
➾  Finanzjamenti fil-Greċja, Ċipru, id-Danimarka, l-Irlanda, il-

pajjiżi tal-AKP u l-Afrika t’Isfel
➾ Enerġija 
➾ Studji settorjali, ekonomiċi u finanzjarji
➾ Implimentazzjoni ta’ Bâle II
➾ Kontabilità
➾ Membru tal-Kumitat tal-Arti
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Tabella tal-organizzazzjoni

Segretarjat Ġenerali u Affarijiet Legali

 Alfonso QUEREJETA
 Segretarju Ġenerali u Direttur Ġenerali tal-Affarijiet Legali

u Affarijiet Istituzzjonali
 Dominique de CRAYENCOUR Direttur

u Affarijiet ġuridiċi istituzzjonali u finanzjarji
 Nicola BARR Direttriċi 

u Affarijiet legali operattivi
 Gerhard HÜTZ Viċi-Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Legali

Direttorat Ġenerali tal-Istrateġija

 Rémy JACOB
 Direttur Ġenerali 
 Kontrollur Finanzjarju u Direttur tas-Sistemi ta’ Informazzjoni

u Strateġija u Kontroll ta’ Tmexxija
 Jürgen MOEHRKE Direttur

u Komunikazzjoni
 Constance Kann Kelliema u Direttriċi

u Teknoloġiji tal-Informazzjoni
 Derek BARWISE Direttur

u Bini, Loġistika u Dokumentazzjoni
 Patricia TIBBELS Direttur

Direttorat tal-Attivitajiet fl-Unjoni Ewropea u fil-Pajjiżi Kandidati

 Pierluigi GILIBERT
 Direttur Ġenerali

u Prodotti ġodda u tranżazzjonijiet speċjali
 Thomas BARRETT Direttur

u L-Ewropa tal-Punent
 Laurent de MAUTORT Direttur

u Spanja, il-Portugall
 Carlos GUILLE Direttur

u L-Ewropa Ċentrali
 Joachim LINK Direttur

u Il-Baħar Adrijatiku
 Romualdo MASSA BERNUCCI Direttur

u L-Ewropa tax-Xlokk
 Jean-Christophe LALOUX Direttur

u Il-Baħar Baltiku
 Tilman SEIBERT Direttur

Direttorat tal-Attivitajiet Barra mill-Unjoni Ewropea u mill-Pajjiżi 
Kandidati

 Martin CURWEN
 Direttur Ġenerali

u Il-Pajjiżi Ġirien u Sħab tal-Ewropa
 Claudio CORTESE Direttur

u L-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku – Faċilità ta’ Investiment
 Patrick WALSH Direttur

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

Dipartiment tal-Ġestjoni u r-Ristrutturar ta’ Tranżazzjonijiet

 Klaus TRÖMEL
 Direttur

Direttorat tal-Finanzi

 Bertrand de MAZIÈRES
 Direttur Ġenerali

u Swieq tal-Kapital
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Direttriċi

u It-Teżor
 Anneli PESHKOFF Direttur

u Previżjonijiet u Regolament tal-Attivitajiet
 Heinz OLBERS Direttur

Direttorat tal-Proġetti

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Direttriċi Ġenerali

u Innovazzjoni u Kompetittività
 Constantin CHRISTOFIDIS Direttur

u Trasport u Enerġija
 Christopher HURST Direttur

u Konverġenza u Ambjent
 Guy CLAUSSE Direttur

u JASPERS
 Agustin AURÍA Direttur

Direttorat tal-Ġestjoni tar-Riskji

 Per JEDEFORS
 Direttur Ġenerali (aġent)

u Riskji tal-Kreditu
 Per JEDEFORS Direttur

u Riskji Finanzjarji u tal-Operat
 Alain GODARD Direttur

Ispettorat Ġenerali

 Jan Willem van der KAAIJ
 Spettur Ġenerali

Uffiċċju tal-Konformità tal-Grupp tal-BEI

 Matthias MAERTENS
 Kap tal-Uffiċċju tal-Konformità

Riżorsi Umani

 Michel GRILLI
 Direttur

(Sitwazzjoni fl-1 ta’ Mejju 2010)

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’ remuner-
azzjoni tal-persunal kollu tal-Bank ser ikunu aġġornati regolarment u ppubblikati fuq is-sit 
tal-internet tal-BEI: HYPERLINK “http://www.eib.org/”www.eib.org
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Il-FEI huwa mmexxi u amministrat minn dawn it-tlett 
awtoritajiet:

➾  il-Laqgħa Ġenerali tal-azzjonisti (il-BEI, l-Unjoni 
Ewropea, 30 istituzzjoni finanzjarja), li tiltaqa’ ta’ 
mill-inqas darba fis-sena;

➾  il-Bord tad-Diretturi, li huwa magħmul minn seba’ 
membri u seba’ supplenti, li, inter alia, jiddeċiedi 
dwar l-attivitajiet tal-Fond; 

➾  il-Kap Eżekuttiv, li huwa responsabbli għall-
ġestjoni tal-Fond skont id-dispożizzjonijiet tal-
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.

Informazzjoni ddettaljata dwar il-korpi Statutorji 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 tal-FEI: www.eif.org.

Kap Eżekuttiv
Richard PELLY

Deputat Kap Eżekuttiv
Jean-Marie MAGNETTE

Segretarja
Maria LEANDER

Direttur, Ġestjoni tat-Tranżazzjonijiet u 
r-Relazzjonijiet
John A. HOLLOWAY

Direttur, Ġestjoni tal-Mandat, Żvilupp u 
Inkubazzjoni tal-Prodott
Marc SCHUBLIN

(sitwazzjoni fit-12 ta’ April 2010)

Korpi Statutorji tal-FEI

Tmexxija tal-FEI
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L-Indirizzi tal-Grupp tal-BEI

Il-Fond Ewropew tal-Investiment

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Il-BEI jixtieq jirrigrazzja l-promoturi u l-fornituri li ġejjin għar-ritratti li jidhru f’dan ir-rapport:
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