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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jinsab verament imħasseb dwar it-tnaqqis sinifikanti fl-Abbozz ta' Baġit tal-2015 tal-

Kummissjoni propost mill-Kunsill speċjalment f'oqsma ewlenin bħall-innovazzjoni, 

inkluża l-innovazzjoni ta' natura soċjali, ir-riċerka, l-infrastrutturi, l-SMEs u l-enerġija, 

partikolarment is-sigurtà tal-enerġija, li teħtieġ livell għoli ta' investiment fl-infrastruttura 

tal-enerġija, l-effiċjenza enerġetika, l-interkonnessjonijiet, u l-produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli; jemmen bis-sħiħ li minflok tnaqqis dan huwa ż-żmien għal żieda sinifikanti 

u kuraġġuża li tkun aktar mill-abbozz ta' baġit propost mill-Kummissjoni sabiex 

tingħeleb il-kriżi ekonomika malajr kemm jista' jkun; iqis li t-tnaqqis propost jista' jkun 

ta' detriment għall-kompetittività u t-tkabbir tal-UE;  

 

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li somom konsiderevoli – li kien intlaħaq qbil dwarhom 

qabel mill-Kunsill fin-negozjati tal-QFP – issa diġà huma neqsin fil-Baġit tal-2015 u li t-

tnaqqis propost se jkompli jaggrava s-sitwazzjoni u jikkomprometti l-abilità tal-

programmi tal-UE li jiffunzjonaw b'mod adegwat; jenfasizza li għandhom jittieħdu l-

miżuri kollha xierqa biex jiġu ssodisfati l-obbligi legali tal-Unjoni u jiġi evitat dewmien 

fil-pagamenti lill-partijiet terzi importanti bħar-riċerkaturi, l-universitajiet, l-SMEs u l-

intraprendituri; jitlob għalhekk li l-abbozz ta' baġit tal-Kummissjoni jerġa' jiġi 

kompletament kif kien, u jiġi pprovdut aktar finanzjament f'oqsma strateġikament 

importanti għall-kompetittività, is-sostenibilità, it-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi; 

 

3. Jinsab sorpriż li l-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern qed ikomplu jħabbru f'kull summit l-

importanza tal-baġit tal-UE fir-rigward tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, filwaqt li fl-

istess ħin il-Kunsill qed ikompli jnaqqas il-baġit tal-UE proprju f'dawn l-oqsma; ifakkar 

lill-Kunsill li fin-negozjati tal-QFP sar qbil biex jiġu fornuti qabel il-fondi għal numru ta' 

programmi; jinsab konvint li t-tnaqqis kbir fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u pagament 

taħt l-Intestatura 1a jmorru kontra l-kompromess li sar qbil dwaru fil-QFP; 

 

4. Jinsab allarmat bit-tnaqqis tal-Kunsill ta' 1.85 % fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

8.57 % fl-approprjazzjonijiet ta' pagament taħt l-Intestatura 1a; iqis dan it-tnaqqis 

kompletament inaċċettabbli peress li l-marġini tal-QFP għandhom jintużaw kollha biex 

jappoġġaw l-irkupru tal-ekonomija u biex jitħallsu l-kontijiet pendenti lill-benefiċjarji; 

 

5. Iqis li huwa essenzjali, peress li jikkostitwixxu 99 % tal-impriżi kollha tal-UE u 80 % tal-

impjiegi fl-UE, li jingħata aktar appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju 

(MSMEs) sabiex tissaħħaħ  il-kompetittività tagħhom fi ħdan ambjent ta' negozju stabbli, 

jitnaqqas l-effett ta' pożizzjonijiet tas-suq dominanti okkupati minn kumpaniji kbar u 

konglomerati, titrawwem il-kultura tal-intraprenditorija, u l-SMEs tingħatalhom l-

għajnuna biex jistabbilixxu ruħhom u biex jikbru;   



 

PE537.237v02-00 4/6 AD\1035008MT.doc 

MT 

 

6. Jitlob li jiżdiedu r-riżorsi għall-intestaturi baġitarji li jipprovdu sussidji lill-MSMEs u lill-

kooperattivi u li 40 % tal-ammonti mniżżlin taħt dawk l-intestaturi jiġu allokati bħala 

appoġġ dirett għall-promozzjoni tat-tkabbir sod u żvilupp sostenibbli tal-MSMEs u l-

kooperattivi sabiex ilaħħqu mal-ispejjeż tal-fatturi ta' produzzjoni li dejjem qed jiżdiedu u 

jżommu pass mas-soċjetà tal-għarfien li qed tevolvi u mal-iżvilupp ibbażat fuq tkabbir 

ekonomiku bbilanċjat, speċjalment fl-Istati Membri fejn il-kriżi kellha impatt akbar fir-

rigward tal-għeluq ta' MSMEs;  

 

7. Jindika l-importanza li jitnaqqas id-distakk bejn l-entitajiet meqjusa eċċellenti u dawk li 

mhumiex, sabiex jiġi żgurat li x-xjenza u r-riċerka jistgħu wkoll ikunu appoġġati fl-

istituti li, għalkemm mhumiex meqjusa eċċellenti, qed jagħmlu progress lejn l-eċċellenza 

jew jistgħu jilħqu dak il-livell bil-kooperazzjoni ta' oħrajn li diġà jitqiesu li kisbu dan il-

livell; jemmen li l-kisba ta' kondiviżjoni aktar bilanċjata tal-approprjazzjonijiet tal-

Orizzont 2020 hija mira li għandha tibqa' tiġi segwita bil-ħsieb li jitjieb l-istatus quo li 

nħoloq taħt il-programmi preċedenti tal-qafas ta' riċerka; 

 

8. Ifakkar li programmi pluriennali bħall-Orizzont 2020, il-COSME, is-CEF u l-EaSI huma 

kruċjali għall-kisba tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 u, b'hekk, għall-

assigurazzjoni ta' perkors ta' tkabbir stabbli għall-UE; jemmen li l-funzjonament tajjeb 

tal-programmi huwa wkoll essenzjali għall-assorbiment effiċjenti tal-fondi mill-QFP 

kollu; jindika li diversi programmi kruċjali għadhom fil-fażi inizjali tagħhom u li l-iskalar 

tagħhom għandu jiġi aċċelerat; jenfasizza l-valur miżjud li l-programmi Ewropej jistgħu 

jikkontribwixxu; jemmen li l-Baġit 2015 se jkun deċiżiv għas-suċċess tal-programmi 

pluriennali l-ġodda għall-2014-2020; jissottolinja li l-Baġit 2015 għandu għalhekk 

jipprevedi l-miżuri neċessarji kollha bħall-antiċipazzjoni tal-investimenti billi jiġu fornuti 

minn qabel l-impenji sabiex jiġi żgurat li l-programmi jilħqu r-rata operattiva kollha 

tagħhom mingħajr aktar dewmien; 

 

9. Jenfasizza r-rwol tal-innovazzjoni tal-SMEs biex tmexxi l-irkupru ekonomiku tal-UE; 

jistenna li l-Kummissjoni twettaq l-impenji legali u baġitarji tagħha fir-rigward tal-

Istrument tal-SMEs fl-Orizzont 2020 u jistieden lill-Kunsill jippermetti dan billi jipprovdi 

baġit xieraq; jitlob lill-Kummissjoni biex mill-2016 tistabbilixxi linja baġitarja unika 

għall-Istrument tal-SMEs, sabiex tippermetti sorveljanza u kontroll baġitarji aktar ċari, u 

tiżgura approċċ ġenwin minn isfel għal fuq għall-implimentazzjoni tiegħu; 

 

10. Jissottolinja l-importanza ta' programmi spazjali Ewropej ewlenin bħal Galileo u 

Copernicus biex isaħħu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-kompetittività u bħala fornituri 

futuri tas-servizzi ta' kuljum liċ-ċittadini tal-UE; jindika l-potenzjal kbir tas-settur tal-

ispazju għall-SMEs; 

 

11. Jemmen li l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020, li hija vitali biex jinkisbu l-

għanijiet klimatiċi tagħna filwaqt li jiġu stimulati t-tkabbir u l-impjiegi fis-setturi tal-
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enerġija rinnovabbli u t-teknoloġiji b'użu baxx tal-karbonju, teħtieġ governanza aħjar u 

koordinazzjoni eqreb bejn l-UE, l-Istati Membri u r-reġjuni u konsultazzjoni mar-

rappreżentanti tal-korpi bbażati fuq l-industrija u r-riċerka; jitlob l-ogħla sinerġija 

possibbli bejn il-fondi tal-UE u l-istrumenti ta' finanzjament flessibbli u rilevanti għall-

industrija kif ukoll bejn in-nefqa Ewropea u dik nazzjonali; 

 

12. Jindika li l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid, li tgħaqqad il-kompetittività mal-inklużjoni 

soċjali u s-sostenibilità, hija essenzjali għat-tisħiħ tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi u li 

l-industrija għandha tikkostitwixxi 20 % tal-PDG sal-2020, għan li għandu jinkiseb billi 

jitjieb l-ambjent tan-negozju, speċjalment għall-SMEs, u għall-appoġġ tal-iżvilupp ta' 

bażi industrijali qawwija u sostenibbli kapaċi li tikkompeti fuq livell globali; jinnota li l-

fondi tal-UE jistgħu jikkontribwixxu għaż-żamma tal-investiment fl-industrija Ewropea 

billi jippromwovu l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid u l-irkupru, u għalhekk aktar tnaqqis 

addizzjonali fl-investimenti tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-infrastruttura għall-industrija 

Ewropea jdewwem serjament l-irkupru ekonomiku tal-UE;  

 

13. Jissottolinja l-importanza tal-enerġija rinnovabbli u tat-teknoloġiji b'użu baxx ta' karbonju 

u effiċjenti fir-riżorsi billi l-Ewropa titpoġġa fuq quddiem fir-riċerka u l-innovazzjoni kif 

ukoll fil-produzzjoni ta' tali teknoloġiji filwaqt li tissaħħaħ il-kompetittività fit-tul tal-

Ewropa; jenfasizza l-importanza li jsir biżżejjed investiment fit-teknoloġiji msemmija 

hawn fuq biex jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, li jista' wkoll jgħin biex jinħolqu 

negozji sostenibbli ġodda u impjiegi ta' kwalità u mħallsin tajjeb f'setturi b'rata għolja ta' 

tkabbir; 

 

14. Jilqa' l-pakkett dwar l-ekonomija ċirkolari ppubblikat mill-Kummissjoni fit-2 ta' 

 Lulju 20141; jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet 

tiegħu;  

 

15. Jitlob finanzjament xieraq għall-korpi kollha rilevanti tal-UE li jikkontribwixxu għall-

kompetittività u t-tkabbir tal-Ewropa, pereżempju l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-

Teknoloġija fost oħrajn, kif ukoll għall-aġenziji eżekuttivi biex ikunu jistgħu jwettqu kif 

xieraq il-kompiti li ġew assenjati lilhom mill-awtorità leġiżlattiva. 

 

 

                                                 
1  Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-2 ta'  Lulju 2014: Tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari: Programm ta' 

skart żero għall-Ewropa (COM(2014)0398). 
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