Il-Bank tal-UE

Rapport tal-Attività

2011

B’55 turbina fil-Baħar tat-Tramuntana, Belwind
huwa l-akbar proġett Trianel tal-enerġija talBelġju. Il-BEI huwa l-finanzjatur ewlieni talenerġija mir-riħ, bis-self jammonta għal
1.7 biljun fl-2011. Il-kontijiet ta’ azzjoni għallklima jammontaw għal terz tat-tislif totali tal-BEI.
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Il-BEI silef kważi

EUR 11-il biljun għan-netwerks
tat-trasport li jikkollegaw l-Ewropa.
Ferrovija TGV ta’ veolċità għolja, Franza

Riżultati ewlenin fl-20

11
EUR 61 biljun.
Il-BEI ffinanzja 454 proġett kbir f’70 pajjiż.

It-tislif totali tal-BEI laħaq

EUR 18-il biljun.

It-tislif għal azzjoni għall-klima rrappreżenta kważi terz tat-tislif totali tal-Bank, b’

4000 megawatts ta’ impjanti tar-riħ u tax-xemx,
li se jipproduċu elettriku nadif biex jagħtu l-enerġija lil aktar minn 2 miljun dar.

Il-BEI ffinanzja l-installazzjoni ta’ aktar minn

Farm għall-enerġija mir-riħ ENBW Baltic 1, il-Ġermanja

Il-finanzjament
għar-reġjuni tal-UE
li ntlaqtu bl-aktar
mod sever
mill-kriżi
ekonomika
u finanzjarja
laħaq
.

EUR 20 biljun
Madwar 74 reġjun

irċevew self ta’
koeżjoni tal-BEI.

120 000 intrapriża ta’ daqs żgħir
u medju fl-Ewropa rċevew
finanzjament mill-Grupp tal-BEI.
Il-finanzjament totali tal-Grupp tal-BEI għannegozji ta’ daqs żgħir u medju u mid-caps fl-UE
ammonta għal
.

EUR 13-il biljun

EUR 10 biljun

Il-Bank investa madwar
fl-ekonomija tal-għarfien.

L-Isptar Nya Karolinska Solna, l-Isvezja

Kelmtejn

Qabel mill-President

G

ħall-kuntrarju tat-tbassir, l-irkupru ekonomiku
m'għamilx progress tajjeb fl-Ewropa fit-tnax-il
xahar koperti minn dan ir-rapport, u b’hekk ilBEI baqa’ jopera f’ambjent diffikultuż għar-raba’ sena
konsekuttiva. Minkejja dan l-isfond diffiċli, il-Bank baqa’
kkapitalizzat sew u żamm portafoll ta’ self sod. B’mod
kruċjali, bis-saħħa tal-politiki prudenti u r-reputazzjoni
eċċellenti tiegħu, żamm l-aqwa pożizzjoni ta’ kreditu
tiegħu, u dan wassal biex huwa dawwar din ilfiduċja kontinwa tal-investituri fi spejjeż baxxi talfinanzjament – vantaġġ ewlieni mgħoddi lill-klijenti.
Fl-2011, il-BEI ipproċeda bit-tliet prijoritajiet ewlenin
tiegħu li jikkontribwixxi għall-istrateġija Ewropa 2020,
li jgħin lill-UE biex tibqa’ minn ta’ quddiem fl-aġenda
għall-klima, u li jappoġġja l-għanijiet tal-politika
esterna tal-Unjoni.
Bit-tislif tiegħu – l-ewwel pilastru tal-attività tiegħu –
il-BEI ta l-kontribuzzjoni l-aktar għolja li qatt għamel
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għall-ekonomija reali, billi qassam EUR 60 biljun lil
SMEs, korporazzjonijiet, promoturi infrastrutturali u
awtoritajiet pubbliċi b’termini favorevoli u fuq żmien
fit-tul (l-akbar volum ta’ selfiet għal dan l-iskop fost
l-istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali kollha). IlBEI ta finanzjament għal proġetti tal-innovazzjoni
rivoluzzjonarji biex tingħata spinta lill-fruntiera talgħarfien; għen biex jinbnew faċilitajiet tar-riċerka u
skejjel, farms għall-enerġija mir-riħ, pontijiet u mini,
ferroviji ta’ veloċità għolja u awtostradi.
Il-klima ekonomika diffiċli u r-restrizzjonijiet
baġitarji mal-UE kollha obbligawna nsibu
mekkaniżmi innovattivi li jiksbu aktar b’inqas
spejjeż. Il-tieni pilastru tal-attività tal-Bank – ittagħqid tal-fondi tal-baġits tal-UE u tal-Istati Membri
mar-riżorsi tal-BEI permezz ta’ mekkaniżmi għallqsim tar-riskju u ta’ garanzija – ippermetta lill-BEI
jiġġenera aktar kapital biex jistimula l-innovazzjoni,
it-tkabbir u l-impjiegi.

Kelmtejn
Qabel mill-President

Fis-sena diffiċli tal-2011 il-Bank Ewropew tal-Investiment
issokta jrendi. L-investimenti tagħna sostnew il-missjoni
tagħna li nappoġġjaw it-tkabbir sostenibbli, il-kompetittività
u l-impjiegi; minn Ateni sa Zaragoza konna ta’ servizz
għall-ekonomija Ewropea; lil hinn mill-UE għinna
biex nippromwovu l-objettivi tal-Unjoni.

Il-konsulenza hija t-tielet pilastru tal-attività talBEI. L-assistenza teknika flimkien mat-tħejjija u
l-implimentazzjoni ta’ proġetti u konsulenza għallawtoritajiet lokali dwar kif jistgħu jużaw aħjar irriżorsi pubbliċi hija strument importanti li permezz
tiegħu l-għarfien u l-kompetenza esperta tal-istaff talBEI taw kontribut għall-isforzi għall-irkupru.
Sabiex inklunu nistgħu nsellfu, ngħaqdu u noffru
konsulenza, aħna ovvjament kellna niksbu
l-finanzjament. Il-BEI – l-akbar sellief sovranazzjonali
fid-dinja – ġabar EUR 76 biljun fis-swieq kapitali.
Kważi nofs dan l-ammont daħal mingħand investituri
mhux Ewropej, u dan juri l-fiduċja u l-kunfidenza
kontinwa tagħhom fl-UE b’mod ġenerali u fil-BEI
b’mod partikolari.

fl-UE fl-isforzi tagħhom għall-irkupru. Minkejja
l-ambjent diffiċli tal-operat, il-miri għall-objettivi
prioritarji kollha ntlaħqu jew inqabżu. Il-BEI appoġġja
lil kull Stat Membru tal-UE u ħadem mill-qrib malKummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-Parlament
Ewropew biex jippromwovi t-tkabbir mal-Unjoni
kollha permezz ta’ investimenti mmirati f’forzi motriċi
deċiżivi ta’ espansjoni ekonomika. Huwa żgura li
l-investiment fuq żmien fit-tul huwa ppreżervat għallġenerazzjonijiet futuri ta' Ewropej.

Werner Hoyer

Ir-riżultati impressjonanti ppubblikati fl-2011, b’mod
partikolari mill-attivitajiet fl-UE, ikkonfermaw lill-Bank
bħala strument ewlieni għal dawk li jfasslu l-politika
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Fl-2011, il-BEI baqa’ sieħeb sod u
affidabbli għal promoturi ta’ proġetti
u organizzazzjonijiet imsieħba,
fejn kellu fil-mira proġetti bl-ikbar
impatt fuq il-potenzjal tal-Ewropa
għat-tkabbir u l-impjiegi.

Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa
għat-tkabbir u l-impjiegi

I

6

l-BEI ffirma total ta’ EUR 61 biljun ta’
kuntratti ta’ finanzjament fl-2011, li huwa
sinjal tar-ritorn gradwali lejn il-livelli ta’
tislif ta’ qabel l-2008 wara li kien għamel sforz
eċċezzjonali għal tislif addizzjonali fl-2008, fl2009 u fl-2010.

Hekk kif żviluppat il-kriżi tad-dejn sovran, ilBEI ta appoġġ speċifiku lil pajjiżi u reġjuni li
jħabbtu wiċċħhom ma’ aċċess limitat għasswieq kapitali billi jingrana riżorsi eżistenti,
bħall-fondi strutturali tal-UE, biex jiżgura li
investimenti ewlenin jipproċedu.

Il-Bank kompla jappoġġja t-tranżizzjoni talEwropa lejn ekonomija aktar intelliġenti,
ekoloġika
u
sostenibbli.
Huwa
uża
l-kompetenza esperta finanzjarja u teknika
tiegħu biex jgħin itejjeb il-finanzjament
f’oqsma li jeħtieġu l-appoġġ, bħar-reġjuni aktar
dgħajfin u l-pajjiżi periferiċi, filwaqt li jiżgura li
l-investimenti importanti jinżammu f’ambjent
ekonomiku partikolarment diffiċli. FL-istess ħin
ipprovda appoġġ immirat għall-muturi ewlenin
tat-tkabbir, bħall-SMEs, l-innovazzjoni, l-azzjoni
għall-klima u proġetti infrastrutturali.

Għas-snin li ġejjin, l-istrateġija tal-BEI se tiffoka
fuq it-tkabbir u l-impjiegi, il-koeżjoni ekonomika
u l-azzjoni għall-klima. Il-Bank ikompli jagħti
prijorità lil proġetti li permezz tal-finanzjament
tiegħu jkollhom l-akbar impatt fuq l-ekonomija
reali. Bil-prodotti tiegħu li huma mfasslin
apposta, jista’ jindirizza l-ħtiġijiet ta’ setturi
speċifiċi u jgħin biex isir l-aħjar użu tar-riżorsi
eżistenti. Il-BEI jiżviluppa aktar azzjonijiet
konġunti mal-Kummissjoni Ewropea u jkompli
jutilizza l-kompetenza esperta u r-riżorsi tiegħu
b’appoġġ għall-għanijiet tal-politika tal-UE.
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Konsolidazzjoni tattranżizzjoni tal-Ewropa lejn
ekonomija aktar intelliġenti,
ekoloġika u sostenibbli b’total
ta’
f’kuntratti ta’ finanzjament.

EUR 61 biljun

Appoġġ

għall-iżvilupp ekonomiku fl-Ewropa

Fl-2011, il-BEI silef aktar minn
EUR 20 biljun biex jappoġġja
proġetti li jagħtu spinta littkabbir fir-reġjuni
ekonomikament inqas
avvanzati tal-UE. Il-Bank jgħin
ukoll biex ikun hemm l-aħjar
użu tal-finanzjament pubbliku
biex jinaqqsu l-iskarsezzi fi
żminijiet ta’ awsterità.
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l-kriżi ekonomika laqtet partikolarment ħażin
lill-pajjiżi aktar dgħajfin tal-UE, u dan wassal
għal diverġenza dejjem akbar. Il-Bank ħa
f’kunsiderazzjoni dawn is-sitwazzjonijiet aktar
eteroġeniċi fost l-Istati Membri. It-tislif għar-reġjuni
aktar dgħajfin jgħin biex isaħħaħ l-istruttura talUnjoni u biex jippromwovi żvilupp aktar bilanċjat.
Fl-2011, is-self iffirmat b’appoġġ għall-hekk
imsejħa reġjuni ta’ konverġenza laħaq aktar minn
EUR 20 biljun, aktar minn terz tat-tislif totali talBEI fl-UE. Il-punt fokali huwa primarjament fuq ilfinanzjament tal-infrastruttura bażika meħtieġa

Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

74

Madwar
reġjun
ibbenefikaw mis-self
ta’ konverġenza tal-BEI

jaffettwaw l-ambjent tal-operat tiegħu f’xi pajjiżi.
Il-fondi strutturali jingħataw biss jekk l-ewwel nett
l-awtoritajiet lokali ma jkunux jistgħu jikkommettu
flushom stess. Għaldaqstant, jeħtieġ li l-proġetti
jsibu xi finanzjament lokalment (ġeneralment nofs
il-valur tal-proġett propost u l-biċċa l-kbira millawtoritajiet pubbliċi). Fi żminijiet ta’ awsterità deher
li kien diffiċli għal xi Stati Membri biex jiffinanzjaw
il-kontribuzzjoni tagħhom stess, u dan qiegħed firriskju l-implimentazzjoni tal-investimenti li setgħu
jżidu l-potenzjal tagħhom għal tkabbir nazzjonali.
Is-self tal-programmi strutturali jgħinu biex
jiffinanzjaw parti mill-kontribuzzjoni tal-baġits
nazzjonali għal investiment f’firxa wiesgħa ta’
proġetti prijoritarji li huma appoġġjati b’sussidji millFondi Strutturali tal-UE. B’dan il-mod il-finanzjament
bil-quddiem tal-BEI tal-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi
għandu rwol ewlieni biex jistabbilizza l-flussi talinvestiment, u jassigura t-tkabbir u l-impjiegi. Fl2011, is-self tal-programmi strutturali ammonta għal
madwar EUR 1.6 biljun, biex b’hekk jistgħu jipproċedu
investimenti ewlenin fit-trasport, il-kura tas-saħħa,
it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni,
u l-infrastruttura tal-ilma u d-drenaġġ, kif ukoll fliżvilupp rurali, l-effiċjenza fl-enerġija u l-enerġija
rinnovabbli f’pajjiżi bħall-Portugall, l-Ungerija u
l-Polonja.
B’mod ġenerali, is-self ta’ qafas tal-BEI b’total
ta’ madwar EUR 2.9 biljun għen biex jappoġġja
investimenti importanti f’disa’ pajjiżi ta’ konverġenza
madwar l-UE.

biex jiġi attirat n-negozju u għaldaqstant jinħolqu
opportunitajiet għal impjiegi, tingħata assistenza lil
ditti u SMEs innovattivi, jiġu żviluppati servizzi tassoċjetà tal-informazzjoni, jittejjeb l-ambjent urban
u titħaffef l-integrazzjoni tar-reġjuni mbiegħda bilbini ta’ netwerks trans-Ewropej. Il-BEI qed jappoġġja
investiment u inizjattivi biex jgħinu lir-reġjuni li batew
l-aktar matul it-tnaqqis ekonomiku sabiex jerġgħu
lura għall-mogħdija ta’ tkabbir sostenibbli.
Il-Bank jadatta l-attivitajiet tiegħu għall-ambitu
ekonomiku li jkun qed jinbidel, speċjalment hekk
kif il-kriżi tad-dejn sovran u l-inċertezzi tas-swieq

Assistenza mmirata għar-reġjuni
inqas avvanzati
Il-BEI jipprovdi wkoll assistenza teknika biex jgħin
lill-Istati Membri aktar ġodda jibbenefikaw mill-fondi
strutturali u ta’ koeżjoni. Jagħmel dan permezz ta’
inizjattivi speċifiċi li twaqqfu b’kooperazzjoni malKummissjoni Ewropea.
Eżempju ta’ din hija JASPERS, l-inizjattiva għal
Assistenza Konġunta fis-Sostenn ta’ Proġetti firReġjuni Ewropej. Din hija amministrata mill-BEI
u sponsorjata b’mod konġunt mill-Kummissjoni
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Ewropea, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni
u l-Iżvilupp u l-bank promozzjonali Ġermaniż
Kreditanstalt für Wiederaufbau, u tipprovdi assistenza
teknika lill-pajjiżi benefiċjarji tal-Fondi Strutturali
tal-UE biex tgħinhom iħejju proposti infrastrutturali
sodi. Sa mill-bidu tagħha fl-2006, ġie approvat total
ta’ 172 proġett appoġġjat minn JASPERS fi 13-il pajjiż
li jirrappreżentaw EUR 63.7 biljun ta’ investimenti,
li minnhom kważi EUR 13-il biljun fl-2011 biss.
L-assistenza JASPERS diġà ġiet estiża għall-Kroazja fl2011, qabel l-adeżjoni tagħha fl-UE.

Trawwim ta’ kooperazzjoni
reġjonali transkonfinali
Xi regjuni fl-Ewropa qed jikkooperaw mill-qrib dwar
kwistjonijiet ta’ interess komuni u l-Fondi Strutturali
tal-UE jinkoraġġixxu tali kollaborazzjoni territorjali.
B’mod simili, il-BEI jappoġġja inizjattivi reġjonali li
jgħaqqdu flimkien lill-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi
msieħba. Fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku, il-BEI jappoġġja
proġetti li jtejbu s-sostenibbiltà ġenerali tar-reġjun,
li jinkludi l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, l-Isvezja,
id-Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja (Ħamburg,
Mecklenburg-Vorpommern u Schleswig-Holstein),
il-Polonja, u r-Russja. F’dan ir-rigward, l-enfasi hi li
r-reġjun isir sostenibbli ambjentalment, kompetittiv
u aċċessibbli u jippromwovi l-prevenzjoni tar-riskju.
Fl-2011, il-BEI appoġġja madwar 62 proġett b’total ta’
EUR 8 biljun f’self fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku.
L-istrateġija tar-Reġjun tad-Danubju, li tnediet
fl-2011, hija mfassla fuq l-istrateġija tal-Baħar
Baltiku. B’mod simili, din tipprovdi investimenti
speċifiċi taħt objettivi komuni, li jilħqu pajjiżi u
reġjuni mill-Ġermanja (Baden-Württemberg u
l-Bavarja), l-Awstrija, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka,
ir-Repubblika Slovakka, is-Slovenja, il-Bulgarija
u r-Rumanija, sas-Serbja, il-Bosnja-Ħerzegovina,
Montenegro, il-Moldova u l-Ukraina. Fl-2011, il-Bank
appoġġja madwar 89 proġett b’total ta’ EUR 10 biljun
f’self fir-Reġjun tad-Danubju.
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Il-finanzjament għar-reġjuni
ta’ konverġenza tal-Unjoni
Ewropea li ntlaqtu blaktar mod sever mill-kriżi
ekonomika u finanzjarja
laħaq
.

EUR 20 biljun

Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

1

 
JASPERS – Assistenza Konġunta fis-Sostenn ta’ Proġetti firReġjuni 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-Mikfrofinanzjament fl-Ewropa
(FEI u Kummissjoni Ewropea)

1 – Il-metro ta’ Porto, il-Portugall
2 – L-impjant tal-karti Stora Enso, l-Isvezja
2
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Finanzjament

tal-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju
L-intrapriżi ta’ daqs mikro,
żgħir u medju huma l-mutur
tat-tkabbir ekonomiku u
l-ħolqien tal-impjiegi flEwropa. Fl-2011, il-Grupp
tal-BEI – kemm il-BEI kif ukoll
l-FEI – appoġġja madwar
120 000 SME u mid-caps.

F

il-kuntest ekonomiku attwali l-SMEs ikomplu
jaffrontaw diffikultajiet biex jiksbu finanzjament
b’kundizzjonijiet aċċettabbli. Sabiex titrawwem
tali parti kruċjali tal-istruttura ekonomika, il-BEI
jidderieġi madwar 18 % tat-tislif tiegħu lejn l-SMEs.

Appoġġ immirat għal
negozji aktar żgħar
Il-BEI jgħin itejjeb l-aċċess għall-finanzjament għallSMEs billi jaħdem flimkien ma’ netwerk stabbilita ta’
banek imsieħba lokali. Il-Bank iffirma EUR 9.6 biljun f’self
għall-SMEs fl-2011, li minnhom EUR 8.8 biljun kienu flUE. L-intermedjarji li jaħdem magħhom il-BEI jintalbu
jsellfu l-fondi li huwa jipprovdi b’rati favorevoli lill-SMEs,
filwaqt li jżidu ammont ekwivalenti mill-fondi tagħhom
stess. Konsegwentement, kull euro li jipprovdi l-BEI
jimmultiplika fil-finanzjament ipprovdut lill-SMEs.
Il-Grupp tal-BEI (BEI u FEI) qed jiżviluppa wkoll strutturi
ġodda biex jipprovdi finanzjament addizzjonali għal
SMEs f’pajjiżi li qed iħabbtu wiċċhom ma’ problemi
partikolari ta’ likwidità, bħall-Greċja, il-Portugall u
l-Balkani tal-Punent.
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Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

1

Estensjoni għall-intrapriżi mid-cap
Sabiex
jestendi
l-aċċess
għall-finanzjament
f’ċirkostanzi ekonomiċi diffikultużi, il-BEI għamel
disponibbli l-formula tiegħu ta’ self intermedjat għal
intrapriżi mid-cap, jiġifieri kumpaniji li għandhom
aktar minn 250 impjegat, iżda inqas minn 3 000. Dan ilprodott mid-cap ġdid huwa disponibbli għal perjodu
ta’ prova inizjali fl-2011 u l-2012. Fl-2011 biss, aktar
minn valur ta’ EUR 800 miljun ġew iffirmati għal tali self
mid-caps. Il-BEI dan l-aħħar estenda l-appoġġ Mid-cap
tiegħu biex ikopri pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati
potenzjali. Pereżempju, self ġdid ta’ EUR 150 miljun,
iffirmat fl-2011, qed jagħti spinta tant meħtieġa lillmid-caps u l-SMEs fit-Turkija.

Appoġġ imfassal apposta mill-Fond
Ewropew tal-Investiment
Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI), li flimkien
mal-BEI jifforma l-Grupp tal-BEI, huwa l-fergħa
speċjalizzata għal attivitajiet ta’ finanzjament ta’ riskju
tal-SMEs. Dan jappoġġja n-negozji ż-żgħar permezz
ta’ ishma azzjonarji (kapital ta’ riskju u ta’ tkabbir) u
jiggarantixxi strumenti permezz ta’ firxa wiesgħa
1 – Il-kumpanija tar-riċiklaġġ Need a Skip, ir-Renju Unit
2 – Manifattura tal-irħam Noor East, l-Eġittu

2

EUR 13-il biljun

Il-Grupp tal-BEI pprovda
ta’ finanzjament għall-SMEs u l-mid-caps
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ta’ istituzzjonijiet finanzjarji. Fl-2011, l-impenji ta’
garanzija u finanzjament żdiedu b’aktar mid-doppju
meta mqabbla mal-2010, li kellhom effett ta’ katalista
għat-tislif lill-SMEs ta’ aktar minn EUR 7.5 biljun.
Il-FEI joffri ishma azzjonarji biex itejjeb id-disponibbiltà
ta’ kapital ta’ riskju għal SMEs innovattivi u bi tkabbir
għoli, iżda fl-istess mod għandu fil-mira r-rekwiżiti taddejn, billi bosta SMEs ifittxu l-finanzjament permezz ta’
dan il-mod aktar tradizzjonali. Huwa jipprovdi garanziji
u titjib tal-kreditu permezz ta’ securitisation biex
tittejjeb il-kapaċità tat-tislif tal-intermedjarji finanzjarji.
Il-FEI juża r-riżorsi tiegħu stess jew dawk magħmula
disponibbli minn mandatarji, bħall-BEI, il-Kummissjoni
Ewropea jew partijiet terzi.
Il-FEI jipprovdi wkoll ġestjoni u pariri għal fond-ta’fondi biex jgħin iżid l-effettività tal-finanzjament talUE billi jattira kapital minn investituri oħrajn għalliżvilupp reġjonali. Fl-2011, il-FEI bena għal dan il-għan
għadd ta’ sħubijiet ma’ entitajiet pubbliċi u privati u
fond-ta’-fondi speċifiku għall-pajjiż.
L-Inizjattiva għal Riżorsi Konġunti Ewropej għallIntrapriżi Mikro sa Medji, JEREMIE fil-qosor, tappoġġja
1
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l-iżvilupp ekonomiku f’reġjuni Ewropej magħżula fejn
l-SMEs għandhom diffikultajiet partikolari biex jiksbu
aċċess għall-finanzjament. Minflok joffru għotjiet,
l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali jistgħu jużaw
JEREMIE biex jużaw flus ipprovduti mill-Fond Ewropew
għall-Iżvilupp Reġjonali fl-għamla ta’ strumenti
finanzjarji mmexxija mis-suq, u dawn jibbenefikaw
min-natura rotanti tagħhom. Fl-2011, ġew approvati
żewġ fondi reġjonali ġodda ma’ Calabria (l-Italja) u
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Franza), biex b’hekk innumru totali ta’ fondi ta’ parteċipazzjoni amministrati
mill-FEI tela’ għal 14 fi 11-il pajjiż Ewropew, b’aktar
minn EUR 1 biljun ġestiti.
Il-Faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għallProgress, iffinanzjata b’mod konġunt mill-BEI u
l-Kummissjoni Ewropea u ġestita mill-FEI, tgħin biex
ittejjeb id-disponibbiltà tal-finanzjament għal gruppi
u individwi li m’għandhomx aċċess għas-sistema
bankarja tradizzjonali. Fl-2011, l-ewwel sena sħiħa
ta’ operat tal-Mikrofinanzjament għall-Progress,
ġew iffirmati 17-il tranżazzjoni, b’impenji ġenerali
ta’ EUR 67 miljun li jistabbilixxi lill-FEI bħala wieħed
mill-fornituri l-aktar importanti ta’ appoġġ għallmikrofinanzjament fl-UE.
2

3

Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

Il-FEI jipprovdi wkoll assistenza teknika u appoġġ
finanzjarju permezz ta’ programmi u inizjattivi
oħrajn ta’ mikrofinanzjament. Taħt l-inizjattiva
JASMINE, il-FEI jipprovdi appoġġ finanzjarju lil
istituzzjonijiet ta’ mikrofinanzjament mhux bankarji
u fornituri ta’ mikrokreditu mir-riżorsi tal-BEI, kif
ukoll assistenza teknika mir-riżorsi tal-Kummissjoni
Ewropea. Pereżempju fl-2011 ingħataw 10 rapporti
ta’ klassifikazzjoni, 15-il rapport ta’ valutazzjoni
u 250 ġurnata ta’ taħriġ lil 25 istituzzjoni ta’
mikrofinanzjament taħt JASMINE.

Self innovattiv għal SMEs innovattivi
SMEs innovattivi li jkunu għadhom fi stadji tal-bidu u
bikrija jiltaqgħu ma’ diffikultajiet partikolari biex jiksbu
kreditu. Biex itejjeb aktar l-aċċess għall-finanzjament
tad-dejn għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni talSMEs, fl-2011 il-FEI ntalab imexxi prodott ta’ garanzija
apposta, li jagħmel parti mill-Faċilità Finanzjarja
għall-Qsim tar-Riskju (RSFF) innovattiva u mġedda,
li twaqqfet b’mod konġunt mill-BEI u l-Kummissjoni
Ewropea (ara l-kapitlu li jmiss) Dan jibni fuq is-suċċess

ta’ EUR 7 biljun f’self għal proġetti – inklużi bosta
kumpaniji kbar u mid-cap – li ta spinta għar-RŻI flEwropa sa mill-2007.
L-Istrument għall-Qsim tar-Riskju (RSI) il-ġdid jindirizza
d-distakk eżistenti tal-finanzjament u jgħin lil dawn
l-SMEs dinamiċi u li qed jikbru malajr biex iwaqqfu u
jkabbru n-negozji tagħhom. L-emenda għall-ftehim
eżistenti tal-RSFF ġiet iffirmata fl-2011 fl-ewwel
Konvenzjoni għall-Innovazzjoni fi Brussell. Huwa
mistenni li jifrex madwar EUR 1 biljun għall-SMEs sattmiem tal-2013. Il-FEI joffri garanzija lill-banek fuq parti
mis-self u l-kirjiet ġodda tagħhom lil SMEs innovattivi,
biex b’hekk ikunu jistgħu jisilfu aktar u jagħmlu dan
b’rati aktar attraenti.

1 – Greenmeadow Stores, ir-Renju Unit
2 – LANXESS AG, il-Ġermanja
3 – Danisco RDI, id-Danimarka
4 – Legatura tal-kotba Bl Aino
5 – Teknoloġija tal-immaġnijiet Spectrum Dynamics, l-Iżrael

4

5

L-SMEs jammontaw
għal aktar minn
żewġ terzi talimpjiegi fis-settur
privat fl-Ewropa.
Fl-2011, total ta’

120 000 SME
u mid-cap
irċevew appoġġ
mill-Grupp tal-BEI.
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Aċċellerazzjoni

tal-innovazzjoni
L-avvanzi teknoloġiċi mix-xjenzi tal-ħajja għat-titjib
ambjentali jiżguraw li s-settur tar-riċerka u l-iżvilupp
tal-UE huwa minn ta’ quddiem, u jikseb valur miżjud
billi jgħin itejjeb ħajjet in-nies. Il-BEI jikkontribwixxi
għall-finanzjament
tar-RŻI
fl-istituzzjonijiet
akkademiċi, taħt programmi ta’ riċerka, iżda wkoll
jagħmel enfasi qawwija fuq l-innovazzjoni fis-settur
privat u t-trasferiment tal-għarfien fis-setturi kollha.
It-teknoloġiji ndaf, minn magni li huma effiċjenti flużu tal-enerġija għal enerġija rinnovabbli innovattiva,
bħall-idroġenu, u l-enerġija mix-xemx u mir-riħ, huma
fost l-oqsma fejn l-Ewropa tinsab fuq quddiem.

Inġinerija b’teknoloġija avvanzata, fi Trelleborg, l-Isvezja

L-investiment fl-ekonomija
tal-għarfien huwa kruċjali għallproduttività tal-Ewropa u jgħin
biex jiżgura l-kompetittività u
l-impjiegi fil-ġejjieni. Fl-2011,
aktar minn EUR 10 biljun
intużaw għal ħidma flinnovazzjoni, l-edukazzjoni u
teknoloġiji ġodda.

L

-investimenti
fir-riċerka,
l-iżvilupp
u
l-innovazzjoni – mill-impjanti ta’ prototipi u
dimostrazzjoni sal-ewwel kummerċjalizzazzjoni
– kif ukoll fl-edukazzjoni u t-teknoloġija talinformazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) huma l-muturi
ewlenin tat-tkabbir intelliġenti, billi dawn irawwmu
l-progress lejn ekonomija bbażata fuq l-għarfien u
l-innovazzjoni kif previst fl-inizjattiva ewlenija tal-UE
2020. Fl-2011 biss, il-BEI investa madwar EUR 10 biljun
fl-ekonomija tal-għarfien tal-UE.
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Pereżempju, il-BEI jappoġġja l-programmi ta’ riċerka,
żvilupp u innovazzjoni tal-Grupp Franċiż Bolloré
fil-vetturi elettriċi u l-ħażna tal-elettriku għallbatteriji tagħhom. Self ieħor qed jappoġġja l-proġett
infrastrutturali tar-riċerka ta’ Ion Beam Applications filqasam tad-dijanjosi tal-kanċer u t-terapija bil-protoni
fil-Belġju.

Jitqiegħdu fil-mira
l-investimenti b’valur miżjud għoli
Il-Bank qed jiffoka t-tislif tiegħu fuq proġetti b’valur
miżjud ogħla f’teknoloġiji prijoritarji li jistħoqqilhom
appoġġ f’livell tal-UE. Inizjattiva ewlenija f’dan il-qasam
hija l-Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tar-Riskju (RSFF).
Din l-inizjattiva konġunta tal-BEI u l-Kummissjoni
Ewropea tgħin biex tiżgura l-finanzjament għal
proġetti tar-RŻI li inkella kien ikollhom diffikultajiet
biex jiksbu finanzjament b’termini aċċettabbli
minħabba l-profil ta’ riskju tagħhom.
Sa mill-ħolqien tagħha fl-2007, il-Faċilità għenet
biex ideat tajbin jsiru negozju reali billi pprovdiet
self li jiswa aktar minn EUR 7 biljun lil madwar 75
kumpanija. Tard fl-2011, il-BEI u l-Kummissjoni ftiehmu
biex ikomplu l-RSFF sat-tmiem tal-perjodu baġitarju
tal-UE (2007-2013). L-RSFF il-ġdida tagħmel enfasi
partikolari fuq il-provvediment ta’ finanzjament għal
infrastrutturi tar-riċerka u r-RŻI ta’ negozji aktar żgħar,
li huwa ġestit mill-Fond Ewropew tal-Investiment,
il-fergħa speċjalizzata tal-Grupp tal-BEI għall-

Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

finanzjament ta’ SMEs innovattivi. Il-programmi tarriċerka farmaċewtika fil-Laboratoires Pierre Fabre fi
Franza attirat appoġġ mill-BEI fl-għamla ta’ self ta’
EUR 100 miljun taħt l-RSFF. Madwar 12-il kumpanija
u infrastrutturi tar-riċerka rċevew total ta’ EUR 1 biljun
ta’ finanzjament taħt l-RSFF fl-2011.

Internet superveloċi:
il-qofol ta’ tkabbir fit-tul
It-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni
(ICT) ibbażati fuq l-Internet mexxew nofs it-tkabbir
fil-produttività tal-UE matul dawn l-aħħar 15-il sena.
Din it-tendenza x’aktarx ser tħaffef ir-ritmu hekk kif
d-disponibbiltà mifruxa tal-broadband hija meqjusa
bħala prerekwiżit sabiex jinkisbu l-benefiċċji sħaħ talekonomija bbażata fuq l-għarfien.
Il-provvediment ta’ aċċess għal internet superveloċi
huwa wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-hekk imsejħa
Aġenda Diġitali tal-Ewropa, imfassla biex l-UE tkun
adattata għat-tkabbir ibbażat fuq l-innovazzjoni
diġitali. Għaldaqstant huwa objettiv importanti
għall-Bank li l-infrastruttura tal-ICT issir disponibbli
bħal kopertura tal-internet b’veloċità għolja, u
l-finanzjament ta’ proġetti li jippermettu l-innovazzjoni
ta’ prodotti bbażati fuq l-ICT. L-investimenti fl-ICT fl2011 ammontaw għal madwar EUR 4 biljun.

It-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni
Il-BEI jappoġġja l-investimenti li jgħinu biex itejbu
l-kwalità tal-edukazzjoni disponibbli, speċjalment
permezz tal-aġġornament tal-infrastruttura edukattiva
u l-faċilitajiet għar-riċerka. Jippromwovi wkoll iżŻona Ewropea għal Edukazzjoni Ogħla u ż-Żona
Ewropea tar-Riċerka, li qed tgħin biex tintegra r-riżorsi
xjentifiċi. Dan jinvolvi l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju
għal investimenti fi skejjel u faċilitajiet universitarji
kif ukoll għar-riformi li għandhom fil-mira l-kwalità
u l-kompetittività tal-edukazzjoni terzjarja. Il-Bank
jinkoraġġixxi wkoll il-mobbiltà fost l-istudenti, irriċerkaturi u l-istaff akkademiku billi jappoġġja
programmi nazzjonali rilevanti u miżuri min-naħa taddomanda permezz ta’ skemi ta’ self imfassla apposta

għall-istudenti. L-investiment huwa wkoll meħtieġ biex
jingħalaq id-distakk bejn l-akkademiċi u l-intrapriżi tannegozju għall-promozzjoni tal-innovazzjoni permezz
ta’ inizjattivi għat-trasferiment tat-teknoloġija.
Fi Spanja, il-BEI qed jappoġġja programmi ta’
investiment imfasslin biex titrawwem l-ekonomija talgħarfien u komunitajiet sostenibbli fil-Pajjiż Bask. Fl2011 ukoll, il-BEI għen jiffinanzja l-iżvilupp mill-ġdid
ta’ University College Dublin fl-Irlanda u r-ristrutturar
taż-żewġ kampusijiet ewlenin tal-Università ta’
Strathclyde fl-Iskozja. L-Universitjiet ta’ Leuven filBelġju u ta’ Castilla-la-Mancha fi Spanja huma fost
it-tmien universitajiet li bbenefikaw ukoll millfinanzjament tal-BEI fl-2011.

EUR 110 biljun

Sa mill-2011, il-BEI silef aktar minn
lil proġetti fl-ekonomija tal-għarfien fl-UE –
fl-2011 biss.

EUR 10 biljun

Il-Konferenza 2011 tal-BEI dwar l-Ekonomija
u l-Finanzi identifikaw ukoll il-produttività u
l-internet superveloċi bħala muturi ewlenin għal
tkabbir fit-tul fl-Ewropa. Il-konferenza, li ġabret
flimkien kważi 100 akkademiku u rappreżentanti
ta’ instituzzjonijiet pubbliċi, gvernijiet u industriji,
enfasizzat l-irwoli kumplimentari tad-dinamiżmu
ekonomiku u l-investiment fl-IT biex tingħata
spinta lill-produttività. Ir-riċerka tal-BEI ppreżentata
waqt il-konferenza tissuġġerixxi li l-bidla għal
netwerks superveloċi tal-ġenerazzjoni li jmiss
jista’ jkun li teħtieġ madwar EUR 200 biljun ta’
investiment infrastutturali ddedikat.
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Nikkollegaw

l-Ewropa

Ferrovija TAV ta’ veloċità għolja, l-Italja

Il-bini ta’ netwerks għas-suq
intern Ewropew jgħin jiżgura
l-kompetittività tal-industrija
u s-servizzi tal-Ewropa.
Fl-2011, il-BEI silef kważi
EUR 11-il biljun għan-netwerks
trans-Ewropej ewlenin.

I

l-BEI huwa sieħeb naturali fil-finanzjament
għal investimenti fuq skala kbira fin-netwerks
tat-trasport, minħabba d-daqs tagħhom u
l-perspettiva fit-tul. Fl-2011, il-BEI appoġġja total ta’
37 proġett infrastrutturali tat-trasport, li jikkollega
n-nies fi 13-il pajjiż fl-UE.
Il-BEI ilu jinvesti fil-kollegamenti tat-trasport talEwropa għal aktar minn ħamsin sena. Minn meta
n-netwerks tat-trasport trans-Ewropej (TEN-T)
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saru prijorità ewlenija tal-UE fis-snin disgħin, il-Bank
ipprovda aktar minn EUR 100 biljun ta’ finanzjament.
Netwerk sod tat-trasport ta’ linji tal-ferrovija, awtostradi
u passaġġi tal-ilma madwar l-Ewropa huwa essenzjali
għall-moviment liberu tan-nies u biex jiġu żgurati
flussi kummerċjali kemm ġewwa u barra mill-Unjoni.
Madwar ħames miljun kilometru ta’ toroq, inklużi
madwar 70 000 km ta’ awtostradi, madwar 200 000 km
ta’ linji tal-ferrovija, u aktar minn 40 000 km ta’ passaġġi
tal-ilma navigabbli interni jikkollegaw l-Ewropa.
Fl-2011, il-proġetti tal-ferroviji ammontaw għal
aktar finanzjament tal-BEI milli investiment fit-toroq
b’EUR 4.3 biljun u EUR 3.4 biljun rispettivament. Ġew
iffirmati selfiet għal ferroviji ewlenin b’veloċità għolja
biex jiffinanzjaw il-bini tal-linji Milan-Napli, ToursBordeaux, Lorraine-Strasburgu u Brittany-Loire Valley,
kif ukoll ferroviji ġodda fuq il-linji Gdynia-Varsavja
u Krakow-Katowice. It-trasport tal-passaġġi tal-ilma
rċieva madwar EUR 625 miljun f’self bl-iffirmar għallfinanzjament għall-bini tal-akbar magħlaq fid-dinja filport ta’ Antwerp, ċentru ewlieni tat-trasport.

Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

Barra minn hekk, il-ħtiġijiet għall-investiment jibqgħu
għoljin. Madankollu, fl-ambjent ekonomiku attwali,
il-finanzjament infrastrutturali jista’ jkun ta’ piż għallinvestituri pubbliċi. Sabiex jistabbilizza l-investiment
fuq medda ta’ żmien twil, il-BEI żied l-enfasi fuq ilfinanzjament ta’ proġetti infrastrutturali b’valur
qawwi għas-soċjetà ġenerali, kif ukoll billi pprovda
l-kompetenza esperta tiegħu biex jattira finanzjament
addizzjonali mill-investituri.

L-ingranaġġ tal-potenzjal
tal-Ewropa għat-tkabbir
Is-sħubijiet li jgħaqqdu l-finanzjament pubbliku u privat
jistgħu jgħin biex jingħalqu d-distakki fil-finanzjament.
Għalkemm l-għadd ta’ sħubijiet bejn is-settur pubbliku u
l-privat (PPP) naqas matul il-kriżi, dawn għad għandhom
rwol importanti fl-investiment b’mod partikolari
fin-netwerks tat-trasport. Fl-2011, kważi terz talfinanzjament tat-trasport tal-BEI mar għand PPPs. Il-BEI
għandu esperjenza konsiderevoli, u kompetenza esperta
f’dan il-qasam ukoll bis-saħħa taċ-Ċentru Ewropew ta’
Kompetenza dwar il-PPP (EPEC), inizjattiva konġunta
tal-BEI, il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri u
l-Pajjiżi Kandidati tal-UE b’netwerk ta’ 35 membru. L-EPEC
jgħin isaħħaħ il-kapaċità tal-membri tiegħu tas-settur
pubbliku biex jidħlu f’tranżazzjonijiet PPP billi jaqsmu
l-esperjenza u l-kompetenza esperta, jiżviluppaw
approċċi strutturati biex jidentifikaw l-aħjar prassi fi
kwistjonijiet ta’ tħassib komuni. Fuq it-talba minn bosta
pajjiżi msieħba, fl-2011 il-Bank ipproċeda biex jestendi
l-appoġġ tal-EPEC lill-pajjiżi msieħba Mediterranji.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-BEI qed jiżviluppaw
ukoll l-inizjattiva tal-bonds ta’ proġetti, li għandha
l-għan li tagħti spinta għall-finanzjament ta’ proġetti
infrastrutturali fit-tul billi tattira kapital minn
investituri istituzzjonali, bħall-fondi tal-pensjoni u
l-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Il-bonds ta’ proġetti,
li m’għandhomx jitħalltu mad-diskussjonijiet li
għadhom għaddejjin dwar il-Eurobonds, għandhom
il-mira li l-kumpaniji nfushom ta’ proġetti jkunu jistgħu
joħorġu bonds ta’ grad ta’ investiment. Dawn jagħmlu
dan billi jużaw il-mekkaniżmu għall-qsim tar-riskju
tal-Kummissjoni-BEI biex itejbu l-klassifikazzjoni talkreditu ta’ bonds privileġġjati għal livell għoli biżżejjed
biex jattira investituri istituzzjonali. B’dan il-mod ir-

riżorsi tal-baġit tal-UE jintużaw b’mod aktar effettiv u
proġetti siewja jistgħu jiġu implimentati aktar malajr
milli jista’ jkun il-każ.
Fl-2011 tmexxiet konsultazzjoni pubblika dwar
l-inizjattiva tal-bonds ta’ proġetti. Aktar tard matul
is-sena l-Kummissjoni Ewropea nediet il-Faċilità
Nikkollegaw l-Ewropa, fond ta’ EUR 50 biljun għat-titjib
tan-netwerks tat-trasport, tal-enerġija u diġitali talEwropa bejn l-2014-2020, li għandha tinkludi l-inizjattiva
tal-bonds ta’ proġetti li għad trid tiġi approvata millIstati Membri tal-UE. Ġie propost biex jibda l-ittestjar talbonds ta’ proġetti f’fażi pilota, li għandu jitmexxa millBEI fl-2012-2013. Din il-fażi pilota għandha tiffoka fuq
proġetti f’wieħed jew aktar mit-tliet setturi tat-trasport,
l-enerġija u l-broadband li huma fil-mira.
Il-Pont Apollo, is-Slovakkja

Il-BEI appoġġja

37 proġett infrastrutturali tat-trasport,
li jikkollega n-nies fi 13-il pajjiż fl-UE.

2011

Rapport tal-Attività

19

Enerġija

għall-Ewropa
Billi jippromwovi s-settur
tal-enerġija tal-Ewropa, il-BEI
qed jgħin lill-UE tikseb
l-għanijiet tagħha tal-politika
dwar is-sostenibbiltà, ilkompetittività u l-affidabbiltà
tal-provvista. B’EUR
11-il biljun f’self fl-2011,
l-appoġġ għal proġetti
tal-enerġija jirrappreżenta
aktar minn 20 %
tat-tislif tal-BEI fl-UE.

S

kont il-Kummissjoni Ewropea, il-ħtiġijiet talinvestiment tal-UE fl-enerġija jammontaw għal
triljun euro matul l-għaxar snin li ġejjin. Billi
l-ħtiġijiet tal-investiment kibru, il-BEI qabbel dan
billi żied sostanzjalment it-tislif tiegħu lil proġetti
tal-enerġija tal-UE minn valur ta’ EUR 9 biljun ta’ self
iffirmat fl-2008 għal aktar minn EUR 11-il biljun fl2011. Il-finanzjament relatat mal-enerġija jammonta
għal 20 % tat-tislif totali tal-BEI fl-Ewropa.
Kważi nofs il-ħtiġijiet tal-investiment tal-UE fl-enerġija
għandu jiġi indirizzat lejn investiment kapitali finnetwerks tal-enerġija. Il-BEI għandu rwol importanti
fil-finanzjament tal-infrastruttura tal-enerġija u sar
l-akbar fornitur ta’ dejn għall-investimenti fi grids tattrażmissjoni tal-enerġija fl-Ewropa. Il-finanzjament
b’appoġġ għan-netwerks tad-distribuzzjoni talenerġija, inklużi l-grids tal-elettriku u l-infrastruttura
tat-trasport ta’ gass naturali, jammonta għal
aktar minn terz tat-tislif tal-BEI għall-enerġija,
b’EUR 4 biljun fl-2011.
Il-Port ta’ Rotterdam, il-Pajjiżi l-Baxxi
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Iż-żieda
tal-potenzjal tal-Ewropa għat-tkabbir u l-impjiegi

L-investiment fi grids biex jiġġeddu jew jiġu sostitwiti
assi eżistenti jsaħħaħ is-suq intern. L-appoġġ għal
grids intelliġenti u ħażna mtejba tal-enerġija wkoll
jgħin biex jittejjeb l-użu tal-elettriku rinnovabbli.

L-affidabbiltà tal-provvisti tal-Ewropa
Il-proġetti ewlenin tal-infrastruttura tal-enerġija ffirmati
fl-2011 inkludew il-bini ta’ sistema ta’ trażmissjoni ta’ gass
naturali u l-ewwel terminal għal gass naturali llikwifikat
fil-Polonja, ir-rinfurzar u l-estensjoni tan-netwerks taddistribuzzjoni tal-elettriku mal-Italja kollha, l-aġġornar
tal-grids fl-Irlanda, fi Spanja u fil-Portugall, il-bini ta’
interkonnettur ġdid tal-enerġija bejn Franza u Spanja,
u l-kollegament ta’ farms offshore għall-enerġija mir-riħ
mal-grid fil-Pajjiżi l-Baxxi u r-Renju Unit.
Il-Bank naqqas il-finanzjament tiegħu għas-setturi
tal-produzzjoni tal-idrokarbonju – meqjusa li jużaw

aktar il-karbonju – li sa mill-2005 rrappreżenta
anqas minn 1 % tas-self tal-BEI fil-kamp talenerġija. 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 wkoll
metodu aktar selettiv għall-finanzjament talġenerazzjoni tal-elettriku b’użu intensiv talkarbonju. 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 barra dan
jirriżultaw fi tnaqqis ta’ mill-inqas 20 % fl-intensità
tal-karbonju tal-ġenerazzjoni tal-enerġija.
It-tislif għall-ġenerazzjoni tal-enerġija fl-UE laħaq
EUR 4.6 biljun fl-2011, bi 80 % li jappoġġja l-enerġiji
rinnovabbli filwaqt li 16 % għen biex jiffinanzja
l-ġenerazzjoni tal-gass, u 1 % għall-ġenerazzjoni talenerġija mill-faħam jew miż-żejt.

Enerġija ENEL, l-Italja

It-tislif għall-ġenerazzjoni tal-enerġija fl-UE laħaq

EUR 4.6 biljun, bi 80 % li jappoġġja l-enerġiji rinnovabbli.
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Il-BEI għen jiffinanzja l-installazzjoni ta’ aktar minn

4000 mega watts ta’ kapaċità f’impjanti tar-riħ u

tax-xemx, li se jipproduċu elettriku nadif biex jagħtu
l-enerġija lil aktar minn
dar.

2 miljun

Appoġġ
għal azzjoni għall-klima

Appoġġ
għal azzjoni għall-klima

I

l-Bank huwa fost l-akbar fornituri ta’
finanzjament għal azzjoni għall-klima.
Fl-2011, dan ammonta għal madwar
EUR 18-il biljun, kważi terz tat-tislif totali. Ilkunsidrazzjonijiet dwar il-klima huma parti
dejjem tikber tal-attivitajiet kollha tal-BEI.
Il-BEI jappoġġja l-għan tal-UE għal tkabbir
b’użu baxx tal-karbonju u reżiljenti għall-klima
kemm ġewwa u barra l-Unjoni. Bħala mexxej
finanzjarju fl-appoġġ ta’ teknoloġiji ndaf
innovattivi, il-BEI huwa impenjat li jaġixxi bħala
katalista għall-investiment.
Il-Bank jiffoka fuq investimenti b’użu baxx talkarbonju li jimmitigaw l-emissjonijiet ta’ gass
b’effett ta’ serra kif ukoll fuq proġetti reżiljenti
għall-klima li jtejbu l-adattament għal impatti
tal-bidla fil-klima. Dan huwa rifless fl-approċċ talBEI għat-tislif fis-setturi varji, b’mod partikolari
l-enerġija, it-trasport, l-ilma, id-drenaġġ, l-iskart
solidu u l-forestrija, kif ukoll ir-riċerka, l-iżvilupp
u l-innovazzjoni. Il-kunsidrazzjonijiet dwar ilklima jiġu meqjusa fl-attivitajiet tiegħu kollha,
pereżempju billi jippromwovi l-użu tal-aħjar
teknoloġija disponibbli.

Matul dawn l-aħħar tliet snin, il-Bank kien involut
f’inizjattiva pilota biex titkejjel il-footprint talkarbonju tal-proġetti tal-BEI sabiex isegwi aħjar
il-prestazzjoni tiegħu f’termini ta’ emissjonijiet u
ffrankar. Fl-2011, il-Bank kompla b’dan l-eżerċizzju:

Gemasolar, Spanja

ġew inklużi 63 proġett, li jirrappreżentaw
investiment totali ta’ EUR 50 biljun, li minnhom
27 % kienu ffinanzjati mill-BEI. Dawn il-proġetti
huma mistennija li jarmu l-ekwivalenti ta’ madwar
16-il miljun tunnellata ta’ CO2 fis-sena, xi ftit jew
wisq ugwali għall-emissjonijiet tal-Lussemburgu.
L-emissjonijiet relattivi minn dawn il-proġetti
huma stmati li jiffrankaw l-ekwivalenti ta’ 4 miljun
tunnellata ta’ CO2 fis-sena.
Il-BEI huwa osservatur fil-Konferenza tanNazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima. Flimkien
ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali
oħrajn, huwa involut mill-qrib fit-twaqqif ta’
Fond Ekoloġiku għall-Klima, li għandu jgħin
biex jinġabru madwar USD 100 biljun fis-sena
sal-2020 biex jiffinanzja kemm il-mitigazzjoni
tal-bidla fil-klima kif ukoll l-inizjattivi għalladattament f’pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-ġejjieni.
Fl-2012, il-fond jista’ jkun lest għal aċċess minn
pajjiżi li qed jiżviluppaw li, minħabba t-tkabbir
veloċi tagħhom, dalwaqt isiru l-emittenti
ewlenin tal-gassijiet b’effett ta’ serra. Dawk ilpajjiżi sikwit jaffrontaw sfidi partikolarment
diffiċli kemm biex jindirizzaw ir-riskji eżistenti
tagħhom tal-klima kif ukoll biex jadattaw
għal dawk ġodda. Il-Bank dan l-aħħar ingħata
EUR 2 biljun addizzjonali biex jappoġġja l-ġlieda
kontra l-bidla fil-klima lil hinn mill-fruntieri talUE. Fl-2011, iffirma selfiet ta’ qafas ewlenin biex
jgħin jiffinanzja l-investimenti ewlenin fil-klima
fiċ-Ċina, fl-Indja, fil-Brażil u fl-Afrika t’Isfel.
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Tħaddim

tal-finanzi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet

Is-selfiet tal-BEI għall–
enerġija rinnovabbli u
l-effiċjenza fl-enerġija
kkontribwew direttament
għat-tnaqqis talemissjonijiet ta’ gass b’effett
ta’ serra. L-appoġġ għal
dawn l-objettivi ammonta
għal EUR 7 biljun fl-2011.
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uma meħtieġa madwar EUR 450 biljun ta’
investimenti rinnovabbli biex jitwettqu l-miri
ambizzjużi tal-klima tal-UE sal-2020. Diġà,
l-appoġġ tal-BEI għall-enerġiji rinnovabbli u l-effiċjenza
fl-enerġija fl-UE aktar milli rdoppja matul dawn l-aħħar
erba’ snin, minn EUR 3 biljun fl-2008 għal EUR 7 biljun
fl-2011. Il-Bank bħalissa jiffinanzja aktar minn 10 % talinvestimenti rinnovabbli kollha fl-Ewropa.

Enerġija rinnovabbli
Il-BEI huwa l-finanzjatur ewlieni tal-enerġija mirriħ fl-UE. Fl-aħħar snin, żied b’mod partikolari
l-finanzjament tiegħu ta’ farms offshore għallenerġija mir-riħ, notevolment fil-Ġermanja, fir-Renju
Unit, fid-Danimarka u fil-Belġju. Fl-2011, b’total ta’

Appoġġ
għal azzjoni għall-klima

L-enerġija solari qed issir dejjem aktar kompetittiva u
innovattiva. Gernasolar, impjant innovattiv tal-enerġija
solari inawgurat fl-2011 u li jinsab fir-reġjun Spanjol
ta’ Andalusia, huwa l-ewwel impjant kummerċjali talenerġija solari fid-dinja li jista’ jiġġenera elettriku anke
mingħajr id-dija tax-xemx bis-saħħa tal-karatteristiċi
teknoloġiċi uniċi tiegħu. Huwa wieħed minn sensiela
ta’ seba’ impjanti tal-enerġija solari kkonċentrata (CSP)
u ta’ 19-il fotovoltajku (PV) iffinanzjat mill-Bank sa mill2006 b’total ta’ EUR 2.6 biljun. Dan jinkludi impjanti
solari oħrajn fi Spanja, Franza u r-Repubblika Ċeka.
L-appoġġ ġenerali għall-enerġija solari ammontaw
għal EUR 819 miljun fl-2011.

Il-BEI huwa l-finanzjatur ewlieni fl-enerġija
mir-riħ fejn il-finanzjament laħaq
fl-2011. L-enerġija mir-riħ kienet ukoll it-tema
għall-Forum 2011 tal-BEI f’Ħamburg.

1.7 biljun

Effiċjenza fl-enerġija
Farm offshore għall-enerġija mir-riħ fi Skegness, ir-Renju Unit

EUR 856 miljun, il-finanzjament għall-ġenerazzjoni
offshore laħaq livelli simili għal dik fuq l-art, li
ammonta għal EUR 845 miljun.
L-appoġġ għal teknoloġiji innovattivi huwa ħafna
aktar importanti billi selliefa kummerċjali deħlin
b’eżitazzjoni fis-settur u l-finanzjament huwa meqjus
bħala restrizzjoni ewlenija fl-iżvilupp ta’ enerġija
offshore mir-riħ. Dawn il-proġetti huma b’definizzjoni
investimenti kbar, fit-tul u teknikament diffiċli ħafna.
Il-BEI għaldaqstant huwa s-sieħeb finanzjarju naturali
għal dan is-settur, li minbarra l-finanzjament jista’
jibbenefika mill-kompetenza esperta teknika u
l-esperjenza tiegħu, billi ffinanzja b’mod konġunt
madwar terz tal-proġetti Ewropej kollha. Proġetti kbar
fuq l-art fl-2011 inkludew farms għall-enerġija mir-riħ
fi Spanja u l-Awstrija. It-tislif totali għall-enerġija mirriħ fl-2011 ammonta għal EUR 1.7 biljun.

It-tislif tal-BEI għall-effiċjenza fl-enerġija żdied
b’70 % mill-2008, u laħaq EUR 1.3 biljun fl-2011. Ilkunsidrazzjonijiet għall-effiċjenza fl-enerġija qed
jiġu integrati fil-proġetti kollha vvalutati mill-Bank.
Huwa mistenni li jkun hemm qligħ ulterjuri millinvestimenti fil-mira għall-effiċjenza fl-enerġija.
Il-finanzjament tal-BEI għal tali proġetti jkopri
kemm in-naħa tal-provvista, bħal sħana u enerġija
kkombinati u tisħin distrettwali, u min-naħa taddomanda, primarjament l-insulazzjoni ta’ bini
pubbliku u privat.
Fost l-investimenti appoġġjati mill-BEI fl-2011 kien
hemm bosta proġetti li jinvolvu rinovazzjonijiet
għall-effiċjenza fl-enerġija ta’ bini residenzjali b’bosta
sulari fil-belt kapitali tar-Rumanija. Dan se jgħin biex
jitnaqqas il-konsum tal-enerġija ta’ aktar minn 600 bini
b’bosta sulari koperti mill-proġett ta’ riabilitazzjoni
termali b’madwar 50 %.
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Fondi u inizjattivi speċjalizzati
Il-BEI żviluppa wkoll mezzi oħra ta’ finanzjament,
bħal ishma azzjonarji u fondi tal-karbonju, biex
jappoġġja aktar l-enerġija rinnovabbli u proġetti b’użu
effiċjenti tal-enerġija. Jaħdem upstream ma’ promoturi ta’ proġetti, fejn jipprovdi assistenza teknika għalliżvilupp ta’ proġetti. Fl-istess ħin, imexxi u jipparteċipa
f’bosta inizjattivi jew programmi oħrajn relatati malenerġija u l-bidla fil-klima, bħal Pjan Solari għallMediterran (MSP) u l-fond tal-fondi GEEREF (Fond
Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għallEnerġija Rinnovabbli).
Fl-2011, il-BEI, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, Cassa Depositi e Prestiti u Deutsche Bank nedew il-Fond
Ewropew għall-Effiċjenza fl-Enerġija (EEEF). L-EEEF
huwa mfassal biex jipprovdi finanzjament ibbażat fuq
is-suq għal proġetti pubbliċi vijabbli kummerċjalment
għall-effiċjenza fl-enerġija u għall-enerġija rinnovabbli fl-UE. Għandu l-għan li jtella’ l-volum totali minn
EUR 265 miljun li għandu bħalissa għal madwar EUR
800 miljun billi jattira aktar investituri. Hemm disponibbli wkoll faċilità għal assistenza teknika biex
tappoġġja investimenti segwiti taħt l-EEEF.

Ġbir u ħżin tal-karbonju
Il-BEI jappoġġja wkoll il-politika tal-UE dwar il-klima
u l-enerġija f’modi oħrajn. Il-Bank u l-Kummissjoni
Ewropea ngħaqdu fl-hekk imsejħa inizjattiva NER 300
– l-akbar programm ta’ finanzjament fid-dinja għal
proġetti ta’ dimostrazzjoni tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju
u teknoloġiji innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli.
L-inizjattiva hija msejħa hekk billi hija ffinanzjata millbejgħ tat-300 miljun konċessjoni ta’ emissjonijiet firRiserva ta’ Min Jidħol Ġdid (New Entrants Reserve – NER)
tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar tal-Emissjonijiet. IlBank, filwaqt li jaġixxi bħala aġent għall-Kummissjoni,
għandu żewġ rwoli taħt l-inizjattiva: biex jivvaluta u
jikklassifika l-proġetti sottomessi mill-Istati Membri talUE għall-finanzjament; u biex jiġbor fondi billi jbiegħ
allokazzjoni speċjali ta’ konċessjoni ta’ 300 miljun
ta’ emissjonijiet imwarrba għall-iskop fin-NER. Il-
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Kummissjoni Ewropea hija mistennija li tagħżel l-ewwel
grupp ta’ proġetti għall-finanzjament NER 300 fit-tieni
nofs tal-2012 wara l-bejgħ tal-ewwel parti tal-200 miljun
konċessjoni tal-karbonju. Il-bejgħ tal-konċessjonijiet
beda f’Diċembru 2011 u huma rrappurtati kull xahar fuq
il-websajt tal-BEI sat-tmiem tal-inizjattiva.

Fondi tal-karbonju sponsorizzati mill-BEI
Il-BEI jisponsorizza sitt fondi tal-karbonju b’mod
konġunt ma’ istituzzjonijiet finanzjarji nazzjonali jew
internazzjonali oħrajn. Il-fondi jiffokaw primarjament
fuq l-oqsma inqas żviluppati tas-suq tal-karbonju
filwaqt li jimmiraw biex jgħinu lill-Istati Membri tal-UE
u lil kumpaniji biex jissodisfaw l-obbligi tal-konformità
tagħhom tal-emissjonijiet tal-karbonju f’livell tal-UE
u internazzjonali. Barra minn hekk, dawn jassistu lil

Appoġġ
għal azzjoni għall-klima

Il-Crescent Clean Energy Fund, fond tal-investiment
ġdid li għandu fil-mira s-setturi tal-enerġija rinnovabbli fit-Turkija u l-pajjiżi ġirien, twaqqaf fl-2011
b’kontribuzzjoni ta’ EUR 25 miljun mill-BEI. Għandu
l-għan li jagħmel dħul kummerċjali filwaqt li jgħin
biex iżid is-sehem tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija
rinnovabbli.
L-Assistenza Ewropea għall-Enerġija Lokali (ELENA) hija inizjattiva konġunta tal-BEI u l-Kummissjoni
Ewropea li tgħin lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex
iħejju proġetti dwar l-effiċjenza fl-enerġija jew enerġija
rinnovabbli sabiex itejbu l-probabbiltajiet li l-pjanijiet
tagħhom jattiraw finanzjament estern. ELENA tkopri
sehem tal-ispiża għall-appoġġ tekniku li hu meħtieġ
biex jitħejja, jiġi implimentat u ffinanzjat il-programm
ta’ investiment, bħal studji tal-fattibilità u tas-suq, listrutturar ta’ programmi, pjanijiet tan-negozju, verifiki tal-enerġija u t-tħejjija għal proċeduri ta’ offerti.
Miexja sew biex timmobilizza madwar EUR 1.4 biljun
f’investimenti totali. Fl-2011, l-impjenji għal assistenza
teknika lil benefiċjarji taħt ELENA ammontaw għal EUR
17-il miljun.

promoturi f’ekonomiji f’pajjiżi ta’ tranżizzjoni u li qed
jiżviluppaw biex iżidu l-finanzjament għal investimenti
b’użu baxx tal-karbonju. Ġew impenjati EUR 589 miljun
minn investituri lis-sitt fondi primarjament biex
jinxtraw krediti tal-karbonju li għandhom ikunu
eliġibbli bħala strumenti ta’ kumpens minn kumpaniji
ta’ konformità tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar
ta’ Emissjonijiet. Sat-tmiem tal-2011, 62 % ta’ dak
l-ammont intrabtu f’91 Ftehim ta’ Akkwist għatTnaqqis ta’ Emissjonijiet iffirmati ma’ bejjiegħa li
jinsabu f’25 pajjiz mad-dinja kollha.
B’objettivi mfasslin apposta, strutturi, punti fokali
reġjonali u parteċipanti, il-fondi tal-karbonju
sponsorjati mill-BEI kollha tfasslu biex jestendu
l-kapaċità tas-suq u jikkumplimentaw aktar milli
jimbuttaw ’il barra l-parteċipanti tas-settur privat fissuq tal-karbonju. L-inizjattivi tal-fond tal-karbonju talBEI jantiċipaw ukoll żviluppi tas-suq u jippromwovu

Fl-2011, il-Fond Ewropew 2020 għall-Enerġija, il-Bidla
fil-Klima u l-Infrastruttura, magħruf ukoll bħala l-Fond
Marguerite, għamel l-ewwel investimenti tiegħu fi
proġett tal-enerġija mir-riħ fil-Belġju u impjant solari fotovoltajku fi Franza, it-tnejn immexxija minn
EDF Energies Nouvelles. Huwa maħsub li l-Fond Marguerite, li ġie stabbilit b’mod konġunt bl-appoġġ ta’
sitt istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin Ewropej, ikun ta’
EUR 1.5 biljun, bl-ewwel għeluq ta’ EUR 710 miljun fl2010. 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.
Għall-pajjiżi tat-Tkabbir u tal-Viċinat, il-pajjiżi tal-AKP,
l-Asja u l-Amerika Latina, Faċilità multiannwali apposta għas-Sostenibbiltà tal-Enerġija u l-Affidabbiltà
tal-Provvista ta’ EUR 4.5 biljun għenet biex tiffinanzja
proġetti sa mill-2007. Sa tmiem l-2011, kienu diġà ġew
iffirmati EUR 2.2 biljun. Il-biċċa l-kbira tal-finanzjament
taħt il-faċilità multiannwali kienet għal investiment
f’enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-enerġija.

kunfidenza fl-oqfsa regolatorji, b’mod partikolari għallperjodu wara l-2012 meta jiskadi l-Protokoll ta’ Kyoto.

Bonds għal Kuxjenza dwar il-Klima
Il-Bonds għal Kuxjenza dwar il-Klima huma bonds
maħruġa mill-BEI li l-qligħ minnhom jintuża
esklussivament biex jiffinanzja proġetti li jappoġġjaw
l-azzjoni għall-klima b’mod partikolari fl-oqsma talenerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija. Sa mittnedija tagħhom fl-2007, il-Bonds għal Kuxjenza dwar ilKlima tal-BEI ġabru l-ekwivalenti ta’ EUR 1.4 biljun, permezz
ta’ għaxar tranżazzjonijiet f’sitt valuti. Il-bilanċ residwu tatteżor disponibbli għall-infiq fl-2011 kien ta’ EUR 57 miljun,
b’riżultat tal-aħħar tranżazzjoni tal-Bonds għal Kuxjenza
dwar il-Klima maħruġa f’Novembru 2010. Dawn il-fondi
ġew allokati b’mod sħiħ għal proġetti fl-2011.
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Adattament

għal klima li qed tinbidel
Proġetti tal-forestrija u talilma jgħinu biex itejbu
r-reżilenzja tal-klima talinfrastruttura u jadattaw
għall-kundizzjonijiet tattemp li qed jinbidel.

I

l-foresti jistgħu jiffaċilitaw l-adattament għal
xi wħud mill-effetti tal-bidla fil-klima bħattgħawwir tal-ħamrija u r-riskju miżjud talgħarar u joffru benefiċċji potenzjali kbar f’termini
ta’ bijodiversità u l-fertilità tal-ħamrija. Fl-istess ħin,
huma baċiri ewlenin tal-karbonju li jirregolaw ilklima globali. Il-forestrija sostenibbli tista’ tagħmel
kontribut kruċjali għall-mitigazzjoni tal-bidla filklima billi timmaniġġja dawk l-istokks importanti
tal-karbonju, tbaxxi l-emissjonijiet u tipprovdi sors
ta’ enerġija rinnovabbli.
Fi Spanja, pereżempju, il-BEI iffinanzja
r-riforestazzjoni u l-applikazzjoni ta’ miżuri
aktar effettivi għall-prevenzjoni tan-nirien talforesti, il-mitigazzjoni tat-tgħawwir tal-ħamrija u
r-riġenerazzjoni tal-ħabitat naturali fir-reġjun ta'
Castilla-La Mancha. Il-proġett “Medioambiente
Castilla-La Mancha” jinkludi l-akkwist ta’ tagħmir

L-ambjent ta’ Castilla y León, Spanja
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għal azzjoni għall-klima

kontra n-nirien, l-implimentazzjoni ta’ xogħol talinġinerija, l-introduzzjoni ta’ tekniki għall-ġestjoni talforesti biex jiġi minimizzat ir-riskju tan-nirien u t-titjib
tal-kompetenza esperta teknika. Qed jgħin ukoll
biex jippromwovi saħħa mtejba tal-ekosistema talforesta u iżjed sekwestru tal-gassijiet b’effett ta’ serra
u jikkontribwixxi għall-objettivi ġenerali għall-ħarsien
tan-natura.

Utilities Corporation se jgħin biex itaffi n-nuqqasijiet
tal-ilma permezz tat-tiġdid u l-espansjoni tal-provvista
tal-ilma fuq it-tliet gżejjer ewlenin tal-pajjiż biex
jitnaqqas it-telf tal-ilma, tittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija
u tiżdied ir-reżiljenza tal-provvista tal-ilma għal klima
dejjem aktar inċerta u mudelli inqas prevedibbli taxxita. L-iskema se tikkontribwixxi wkoll għat-titjib talġestjoni tar-riskju ta’ diżastri ambjentali u naturali, u
l-ġestjoni tal-ilma b’mod ġenerali.

Inżidu r-reżiljenza tal-klima

L-ilma huwa l-mezz primarju li permezz tiegħu
l-bidla fil-klima tinfluwenza s-soċjetajiet talbniedem u l-ekosistemi. Il-frekwenza dejjem tikber
ta’ kundizzjonijiet ta’ temp estrem għandha impatti
serji fuq id-disponibbiltà u l-kwalità tar-riżorsi ta’ ilma
frisk, li twassal għal diżastri naturali relatati mal-ilma,
inklużi nixfiet u għargħar. Il-BEI huwa l-akbar sors ta’
finanzjament ta’ self għas-settur globali tal-ilma u
l-ġestjoni integrata tar-riżorsi tal-ilma u l-adattament
għall-bidla fil-klima huma objettivi ewlenin għallattivitajiet ta’ tislif futuri.

L-adattament prekawzjonarju għall-konsegwenzi talbidla fil-klima huwa aktar effettiv u jqum inqas minn
azzjoni ta’ emerġenza infurzata u tal-aħħar minuta.
Ħafna mill-attivitajiet tal-Bank fis-settur tal-ilma
għaldaqstant huma mmirati għall-preżervazzjoni tarriżorsi tal-ilma frisk, il-ġestjoni sostenibbli tal-ilma, ilħarsien taż-żoni tal-baħar u kostali u miżuri adattivi
oħrajn. Għalkemm il-proġetti attwali ta’ adattament
iffinanzjati mill-BEI jinsabu fil-biċċa l-kbira fl-UE, ilBank jinvesti wkoll fi proġetti li jinsabu f’ekonomiji
emerġenti u li qed jiżviluppaw madwar id-dinja kollha
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u
istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn.
Fl-2011, il-BEI iffirma l-ewwel proġett tiegħu tal-ilma
fl-Afrika li jiffoka speċifikament fuq it-tnaqqis tattheddida, u l-iżgurar ta’ tħejjija fit-tul, għal bidla filklima. Is-self ta’ EUR 27 miljun lis-Seychelles Public

16

Fl-2011, il-BEI appoġġja
-il proġett –
kemm fl-UE u barra minnha – li jgħinu biex
jikkontribwixxu għaż-żieda tar-reżiljenza
tal-klima u l-adattament għall-kundizzjonijiet
tat-temp li qed jinbidlu, li ammontaw
għal total ta’
.

EUR 1 biljun

Afforestazzjoni u kontroll tat-tgħawwir, it-Turkija
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Tiswir

ta’ bliet sostenibbli
Matul dawn l-aħħar ħames snin il-BEI għen
bil-finanzjament ta’ bosta proġetti fis-settur
tat-trasport, jiġifieri:

29 linja tal-metro
5 proġetti ferrovjarji urbani
42 linja tat-tramm
43 proġett ferrovjarju, u
22 proġett għal ferroviji b’veloċità għolja.
Madwar 5 % taċ-ċittadini tal-UE ta’ kuljum
jużaw mezz tat-trasport pubbliku ffinanzjat
mill-BEI.
Westmetro, il-Finlandja

Fil-qalba tal-attivitajiet talBEU f’żoni urbani hemm
il-mira li l-bliet isiru aktar
ħodor u sostenibbli. Fl-2011,
it-tislif tal-BEI għal bliet
sostenibbli ammonta
għal EUR 15-il biljun.

I

l-biċċa l-kbira tan-nies fid-dinja jgħixu fil-bliet. 75 %
tal-Ewropej jgħixu f’irħula u bliet u madwar 85 %
tal-PGD tal-UE jiġi ġġenerat f’żoni urbani. Filwaqt
li l-bliet u ż-żoni metropolitani huma l-magni talinnovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku u li fihom hemm
ikkonċentrati l-biċċa l-kbira tal-impjiegi, in-negozji
u l-faċilitajiet tal-edukazzjoni ogħla, huma wkoll iċċentru tal-problemi ewlenin tal-koeżjoni soċjali u
s-sostenibbiltà ambjentali.
Il-ħajja urbana tiffaċilita l-ekonomiji tal-iskala u hija
assoċjata mal-benefiċċji tas-servizzi pubbliċi bħallisptarijiet, l-iskejjel u l-universitajiet, iżda wkoll maddegradazzjoni ambjentali, l-istorbju u l-kwalità ħażina
tal-arja, u problemi bħall-qgħad, l-esklużjoni soċjali
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u rqajja’ ta’ deprivazzjoni gravi. Fl-istess ħin, iż-żoni
urbani mad-dinja kollha huma affrontati bl-isfida talbidla fil-klima. Il-bliet tal-Ewropa jipproduċu 80 % talużu tagħna tal-enerġija, u 80 % tal-emissjonijiet ta’
gassijiet b’effett ta’ serra joriġinaw fil-bliet. Matul dawn
l-aħħar ħames snin, il-BEI ta finanzjament għal total
ta’ EUR 55 biljun flimkien ma’ assistenza teknika għal
proġetti li jippromwovi s-sostenibbiltà f’ħafna mijiet ta’
bliet.

Il-promozzjoni ta’ żvilupp urban
integrat
It-tislif tal-BEI fil-bliet jiffoka fuq it-tiġdid urban u
proġetti ta’ riġenerazzjoni li jgħinu biex jiffurmaw
komunitajiet sostenibbli. Hawn, il-Bank jipprova jgħin
itejjeb żoni fejn jgħixu ċ-ċittadini l-aktar deprivati u jsir
l-aħjar użu ta’ assi skarsi tal-art fiċ-ċentri tal-bliet, kif
ukoll jappoġġja l-investiment muniċipali biex jittejbu
u jiġu aġġornati l-infrastruttura pubblika, il-bini u
l-faċilitajiet, fejn tingħata attenzjoni speċjali għallħarsien tal-wirt kulturali u storiku. Fl-2011, madwar EUR
2.6 biljun marru għal proġetti li jinvolvu l-iżvilupp urban
u r-riġenerazzjoni.

Appoġġ
għal azzjoni għall-klima

International Building Exhibition IBA Ħamburg, il-Ġermanja

JESSICA għall-bliet
JESSICA tfisser Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni Urbani,
inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea, il-BEI u l-Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill
tal-Ewropa. Dan l-istrument finanzjarju jikkumplimenta t-tislif dirett tal-BEI u jgħin flallokazzjoni tar-riżorsi tal-Fondi Strutturali tal-UE għal proġetti li jagħmlu parti minn
pjan integrat għall-iżvilupp sostenibbli urban u r-riġenerazzjoni. Permezz ta’ JESSICA,
dawn ir-riżorsi jistgħu jintużaw għall-finanzjament ta’ proġetti urbani li jiġġeneraw
dħul permezz tal-hekk imsejħa Fondi għall-Iżvilupp Urban. Investimenti li jistgħu jkunu
fl-għamla ta’ ishma azzjonarji, self jew garanziji, u jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ sħubijiet
bejn il-muniċipalitajiet, il-banek u l-investituri privati. Il-Forza ta’ Ħidma ta’ JESSICA
tal-BEI toffri konsulenza dwar kif l-aħjar jintużaw ir-riżorsi u toffri gwida u appoġġ filġestjoni ta’ fondi. Sa tmiem l-2011, kienu ġew ikkummissjonati total ta’ 68 studju ta’
valutazzjoni ta’ JESSICA u kienu ġew iffirmati 18-il fond ta’ parteċipazzjoni għal total
ta’ EUR 1.7 biljun li jkopru 52 reġjun. L-għadd ta’ Fondi għall-Iżvilupp Urban żdied għal
25 sa tmiem l-2011, b’volum totali ta’ EUR 842 miljun li minnhom EUR 436 miljun kienu
diġà ntefqu fi tmien Stati Membri.

Appoġġ għal trasport nadif
Il-BEI jagħmel enfasi qawwija fuq l-appoġġ għattrasport pubbliku f’żoni urbani u jagħmel sforzi għallmod l-aktar effiċjenti, ekonomiku u sostenibbli biex tiġi
sodisfatta d-domanda għat-trasport. Din teħtieġ taħlita
ta’ soluzzjonijiet tat-trasport, li jkopru l-modi kollha. Bilpromozzjoni taċ-ċaqliqa mit-trasport privat għal dak
pubbliku u bl-investiment fi trasport sostenibbli, il-proġetti
għandhom il-mira li jtejbu l-kwalità tal-arja u jnaqqsu
t-tniġġis mill-istorbju. Jgħinu wkoll fil-ġlieda kontra l-bidla
fil-klima billi jtejbu l-effiċjenza fl-enerġija u jillimitaw
l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra. Tingħata wkoll
attenzjoni speċjali għas-sigurtà tat-trasport.
L-appoġġ tal-Bank ivarja mill-bini, l-estensjoni jew irriabilitazzjoni tal-infrastruttura tat-trasport pubbliku
(bħal-linji tal-ferrovija, ferroviji ħfief, sistemi tal-metro
u t-trammijiet u vetturi ferrovjarji) sal-promozzjoni
ta’ netwerks għaċ-ċikliżmu u pedonali, kif ukoll
l-elettromobbiltà. Barra minn hekk, il-BEI jippromwovi
l-iżvilupp ta’ vetturi aktar indaf u siguri billi jappoġġja
r-riċerka u l-iżvilupp għal soluzzjonijiet li huma effiċjenti
fl-enerġija u għandhom emissjonijiet baxxi li jistgħu jiġu
applikati għal karozzi tal-linja jew vetturi għat-tindif tattoroq jew għar-rimi tal-iskart, pereżempju.

Madwar 10 % tat-tislif tal-BEI imur fi progetti tattrasport pubbliku. Fl-2011, dan inkluda appoġġ għallaġġornament tan-netwerk tat-trasport ta’ Ile-deFrance għal erba’ linji tat-trammijiet f’Pariġi, l-ewwel
linja tat-tramm f’Tours fi Franza u l-estensjoni tannetwerk tat-trammijiet f’Nottingham fir-Renju Unit, kif
ukoll għall-estensjoni tal-linji tal-metro f’Ruma, Praga,
Bukarest u Ħesinki.

Politika ġdida ta’ tislif għat-trasport
It-trasport sostenibbli kien ukoll fil-qalba taddiskussjonijiet li saru fil-kuntest ta’ konsultazzjoni
pubblika fl-2011. Din wasslet għall-adozzjoni ta’
politika ġdida ta’ tislif għat-trasport li tispjega kif
il-Bank imexxi l-prijoritizzazzjoni u l-evalwazzjoni
ta’ proġetti. Il-politika ta’ tislif tinkludi, għal kull
sottosettur, ir-rekwiżiti li huma mistennija li
jintlaħqu. Barra minn hekk, il-politika l-ġdida
tispeċifika l-irwol tal-indikatur tal-azzjoni għallklima f’termini tal-prijoritizzazzjoni ta’ ċerti tipi
ta’ investiment u tagħmel enfasi fuq l-impenn talBank għall-valutazzjoni tal-footprint tal-karbonju, li
tapplika għal ħafna mill-proġetti.
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Il-BEI huwa attiv madwar
id-dinja kollha, fejn
jappoġġja l-għanijiet
tal-politika barranija talUE. L-attivitajiet tiegħu
barra mill-UE jammontaw
għal madwar 10 % tattislif totali tal-BEI. Sabiex
ikollu impatt ikbar il-Bank
jissieħeb ma’ oħrajn
għall-aħjar riżultati.
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Tislif barra
mill-UE skont
ir-reġjun

EUR 7bn


Pajjiżi tat-tkabbir



Pajjiżi Mediterranji



Ġirien tal-Lvant



Pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku



L-Amerika Latina



L-Asja

Appoġġ
għall-politiki tal-UE lil hinn mill-fruntieri tagħha

Appoġġ
għall-politiki tal-UE lil
hinn mill-fruntieri tagħha

F

l-2011, it-tislif tal-BEI barra mill-UE laħaq
madwar EUR 7 biljun. Fl-istess sena wkoll ilParlament Ewropew u l-Kunsill ġeddew ilmandat tal-BEI għall-attivitajiet barra mill-UE, li
għamel enfasi akbar fuq l-iżvilupp tas-settur privat
lokali, l-infrastruttura soċjali u ekonomika u proġetti
għall-mitigazzjoni u l-adattament għall-bidla filklima. Sabiex il-Bank ikun jista’ jipproċedi sew blattivitajiet tiegħu lil hinn mill-fruntieri tal-Ewopa,
il-limitu ġenerali għas-sentejn li baqa’ tal-mandat
tiegħu ġie miżjud b’EUR 1.6 biljun għal aktar minn
EUR 29 biljun (2007-2013). Parti kbira minn din iżżieda se tintuża biex jingħata appoġġ għall-pajjiżi
tal-Mediterran tan-Nofsinhar li huma impenjati
f’riformi politiċi wara r-Rebbiegħa Għarbija.

Il-mandat imġedded jagħti garanzija parzjali talUE kontra telf fuq selfiet għal proġetti fil-pajjiżi
ta’ qabel l-adeżjoni u dawk tal-viċinat, kif ukoll flAsja, l-Amerika Latina u l-Afrika t’Isfel sal-2013. Ilmandat tat-tislif għall-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew
u tal-Paċifiku (AKP) u l-Pajjiżi u t-Territorji Barranin
(PTB) jaqa’ taħt il-Ftehim ta’ Cotonou, li jiddefinixxi
r-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi msieħba tiegħu
f’dawk ir-reġjuni. Il-finanzjament f’dan il-qafas huwa
pprovdut mill-baġits tal-Istati Membri tal-UE permezz
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, flimkien mar-riżorsi
tal-BEI stess.

Il-Bank ingħata wkoll EUR 2 biljun addizzjonali biex
jappoġġja l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima fir-reġjuni
kollha – li kienet spinta meħtieġa għall-azzjoni talBank dwar il-klima barra mill-UE.

Għodda flessibbli għall-politika esterna
L-ambitu tal-mandat imġedded twessa’ biex ikopri
l-Islanda, il-Libja, l-Iraq u l-Kambodja. Jippermetti wkoll
lill-BEI biex jadatta għar-realtajiet politiċi li qed jinbidlu
malajr bħar-Rebbiegħa Għarbija, fejn jikkontribwixxi
għall-isforzi internazzjonali biex jiġu appoġġjati riformi
fil-pajjiżi tal-Mediterran tan-Nofsinhar. Fis-Sirja, il-BEI
issospenda s-selfiet u l-assistenza teknika tiegħu wara
d-deċiżjoni tal-UE li timponi sanzjonijiet fuq ir-reġim
wara t-trażżin vjolenti tal-protesti.
Il-Bank għandu prijorità ewlenija li jiżgura tkabbir
sostenibbli u l-ħolqien ta’ impjiegi fil-pajjiżi fi
tranżizzjoni tal-Mediterran tan-Nofsinhar, fejn huwa
diġà l-istituzzjoni finanzjarja pubblika ewlenija firreġjun, li jipprovdi aktar minn nofs tal-kontribuzzjoni
finanzjarja tal-Ewropa għal proġetti sostenibbli.
Il-BEI għandu sehem importanti fl-hekk imsejħa
Sħubija Deauville, imnedija fl-2011 mill-G8 bħala
appoġġ għat-tranżizzjoni demokratika u ekonomika
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I t-tkejjil tar-riżultati għal impatt
aktar dirett
Il-BEI qed jipproċedi lejn rappurtar orjentat
aktar lejn l-impatt u monitoraġġ aħjar għallattivitajiet tiegħu barra mill-UE. Il-qafas il-ġdid
tal-kejl tar-riżultati, li ġie żviluppat u ttestjat matul l-2011, se jevalwa u jkejjel l-impatt tal-iżvilupp ibbażat fuq indikaturi standard
li jistgħu jiġu mmonitorjati b’linji ta’ referenza, skadenzi u riżultati mistennija. Dan se jqis
b’mod partikolari l-effetti fiskali u fuq l-impjiegi
tal-proġetti ffinanzjati, l-effiċjenza fl-enerġija,
il-footprint tal-karbonju kif ukoll is-salvagwardji ambjentali u soċjali, iżda wkoll l-effetti
fuq governanza korporattiva għal proġetti fissettur privat. Fl-2012 se tibda fażi pilota għallimplimentazzjoni ta’ dan il-qafas il-ġdid.

Moma Titanium, il-Możambik

fir-reġjun. Huwa impenjat li jappoġġja l-iżvilupp talekonomija u biex iħeġġeġ l-impjiegi. Fl-2011 ġew
iffirmati selfiet li jiswew kważi EUR 1 biljun biex
irawmu l-iżvilupp tas-settur privat u jaċċelleraw
il-proġetti
infrastrutturali
rilevanti
fil-pajjiżi
Mediterranji.
Fl-2011, il-BEI saħħaħ ukoll il-preżenza tiegħu filpajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant billi fetaħ l-ewwel uffiċċju
tiegħu fir-reġjun – fi Kjev li jkopri l-Ukraina, il-Moldova,
il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan u r-Russja. IlBEI jappoġġja proġetti ta’ interess sinifikanti kemm
għall-UE kif ukoll għall-pajjiżi msieħba, b’self li fl2011 ammontaw għal EUR 776 miljun. Il-Faċilità talImsieħba tal-Lvant tal-Bank tagħti finanzjament
addizzjonali għal selfiet li jgħinu jappoġġjaw
l-investiment tal-UE fir-reġjun, speċjalment permezz
ta’ korporazzjonijiet Ewropej. Il-Fond ta’ Fiduċja ta’
Assistenza Teknika għas-Sħubija tal-Lvant, imwaqqfa
fl-2010 biex il-kompetenza esperta titqassam aħjar fittħejjija tal-proġetti u l-finanzjament sabiex titħaffef u
tiġi żgurata l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ proġetti
fir-reġjun, beda jaħdem bis-sħiħ fl-2011. L-Awstrija,
il-Polonja u l-Isvezja kienu l-ewwel pajjiżi li taw
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kontribuzzjoni, segwit b’impenn minn Franza u b’aktar
kontribuzzjonijiet mistennija.
Minbarra t-tislif għall-ġirien tiegħu tal-Lvant u tanNofsinhar, l-appoġġ għall-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi
kandidati potenzjali tal-UE fil-Balkani tal-Punent u
t-Turkija huwa qasam importanti ieħor. It-tislif lil dawn
il-pajjiżi jirrappreżenta kważi nofs it-tislif kollu barra
mill-UE.
Fl-2011, il-Qafas tal-Investiment għall-Balkani talPunent (WBIF) estenda l-appoġġ tiegħu għall-intrapriżi
ta’ daqs żgħir u medju, inizjattivi għall-bidla fil-klima
u oqsma oħrajn. Din l-inizjattiva konġunta, imwaqqfa
fl-2009 mill-Kummissjoni Ewropea, il-BEI, il-BERŻ u
l-Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa, tiġbor irriżorsi tal-għotjiet sabiex jinfluwenzaw selfiet għallfinanzjament tal-infrastruttura prijoritarja fil-Balkani
tal-Punent. Sa tmiem l-2011, din tat EUR 220 miljun
f’għotjiet lil 111 proġett, u għal dawn għandha filmira li tagħmel disponibbli aktar minn EUR 5.5 biljun
ta’ kofinanzjament. L-appoġġ riċenti jinkludi
finanzjament għall-Kuritur X, wieħed mill-elementi
essenzjali tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew fil-

Appoġġ
għall-politiki tal-UE lil hinn mill-fruntieri tagħha

42 %

tal-ammonti totali ta’ self
iffirmati fl-2011 ġew ikkofinanzjati
mal-Istituzzjonijiet Finanzjarji
Internazzjonali oħrajn.

ta’ Pjattaforma tal-UE għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp
Esterni. L-għan huwa li jiżdied aktar l-impatt talattivitajiet ta’ kooperazzjoni esterna tal-UE billi jittejbu
l-mekkaniżmi finanzjarji li jgħaqqdu għotjiet u selfiet
tal-UE. Dan jgħin biex jinfluwenza riżorsi finanzjarji
limitati biex jappoġġjaw prijoritajiet ta’ politika taliżvilupp esterni għall-benefiċċju tal-pajjiżi msieħba
tal-UE.
Fl-istess sena, il-BEI, il-BERŻ u l-Kummissjoni Ewropea
kkonkludew Memorandum ta’ Ftehim ġdid dwar ilkooperazzjoni barra mill-UE biex tittejjeb aktar ilkumplimentarjetà, l-addizzjonalità u l-użu effiċjenti
tar-riżorsi. Dan jinkludi r-reġjuni komuni tal-attività,
b’mod partikolari l-pajjiżi ta’ qabel l-adeżjoni (il-Balkani
tal-Punent u t-Turkija), il-ġirien tal-Lvant u r-Russja,
l-Asja Ċentrali u l-Mongolja.

L-impjant tas-siment Ohorongo, in Namibja

Balkani tal-Punent, li jmur minn Salzburg fl-Awstrija
għal Thessaloniki fil-Greċja.

Kooperazzjoni aktar
mill-qrib mal-imsieħba
Is-sħubija ma’ oħrajn hija karatteristika importanti talattivitajiet tal-Bank, b’mod partikolari barra mill-UE.
Il-Bank jaħdem ma’ netwerk ta’ msieħba ta’ fiduċja
fis-settur privat, u minn fost awtoritajiet pubbliċi u
organizzazzjonijiet mhux governattivi, li jagħtu kontribut
ta’ valur għall-attivitajiet tal-BEI. Taħt il-mandat imġedded,
l-għotjiet tal-UE qed jitħaltu dejjem aktar mat-tislif talBEI biex jinkisbu riżultati aħjar minn proġetti f’pajjiżi li
qed jiżviluppaw. Fl-istess ħin ,ir-rappreżentazzjonijiet talBank se jitqiegħdu taħt l-istess saqaf tad-Delegazzjonijiet
tal-UE barra minnha, u b’hekk tittejjeb il-kooperazzjoni
bejn il-BEI, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u
l-Kummissjoni, filwaqt li jinqasmu l-ispejjeż tal-operat.

Fl-2011 ukoll, il-BEI u International Finance
Corporation, membru tal-Grupp tal-Bank Dinji,
ftiehmu biex itejbu aktar il-kollaborazzjoni fi proġetti
tal-iżvilupp tas-settur privat fis-swieq emerġenti
(inklużi l-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku,
kif ukoll pajjiżi Mediterranji). Dan għandu jtejjeb
l-effettività tal-finanzjament billi jitnaqqas il-piż
amministrattiv tal-kumpaniji li jisselfu u li jwassal
għal twettiq aktar mgħaġġel tad-dokumentazzjoni
finanzjarja. Oqsma ta’ kooperazzjoni u koordinazzjoni
jinkludu l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet tal-mandati,
il-proċess ta’ valutazzjoni u diliġenza dovuta, żjarat
immonitorjati, u l-immaniġġjar tat-talbiet tal-klijenti.
Il-BEI jaħdem ukoll flimkien ma’ istituzzjonijiet
finanzjarji Ewropej oħrajn biex jappoġġja proġetti
barra mill-UE taħt l-inizjattiva ta’ “dipendenza
reċiproka”. Dan il-qafas jippermetti li waħda millistituzzjonijiet parteċipanti tieħu t-tmexxija talvalutazzjoni ta’ proġett, taqsam ir-riżultati malkofinanzjaturi u b’hekk tiġi evitata d-duplikazzjoni
tad-dokumenti għall-promotur tal-proġett u jitnaqqsu
l-ispejjeż. Il-BEI nieda l-inizjattiva ta’ dipendenza
reċiproka mal-aġenzija Franċiża għall-iżvilupp, Agence
Française de Développement, u l-bank pubbliku
Ġermaniż Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Fl-2011, grupp espert tal-Kummissjoni, inkluż il-BEI u
l-Istati Membri, beda studju dwar it-twaqqif potenzjali
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Il-BEI jagħmel sforzi biex jimplimenta l-aħjar prassi
internazzjonali dwar ir-responsabbiltà korporattiva.
Huwa impenjat bil-qawwa biex
jintegra t-tħassib ambjentali u socjali fl-attivitajiet
tan-negozju tiegħu
jiżgura governanza xierqa, trasparenza u
responsabbiltà, għalih innifsu u għall-kontropartijiet
tiegħu
jikkontrolla l-konsistenza tal-attivitajiet tat-tislif
tiegħu mal-objettivi tal-politika tal-UE u jmexxi
l-valutazzjonijiet tiegħu bil-għan li jiżgura li
l-investimenti huma sostenibbli;
jippromwovi investimenti aktar etiċi u sostenibbli;
jiżviluppa relazzjoni ta’ benefiċċju reċiproku bejnu u
l-komunitajiet ospitanti tiegħu; u,
jimminimizza l-footprint ambjentali tiegħu stess.
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Istituzzjoni responsabbli

I

r-responsabbiltà korporattiva hija r-responabbiltà
ta’ kulħadd fil-BEI. L-istrateġija tar-responsabbiltà
korporattiva tal-Bank hija definita mill-ġestjoni
tiegħu u hija integrata fl-attivitajiet tan-negozju
tiegħu. Imġiba kummerċjali responsabbli hija
essenzjali għall-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-BEI jiżgura li
s-selfiet tal-investiment kollha tiegħu jiġu riveduti millispeċjalisti ambjentali, soċjali u ta’ governanza biex
jivverifikaw li dawn jissodisfaw l-istandards tal-Bank.
Il-BEI iqis li t-trasparenza u l-iżvelar ta’ informazzjoni li
tikkunsidra r-rekwiżiti leġittimi tal-kunfidenzjalità finnegozju tal-klijenti tiegħu, hija importanti għal djalogu
informat mal-partijiet interessati tiegħu.

Rapportar dwar ir-responsabbiltà
korporattiva
Il-BEI isegwi l-istandards tal-aħjar prassi għall-iżvelar u
r-rapportar dwar ir-responsabbiltà korporattiva tiegħu
u juża l-linji gwida tal-Inizjattiva Globali tar-Rappurtar
dwar l-iżvelar ta’ prestazzjoni ambjentali, soċjali u ta’
governanza.
Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u n-nuqqas ta’ trasparenza
huma kruċjali f’pajjiżi barra mill-UE li huma għonja
biż-żejt u l-gass u riżorsi minerali. L-Inizjattiva għat-

Trasparenza fl-Industriji tal-Estrazzjoni – EITI – li ġiet
stabbilita biex tinkoraġġixxi u tassisti lill-pajjiżi b’ħafna
riżorsi biex iwaqqfu proċeduri għall-pubblikazzjoni
ta’ informazzjoni vverifikata dwar il-pagamenti
magħmula u d-dħul riċevut. Il-BEI jappoġġja l-EITI
billi jaħdem mal-promoturi tal-proġetti tagħha biex
jintroduci aktar trasparenza u konsistenza fir-rappurtar
dwar pagamenti fil-livell tal-proġetti.

Djalogu mas-soċjetà ċivili mal-Bord tadDiretturi tal-BEI
F’Ottubru 2011, il-Bank organizza l-ewwel seminar
tiegħu mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-Bord
tad-Diretturi tal-BEI. Madwar 65 parteċipant minn
52 organizzazzjoni u 13-il membru tal-panel marru
l-Lussemburgu għall-avveniment. It-temi ewlenin kienu
l-azzjoni għall-klima, it-tislif lill-SMEs u l-attivitajiet
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ir-rappreżentanti talorganizzazzjonijiet mhux governattivi laqgħu l-isforzi
tal-BEI fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, iżda għamlu
sejħa lill-Bank biex jagħmel aktar biex jgħin lill-UE timxi
lejn ekonomija aktar ekoloġika u sostenibbli.
Fir-rigward tal-SMEs fejn it-tislif tal-Bank jitqassam
permezz ta’ banek intermedjarji, id-diskussjonijiet
iffokaw fuq kif il-flus jistgħu jilħqu lis-setturi t-tajbin u
lill-benefiċjarji t-tajbin b’mod aktar mgħaġġel.
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Il-Bank huwa meqjus bħala sieħeb tal-iżvilupp
importanti ħafna, minkejja l-fatt li 10 % biss talfinanzjament tiegħu jmur għal attivitajiet barra mill-UE.
Il-membri tas-soċjetà ċivili enfasizzaw li l-metodu talBank għandu jkun imfassal skont il-kuntesti tal-pajjiżi
u l-karatteristiċi speċifiċi reġjonali, b’bilanċ xieraq bejn
it-tislif tas-settur pubbliku u l-privat, u jiffoka aktar fuq
il-ħtiġijiet u t-titjib tal-ħajja tan-nies lokali.

Evalwazzjoni ex-post indipendenti
It-taqsima Evalwazzjoni tal-Attivitajiet hija waħda
mill-erba’ taqsimiet indipendenti li jaqgħu taħt irresponsabbiltà tal-Ispettorat Ġenerali tal-Bank.
L-oħrajn huma Verifika Interna, Investigazzjonijiet ta’
Frodi u l-Mekkaniżmu tal-Ilmenti.
It-taqsima Evalwazzjoni tal-Attivitajiet twettaq
evalwazzjonijiet tematiċi, settorali u tar-reġjun/pajjiż
ta’ proġetti ffinanzjati mill-Bank ladarba dawn ikunu
lesti. Issaħħaħ ir-responsabbiltà u tinkoraġġixxi lillorganizzazzjoni biex titgħallem mill-esperjenza.
Fl-2011, tlestew żewġ rapporti ta’ evalwazzjoni: dwar
l-inizjattiva JEREMIE li tispeċjalizza f’intrapriżi ta’
daqs mikro sa medju, u dwar it-tislif b’appoġġ għallkoeżjoni ekonomika u soċjali fi Franza, fil-Portugall
u fir-Renju Unit. Ir-rapporti huma ppubblikati fuq ilwebsajt tal-Bank.

Il-Mekkaniżmu tal-Ilmenti tal-BEI huwa għodda
komprensiva għas-soluzzjoni ta’ tilwim għall-membri talpubbliku li jidhrilhom li jkunu ntlaqtu minn deċizjoni talBank. Kwalunkwe membru tal-pubbliku għandu aċċess
għalih. Fil-każ li ma jintlaħaq ebda ftehim, hekk it-tieni
livell ta’ rikors quddiem l-Ombudsman Ewropew. F’dan irrigward, il-mekkaniżmu tal-ilmenti tal-BEI huwa l-uniku
fost l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.
Fl-2011, it-taqsima tal-Mekkaniżmu tal-Ilmenti rċieviet
54 ilment li minnhom 46 kienu ammissibbli. Ħafna
mill-ilmenti kienu relatati mal-impatti ambjentali u
soċjali ta’ proġetti ffinanzjati (18) u mal-akkwisti fi
proġetti ffinanzjati (14). L-Ombudsman Ewropew ħa
deċiżjoni dwar tliet ilmenti ppreżentati kontra l-BEI, fejn
ikkonkluda li ma kien hemm ebda amministrazzjoni
ħażina u m’għamel ebda kummenti ta’ kritika.

It-tnaqqis tal-footprint ambjentali
tagħna stess
Il-BEI ilu jkejjel il-footprint tal-karbonju tal-attivitajiet
interni tiegħu sa mill-2007 (linja ta’ referenza tal-Grupp
tal-BEI). Il-mira oriġinali li jitnaqqas il-footprint talkarbonju b’20 % sal-2020 kienet diġà intlaħqet u anke
inqabżet b’4 % fl-2011.

Total ta’ tunnellati ta’
CO 2 2011

Tunnellati ta’
CO 2 għal kull
membru talistaf f 2011

Tunnellati ta’
CO 2 għal kull
membru talistaf f 2010

Tunnellati ta’
CO 2 għal kull
membru talistaf f 2009

Emissjonijiet
tal-enerġija

824

0.38

0.41

0.52

Emissjonijiet
tal-mobbiltà

18 74 4

8.62

8.67

8.13

-1.6

- 0.0007

- 0.002

0.0001

114.8

0.053

0.1

0.06

19 682

9.05

9.14

8.69

Skar t
Konsum ta’ kar ti
tal-ikkupjar
TOTAL
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Fuq bażi per capita, il-BEI qed ikompli jnaqqas
l-emissjonijiet tal-karbonju mill-attivitajiet interni
tiegħu, minkejja ż-żieda fin-negozju mill-2008 sal2011. L-użu aktar effiċjenti u effettiv tal-ispazju taluffiċċju u t-titjib fil-ġestjoni tal-binjiet tal-uffiċċji
wasslu għal tnaqqis fl-emissjonijiet li huma attribwiti
għall-użu tal-enerġija.
L-emissjonijiet tal-mobbiltà (primarjament minħabba
l-ivvjaġġar bl-ajru) komplew b’tendenza ta’ tnaqqis
wara li kienu espandew meta l-Bank wieġeb għall-kriżi
finanzjarja billi żied l-attività ta’ tislif tiegħu fl-2010 u
l-2011.
Il-BEI jappoġġja r-riċiklaġġ tal-iskart: 75 % taliskart domestiku li jipproduċi huwa rriċiklat millawtoritajiet lokali biex jipproduċi enerġija permezz
tal-inċinerazzjoni, l-ikkompostjar u l-produzzjoni
tal-bijogass li inkella jiġi ġġenerat minn sorsi mhux
rinnovabbli. Skont id-dejta mogħtija mill-awtoritajiet
lokali, ir-riċiklaġġ tal-iskart domestiku prodott millBank għandu impatt pożittiv fuq l-emissjonijiet talkarbonju b’mod ġenerali.

L-Istitut tal-BEI
Ir-responsabbiltà korporattiva tal-BEI se tingħata
spinta ġdida bl-Istitut tal-BEI li għadu kif ġie
stabbilit. L-Istitut tal-BEI, li ilu attiv sa mill-1 ta’
Jannar 2012, jaġixxi bħala katalista għall-attivitajiet
edukattivi, soċjali u artistiċi eżistenti tal-Bank.
L-Istitut, li huwa maħluq bħala parti mill-Grupp
tal-BEI, huwa appoġġjat minn grupp żgħir ta’
staff li jaħdem taħt l-amministrazzjoni ta’ kuljum
tad-Dekan. Il-Bord Superviżorju tiegħu huwa
ppresedut mill-President tal-BEI.
L-Istitut tal-BEI għandu l-għan li jippromwovi
l-objettivi tal-UE billi jappoġġja “inizjattivi Ewropej
għall-ġid komuni”. Bl-għajnuna tal-imsieħba tiegħu
u n-netwerk tal-“Ħbieb tal-Istitut”, l-Istitut għandu
l-mira li jkollu effett ta’ katalista għal attivitajiet
soċjali, kulturali, edukattivi u ta’ riċerka li huma
mmirati lejn l-iżvilupp ekonomiku u soċjali flIstati Membri tal-UE. Huwa mibni fuq tliet pilastri:
il-programmi tal-għarfien, programmi soċjali, u
programmi tal-arti.

Ilħna mill-laqgħa tal-Bord mas-soċjetà ċivili:
“Jekk it-theddida tal-klima hija waħda sistemika, mela
r-rispons għall-klima għandha tkun hekk ukoll. Jeħtieġ
li kollha nimxu kif suppost, il-Bank inkluż.”
“Il-BEI ma jistax jagħmel kollox, iżda għandu jagħmel
dak kollu fil-poter tiegħu.”
“In-nies għandhom ikunu fil-qalba ta’ kull attività.”
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Il-kapital u
l-attivitajiet ta’ self

G

ħal aktar minn 50 sena, il-BEI kien sieħeb
finanzjarju sod li jappoġġja l-għanijiet tal-UE.
Bħala organizzazzjoni li ma timmassimizzax ilprofitti, il-benefiċċji tal-kundizzjonijiet tas-self tal-BEI
fil-parti l-kbira jitgħaddew lill-promoturi ta’ proġetti. IlBank huwa l-akbar sellief sovranazzjonali u ġabar EUR
76 biljun fis-swieq kapitali internazzjonali fl-2011.

tal-Bank għal Regolamenti Internazzjonali jiffissa
l-koeffiċjent minimu tal-adegwatezza tal-kapital
għall-banek għal 8 %.

Il-BEI huwa sellief responsabbli u sors ta’ stabilità fi
żminijiet ta’ taqlib. B’bażi kapitali b’saħħitha u karta
tal-bilanċ li tirriżulta minn politika ta’ tislif prudenti
u ġestjoni tar-riskju soda, huwa żamm pożizzjoni
finanzjarja eċċellenti fl-2011.

Il-BEI jiffinanzja lilu nnifisu u jissellef il-parti
l-kbira tar-riżorsi tat-tislif tiegħu fis-swieq kapitali
internazzjonali. B’bażi ta’ appoġġ sod mill-azzjonisti,
bażi kapitali b’saħħitha, kwalità ta’ assi eċċezzjonali,
ġestjoni ta’ riskju konservattiva u strateġija soda ta’
finanzjament, il-Bank żamm il-klassifikazzjoni AAA
mogħtija mit-tliet aġenziji ewlenin tal-klassifikazzjoni
fl-2011. Billi jibni fuq is-saħħa finanzjarja tiegħu,
huwa jista’ jissellef b’rati ferm attraenti.

Sieħeb finanzjarju sod
Fi tmiem l-2011 l-assi totali kienu ta’ EUR 472 biljun,
b’rata estremament baxxa ta’ selfiet indeboliti qrib iżżero fil-mija (0.09 %). L-eċċess nett annwali laħaq EUR
2.3 biljun fl-2011, li jirrifletti livelli rekord ta’ tislif fl-2009
u l-2010, filwaqt li l-ispejjeż amministrattivi baqgħu
moderati.
Il-BEI huwa awtonomu finanzjarjament. Il-kapital
tiegħu ta’ EUR 232 biljun huwa sottoskritt mill-Istati
Membri tal-UE, li huma l-azzjonisti tal-BEI. Is-sehem
ta’ kull pajjiż fil-kapital tal-Bank huwa bbażat fuq il-piż
ekonomiku tiegħu fil-mument tal-adeżjoni tiegħu flUE. Il-koeffiċjent tal-adegwatezza tal-kapital tal-BEI –
il-koeffiċjent tal-kapital tal-Bank mal-assi tiegħu
– kien ta’ 24.9 % fi tmiem l-2011. Il-Kumitat ta’ Basel

L-akbar sellief sovranazzjonali

Matul il-kundizzjonijiet ferm volatili tas-swieq fl2011, il-Bank issellef EUR 76 biljun mis-swieq kapitali
internazzjonali f’livelli tal-infiq u b’maturità medja li
kienet paragunabbli sew mal-2010.
Is-self fit-tliet valuti ewlenin tal-Bank – l-euro (EUR),
id-dollaru Amerikan (USD) u l-isterlina (GBP) – kompla
jiddomina u ammonta għal madwar 88 % tal-ħruġ
tal-BEI fl-2011. L-euro kellha l-akbar volum b’EUR
35 biljun, segwita mid-dollaru Amerikan (USD 33
biljun jew EUR 24 biljun) u l-isterlina (GBP 6.8 biljun
jew EUR 7.9 biljun). Il-Bank issellef EUR 9 biljun jew
12 % ta’ finanzjament ta’ valuti oħrajn. L-akbar volum
kien fid-dollaru Awstraljan, segwit bil-krone Norveġiż
u l-krona Svediża.
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It-tmexxija tal-BEI
Korpi Statutorji tal-BEI

u l-Kumitat tal-Verifika. Il-Bord tal-Gvernaturi jiltaqa’
darba fis-sena.

Il-Bord tal-Gvernaturi huwa magħmul minn ministri
nnominati minn kull wieħed mis-27 Stat Membru,
ġeneralment il-Ministri tal-Finanzi.

Fl-2011, il-Bord tal-Gvernaturi ħatar lil Werner Hoyer
bħala l-President il-ġdid tal-BEI mill-1 ta’ Jannar
2012. Werner Hoyer huwa s-seba’ president tal-BEI
sa minn meta twaqqaf fl-1958. Huwa s-suċċessur
ta’ Philippe Maystaadt li kien il-President tal-BEI
għal żewġ mandati konsekuttivi mill-2000 sal-2011.
Preċedentement, Werner Hoyer kien il-Ministru talIstat fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tar-Repubblika
Federali tal-Ġermanja, responsabbli għall-politika
Ewropea, u Membru tal-Parlament Ġermaniż.

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 ilmembri tal-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat ta’ Tmexxija
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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 maddispożizzjonijiet tat-Trattat u l-Istatut tiegħu u maddirettivi ġenerali stipulati mill-Gvernaturi. Il-membri
tiegħu, li huma maħtura għal perjodu ta’ ħames snin li jista’
jiġġedded, jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Bank biss.
Il-Bord tad-Diretturi huwa magħmul minn 28 Direttur,
fejn Direttur wieħed huwa nnominat minn kull Stat

Membru u wieħed mill-Kummissjoni Ewropea. Hemm
ukoll 18-il Supplent, jiġifieri li xi wħud minn dawn ilpożizzjonijiet jinqasmu bejn gruppi ta’ stati. Barra minn
hekk, sabiex titwessa’ l-kompetenza professjonali talBord 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.
Il-Bord tad-Diretturi jiltaqa’ għaxar darbiet fis-sena.
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Il-Kumitat ta’ Tmexxija huwa l-korp eżekuttiv
permanenti tal-Bank. Id-disa’ membri tiegħu jaħdmu
taħt l-awtorità tal-President u s-sorveljanza tal-Bord
tad-Diretturi.
Il-Kumitat ta’ Tmexxija jieħu ħsieb it-tmexxija ta’ kuljum
tal-Bank, iħejji deċiżjonijiet għall-Bord tad-Diretturi
u jiżgura li dawn jiġu implimentati. Il-membri tiegħu
jinħatru għal perjodu ta’ ħames snin li jista’ jiġġedded u
jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Bank biss. Il-Kumitat
ta’ Tmexxija jiltaqa’ darba fil-ġimgħa, ippresedut millPresident. Skont l-Istatut tal-Bank, il-President huwa
wkoll iċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi. L-akbar
erba’ azzjonisti – Franza, il-Ġermanja, l-Italja u r-Renju
Unit – għandhom siġġu permanenti fuq il-Kumitat ta’
Tmexxija.

Il-Kumitat tal-Verifika huwa korp indipendenti li
jaqa’ direttament taħt ir-responsabbiltà tal-Bord talGvernaturi u huwa responsabbli għall-verifika talkontijiet tal-Bank u biex jivverifika li l-attivitajiet huma
konformi mal-aħjar prassi bankarja. Huwa magħmul
minn sitt membri, maħtura għal kariga li ma tistax
tiġġedded ta’ sitt snin finanzjarji konsekuttivi.
Il-Kumitat tal-Verifika għandu jaċċerta li l-attivitajiet talBank ikunu twettqu u li 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 talVerifika dwar ir-riżultati tal-ħidma tiegħu matul is-sena
preċedenti jintbagħtu lill-Bord tal-Gvernaturi flimkien
mar-rapport annwali tal-Bord tad-Diretturi.

Il-BEI jixtieq jirrigrazzja lill-promoturi u l-fornituri li ġejjin għar-ritratti li jidhru f ’dan ir-rapport:
Il-farm offshore għall-enerġija mir-riħ Belwind, il-Belġju; Ferrovija TGV ta’ veloċità għolja, Franza © RFF/ CAPA/ Laurent
Rothan (TOMA); Farm għall-enerġija mir-riħ EnBW Baltic 1, il-Germanja; L-Isptar Nya Karolinska Solna, l-Isvezja; Il-metro ta’
Porto, il-Portugall, kompetizzjoni tar-ritratti tal-BEI minn wara l-lenti; L-impjant tal-karti Stora Enso, l-Isvezja © Stora Enso;
Need a Skip, West Bromwich, ir-Renju Unit; Noor East Co. marble&granite, l-Eġittu; Greenmeadow Stores, ir-Renju Unit;
LANXESS AG, il-Ġermanja; Danisco RDI, id-Danimarka © DANISCO A/S; Legatura tal-kotba Bl Aino © Geraldine Bruneels;
Teknoloġija tal-immaġnijiet Spectrum Dynamics, l-Iżrael; Inġinerija ta’ teknoloġija għolja Trelleborg, l-Isvezja; Ferrovija TAV ta’
veloċità għolja, l-Italja © Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; Il-Pont Apollo, is-Slovakkja; Il-Port ta’ Rotterdam, il-Pajjiżi l-Baxxi;
Enerġija ENEL, l-Italja © ENEL; Gemasolar, Spanja; Farm għall-enerġija mir-riħ fi Skegness, ir-Renju Unit, kompetizzjoni
tar-ritratti tal-BEI minn wara l-lenti; L-ambjent ta’ Castilla y León, Spanja; Afforestazzjoni u kontroll tat-tgħawwir, it-Turkija;
Westmetro, il-Finlandja © Lanismetro; International Building Exhibition IBA Ħamburg, il-Ġermanja; Moma Titanium, ilMożambik; L-impjant tas-siment Ohorongo, in-Namibja © Ohorongo
Tqassim: EIB GraphicTeam.
Stampat minn Imprimerie Jouve fuq karta MagnoSatin bl-użu ta’ linka bbażata fuq żejt veġetali. Il-karta, li hija ċċertifikata
b’mod konformi mar-regoli tal-Forest Stewardship Council (FSC), tikkonsisti f’fibra verġni 100 % (li ta’ mill-inqas 50 % minnha minn foresti amministrati sew).
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