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Il-Faċilità ta' Investiment "iżżid il-valur" fil-pajjiżi 
Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, jgħidu l-awdituri 
tal-UE 
Il-Faċilità ta' Investiment tal-AKP, li approvat proġetti ta' żvilupp b'valur ta' EUR 5.7 biljun 
matul l-aħħar deċennju, iżżid valur għall-isforzi tal-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp u taqbel ħafna 
mal-objettivi ta' politika tagħha, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. L-awdituri 
ħarsu lejn ftehimiet ta' investiment iffirmati bejn l-2011 u l-2014 fil-Kenja, fit-Tanzanija, fl-
Uganda, fin-Niġerja, fil-Kamerun, fil-Malawi, fil-Mauritius u fil-Haiti. 

Imwaqqfa fl-2003, il-Faċilità ta' Investiment tal-AKP tikseb il-kapital tagħha mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u 
hija mmaniġġjata mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Hija tipprovdi finanzjament fuq perjodu medju sa perjodu 
twil u għandha l-għan li twassal benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ambjentali li jkunu sostenibbli. Il-Faċilità toffri 
finanzjament skont termini bbażati fuq is-suq biex tgħin tiżgura li ma teskludix istituzzjonijiet lokali ta' 
finanzjament. Il-fokus primarju jinsab fuq l-appoġġ ta' entitajiet privati u entitajiet tas-settur pubbliku mmexxija 
kummerċjalment. Il-proġetti jridu jiżguraw standards ambjentali u soċjali għoljin. 

L-awdituri sabu li l-Faċilità żżid valur għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE mal-pajjiżi AKP. Fi tmiem l-2014, il-
linji ta’ kreditu kienu jirrappreżentaw 28 % tal-portafoll tal-Faċilità, meta mqabbla ma’ 14 % fi tmiem l-2010. Is-
sehem akbar jirrifletti l-importanza kontinwa tal-finanzjament fuq perjodu twil offrut mill-Faċilità, jgħidu l-
awdituri. Il-Faċilità kellha wkoll effett katalitiku pożittiv fis-sens li attirat finanzjament addizzjonali. 

"Bidliet reċenti għall-Faċilità joffru potenzjal enormi biex din tkun ikkollegata saħansitra aħjar ma' attivitajiet 
oħra tal-UE għall-iżvilupp, billi tiffoka fuq proġetti li jiġġeneraw impatt u jnaqqsu l-faqar", qal Klaus-Heiner 
Lehne, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 

Il-Faċilità tappoġġa proġetti ta’ infrastruttura fil-provvista u l-ġenerazzjoni tal-elettriku, fit-telekomunikazzjoni, fl-
ilma u d-drenaġġ, kif ukoll fit-trasport, fis-saħħa u fl-edukazzjoni. Hija qed tipparteċipa fil-finanzjament tal-
proġett ta' Impjant ta' Produzzjoni tal-Enerġija Eolika fil-Lag Turkana, li jiswa EUR 600 miljun, wieħed mill-akbar 
investimenti privati uniċi li qatt sar fil-Kenja u l-akbar park eoliku fl-Afrika sub-Saħarjana. Il-finanzjament mill-
Faċilità jammonta għal EUR 150 miljun. Il-Faċilità investiet ukoll EUR 5 miljun f’fond ta’ mikrofinanzjament 
immirat lejn istituzzjonijiet mikrofinanzjarji u produtturi żgħar attivi fil-kummerċ ġust madwar l-Afrika kollha. Il-
kapital totali ġġenerat kien ta' EUR 22 miljun. Mingħajr appoġġ mill-Faċilità, jgħidu l-awdituri, probabbilment dan 
il-proġett ma kienx iseħħ. 
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Madankollu, l-awdituri tabilħaqq innutaw li mhux dejjem jiġi segwit l-obbligu kuntrattwali li l-benefiċjarji aħħarija 
jiġu infurmati dwar il-finanzjament mill-BEI/mill-Faċilità ta’ Investiment, u l-assistenza teknika mhux dejjem tkun 
immirata lejn intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Fir-rapport tagħhom, huma għamlu rakkomandazzjonijiet dwar 
kif dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati. 

 


