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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

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

1. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni dwar l-ABE 1/2015, li tipproponi l-

proviżjonament ta’ fond ta’ garanzija u ta’ talbiet possibbli għall-garanzija tal-UE, kif 

ukoll l-ibbaġitjar ta’ approprjazzjonijiet għall-forniment ta’ appoġġ ta’ konsulenza, skont 

il-proposta leġiżlattiva għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond 

Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS); jemmen bis-sħiħ, madankollu, li sorsi oħra 

(f’approprjazzjonijiet ta’ impenn) flok dawk proposti fil-proposta tal-Kummissjoni għall-

ABE 1/2015 għall-finanzjament tal-Garanzija tal-UE għandhom jinsabu; jopponi bis-sħiħ 

ir-ridistribuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn mill-Orizzont 2020 u mill-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa fil-baġit tal-Unjoni 2015; ifakkar li l-adozzjoni tal-ABE 1/2015 

m’hemmx għalfejn tkun konkomitanti mal-adozzjoni tar-Regolament dwar il-FEIS;  

2. Itenni r-rwol tal-baġit tal-Unjoni fil-ħolqien ta’ valur miżjud billi jakkomuna r-riżorsi u 

jikkontribwixxi għall-effett multiplikatur tal-infiq tal-Unjoni; jappoġġa l-mobilizzazzjoni 

ta’ sorsi addizzjonali ta’ finanzjament privat u pubbliku biex jiġi ffinanzjat investiment 

favur għanijiet ta’ dimensjoni Ewropea, b’mod partikolari billi jiġu indirizzati l-isfidi 

transkonfinali f’oqsma bħalma huma l-infrastruttura tal-enerġija u dik tat-trasport; 

3. Jissottolinja, f’dan ir-rigward, l-importanza tal-użu ta’ strumenti finanzjarji sabiex jiġu 

indirizzati bżonnijiet speċifiċi tas-suq u biex jiġi attirat finanzjament addizzjonali, b’mod 

partikolari minn sorsi privati; 

4. Jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa li tiġi żgurata trasparenza, responsabilità u skrutinju għal 

strumenti finanzjarji jew kwalunkwe mekkaniżmu ieħor li jinvolvi l-baġit tal-Unjoni, u 

b’mod partikolari l-FEIS; ifakkar fil-ħtieġa għal valutazzjoni bir-reqqa u regolari tal-

funzjonament ta’ dawn l-istrumenti u l-kontribut tagħhom lejn il-kisba tal-istrateġija tal-

Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;  

5. Jinsisti, barra minn hekk, fuq l-importanza li jiġu evitati d-duplikazzjoni ta' nfiq jew 

nefqiet irdoppjati; jitlob, għalhekk, għal grad għoli ta’ sinerġiji u koordinazzjoni bejn is-

sorsi kollha ta’ finanzjament, li huma mmirati biex jagħtu spinta għat-tkabbir u għall-

iżvilupp ekonomiku; iqis li l-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza fil-kuntest tal-FEIS 

m’għandux jipperikola l-ispeċifiċità tal-appoġġ provdut minn strutturi eżistenti, b’mod 

partikolari fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li għandu l-Parlament li jafferma l-awtorità tiegħu bħala fergħa vera u 

proprja tal-awtorità baġitarja u koleġislatur, biex jiżgura t-trasparenza u r-responsabilità, 

minn naħa, u l-koordinazzjoni u s-sinerġiji, min-naħa l-oħra, fil-qafas tal-FEIS propost. 

7. Jissottolinja li sinerġiji bejn il-FEIS, il-Fondi EIS, in-nefqa fir-riċerka u l-innovazzjoni u t-

trasport għandhom ikunu żviluppati, filwaqt li fil-każijiet kollha tiġi żgurata kwalità 

għolja ta’ programmi u proġetti. 
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