Grazzi talli kkunsidrajt li tieħu sehem f'dan l-istħarriġ importanti dwar il-bżonnijiet ta' investiment
infrastrutturali tal- belt/kunsill lokali tiegħek f'isem il-Bank Ewropew tal-Investiment (il-Grupp tal-BEI).
Taħt hawn xi mistoqsijiet li l-intervistatur ser jistaqsik minn fuq it-telefon. Parteċipanti oħrajn qalulna li
jkun ta` benefiċċju li jaraw il-mistoqsijiet minn qabel, biex ikunu jistgħu jkellmu lill-kollegi u jiksbu ttweġibiet qabel it-telefonata.
Din tgħin biex l-intervista tkun iqsar u iżjed faċli għalik . Aħna se niddiskutu r-risposti tiegħek meta
nċemplulek. M'għandekx għalfejn tibgħathomlna.
Tista' sserraħ rasek li kull ma tgħid se jiġi ttrattat b'mod strettament kunfidenzjali u li r-risposti tiegħek
se jitqegħdu mar-risposti ta' parteċipanti minn kunsilli lokali oħra b'mod li jassiguraw li l-grupp tal-BEI
ma jkunx jista' jidentifikak.
Jekk belt/kunsill lokali tiegħek tagħmel parti minn żona akbar metropolitana, jekk jogħġbok
wieġeb il-mistoqsijiet kollha għall- belt/kunsill lokali biss u mhux iż-żona akbar metropolitana.
Jekk mhux ċert dwar xi informazzjoni, jekk jogħġbok agħti l-aħjar stima tiegħek.

1. Nista' nivverifika kemm hemm nies jgħixu bħalissa fil- kunsill lokali
tiegħek?

__________

2. Jekk jogħġbok agħżel liema żewġ setturi minn dawn imniżżlin hawn
taħt għandhom l-akbar sehem ta' impjiegi fil- kunsill lokali tiegħek?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Agrikoltura
Settur tal-Minjieri
Kostruzzjoni
Manifattura
Finanzi
Turiżmu
Amministrazzjoni Pubblika
Servizzi (minbarra finanzi, turiżmu u amministrazzjoni pubblika)

__________l-iżjed
settur importanti
__________ it-tieni
l-iżjed settur
importanti

3. Fil kunsill lokali tiegħek. Għal kull waħda minn dawn li ġejjin tista tgħidli
bejn wieħed u ieħor ……?
a. Is-sehem ta' binjiet pubbliċi li huma effiċjenti fl-enerġija, mill-binjiet
pubbliċi kollha
b. Is-sehem ta' akkomodazzjonijiet soċjali li huma effiċjenti flenerġija, mill-akkomodazzjonijiet soċjali kollha
c. Is-sehem tal-enerġija rinnovabbli kkunsmata mit-total ta' enerġija
kkunsmata
d. Is-sehem tal-flotta tat-trasport pubbliku li jużaw sorsi ta' karburanti
nodfa (eż. qalbu għal batteriji/ ibridi/ċelluli tal-fjuwil) mill-flotta
kollha tat-trasport pubbliku
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a.
b.
c.
d.

__________%
__________%
__________%
__________%

4. X' porzjon mill-investiment infrastrutturali għal kunsill lokali, f'dawn laħħar tlett snin kienu għal …:
1. __________%
2. __________%
3. __________%

A. Manutenzjoni u tiswija
B. Modernizzazzjoni u adattament
C. Kostruzzjoni ta' infrastruttura ġdida
Jekk jogħġbok ikkonsidra l-investiment infrastrutturali kollu fil- kunsill lokali
tiegħek, irrispettivament minn min huwa responsabbli għal dan linvestiment
5. Il-pjanijiet ta' azzjoni jew l-istrateġiji ta' zvilupp fil- tal-kunsill lokali
tiegħek, jinkludu xi wieħed minn dawn li ġejjin?
A. Mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, eż. tnaqqis ta' emissjonijiet
b'investiment f'enerġija effiċjenti u enerġija b'użu baxx talkarbonju
B. Adattament għat-tibdil fil-klima, eż. miżuri biex jittrattaw l-impatt
tat-tibdil tat-temp jew avvenimenti ta' temp estrem
C. Indirizzar tal-effetti soċjali u ekonomiċi ta' transizzjoni għal livell
baxx ta' karbonju
D. Sigurtà tas-sistemi tal-IT fil-kunsill lokali
E. Miżuri ta' ekonomija ċirkulari, bħal tnaqqis ta' skart, bijomassa, u
riċiklaġġ

a.
b.
c.
d.
e.

Iva/ Le
Iva/ Le
Iva/ Le
Iva/ Le
Iva/ Le

6. F'dawn l-aħħar tlett snin, xi proporzjon tal-attivitajiet tal-investiment
infrastrutturali tiegħek ġie iffinanzjat minn kull wieħed minn dawn li
ġejjin?
A. Fondi proprja, inkluż dħul propjru, dħul tat-taxxa kondiviż u
trasferimenti/ sussidji programmati (eż. responsabbiltajiet delegati
bħal edukazzjoni, saħħa, eċċ.) tal- kunsill lokali
B. Trasferimenti kapitali / sussidji / għotjiet ta' investiment ad hoc
(speċifiċi għall-proġett) mingħand gvernijiet reġjonali/ nazzjonali
jew programmi tal-UE
C. Finanzi esterni oħrajn (speċifiċi għall-proġett mingħajr għotjiet/
mhux imnaqqsa) (jiġifieri finanzi mill-bank, finanzi mis-suq kapitali,
selfiet minn banek promozzjonali jew instituzzjonijiet ta' livell lokali,
reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali)

7. F'dawn l-aħħar tlett snin, il-kunsill lokali tiegħek ibbenifika minn
strumenti finanzjarji ffinanzjati mill-UE bħal self issussidjat, garanziji u
mekkaniżmi oħra li jnaqqsu r-riskju
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a. __________%
b. __________%
c. __________%

Iva
Le

