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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-baġit tal-UE huwa primarjament baġit ta’ investiment, b’94 % mill-volum 
totali tiegħu investit mill-ġdid fl-Istati Membri, u li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma 
responsabbli għal sehem sostanzjali mill-infiq pubbliku fl-Ewropa;

2. Jisħaq fuq il-fatt li l-politika ta’ koeżjoni għandha rwol kruċjali fil-promozzjoni tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, fl-għoti ta' spinta lill-impjiegi u t-tkabbir u fit-
tnaqqis tal-iżbilanċji makroekonomiċi;

3. Jitlob li tingħata prijorità għall-ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-baġits tal-UE, tal-Istati 
Membri, kif ukoll fil-livell lokali u reġjonali; jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi data 
fattwali ċara dwar kif jista’ jissaħħaħ ir-rwol tal-baġit tal-UE li juża l-influwenza tiegħu 
biex iqanqal investimenti fil-livelli differenti; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ 
fil-livelli kollha mill-opportunitajiet ta’ finanzjament addizzjonali previsti mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment u mill-istrument il-ġdid ta’ bonds tal-proġetti; jilqa' barra minn 
hekk il-fatt li l-applikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji qed tiġi estiża taħt il-politika ta' 
koeżjoni għall-objettivi tematiċi kollha u għall-fondi kollha tal-QSK;

4. Jinsab imħasseb li l-qtugħ fil-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni tal-QFP li jmiss se 
jnaqqas il-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali li jinvestu fi tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; jenfasizza li l-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni 
għandu tal-anqas jinżamm fil-livell preżenti;

5. Jitlob lill-istituzzjonijiet itejbu d-dispożizzjonijiet eżistenti sabiex ir-reġjuni ta’ ċerti Stati 
Membri li ntlaqtu partikolarment ħażin mill-kriżi finanzjarja jkunu jistgħu jkomplu jtejbu 
l-kapaċità tagħhom li jassorbu l-fondi strutturali u ta’ koeżjoni u jipprevjenu d-diżimpenji 
enormi antiċipati;

6. Jisħaq fuq il-fatt li l-kondizzjonalitá makroekonomika mhijiex aċċettabbli peress li tista’ 
tikkawża diffikultajiet għall-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u potenzjalment 
toħloq riskji għall-kisba tal-obbligi fuq żmien twil; itenni li l-introduzzjoni ta’ 
kondizzjonalità mekroekonomika kieku taffettwa lil dawk ir-reġjuni li l-aktar għandhom 
bżonn u jisħaq fuq il-fatt li l-awtoritajiet lokali u reġjonali ma għandhomx jiġu penalizzati 
għad-diffikultajiet li jinħolqu fil-livell ta’ Stat Membru; jissottolinja, barra minn hekk, l-
oppożizzjoni tiegħu għar-riżerva ta’ rendiment, li tista’ taqta’ qalb ir-reġjuni biex, minflok 
jagħżlu proġetti aktar ambizzjużi u innovattivi, jagħżlu proġetti b’miri li jistgħu jinkisbu 
aktar faċilment;

7. Jesprimi t-twemmin li hemm bżonn konċentrazzjoni tematika fuq għadd żgħir ta' 
prijoritajiet; jisħaq, madankollu, fuq il-fatt li l-flessibilità hija meħtieġa biex l-Istati 
Membri u r-reġjuni jkunu jistgħu jwieġbu bl-aktar mod effikaċi għall-miri komuni, filwaqt 
li jirrispettaw ukoll l-ispeċifiċitajiet territorjali, ekonomiċi u soċjali.
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