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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinnota li l-għadd kbir ta’ strumenti finanzjarji u programmi ta’ kofinanzjament Ewropej 
huwa element li joħloq konfużjoni u inċertezza fost l-entitajiet pubbliċi u privati li jkunu 
jixtiequ jibbenefikaw minnhom; jittama għaldaqstant li jiġu rrazzjonalizzati u kkoordinati, 
bl-għan li jnġieb ‘il quddiem l-użu effiċjenti tagħhom fi ħdan qafas unifikat u koerenti, 
inklużi l-fondi strutturali;

2. Jinnota li xi strumenti finanzjarji li diġà qed joperaw fis-settur tal-enerġija, bħall-Fond 
Ewropew għall-Effiċjenza Enerġetika (EEEF) u l-Fond Marguerite, b’xorti ħażina qed 
jipproduċu riżultati inferjuri minn dawk mistennija; josserva fil-fatt li l-Fond Marguerite 
s’issa ffinanzja għadd tassew limitat ta' proġetti, filwaqt li l-Fond Ewropew għall-
Effiċjenza Enerġetika jaħdem billi joffri lil min jixtieq jużah kundizzjonijiet ta’ 
finanzjament simili għal dawk offruti mis-suq ordinarju, jekk mhux anqas konvenjenti 
minnhom; jemmen li l-adozzjoni ta’ strumenti finanzjarji futuri għalhekk għandha tqis 
dawn l-esperjenzi mhux għal kollox pożittivi;

3. Jiddispjaċih mill-fatt li l-Fond għall-Effiċjenza Enerġetika, minkejja li jikkwalifika fil-fatt 
bħala strument ta’ finanzjament, huwa kkunsidrat mill-Kummissjoni bħala ugwali għal 
sussidju, u għalhekk ma jippermettix li parti tuża sew lilu kif ukoll il-fondi strutturali; 
jenfasizza għalhekk il-ħtieġa li fil-futur jiġi żgurat li l-istrumenti finanzjarji l-ġodda 
jirriżultaw kompatibbli mal-fondi strutturali u mal-istrumenti l-oħra ta' sussidju 
disponibbli mill-Unjoni Ewropea;

4. Japprezza l-attenzjoni mogħtija lill-appoġġ tal-SMEs permezz tal-istrumenti ta’ 
parteċipazzjoni fil-kapital u d-dejn previsti mill-Programmi COSME u Orizzont 2020; 
madanakollu jikkunsidra xieraq li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiżdied il-limitu massimu 
previst mill-mekkaniżmu ta’ garanzija fuq is-self (Loan Guarantee Facility) fl-ambitu ta’ 
COSME (EUR 150 000), fid-dawl ta’ valutazzjoni aktar preċiża tal-ħtiġijiet reali ta’ 
kreditu tal-SMEs Ewropej;

5. Iħares b’mod favorevoli lejn l-azzjonijiet li jipprovdu għall-ħruġ ta' garanziji għall-
promoturi ta' proġetti, bl-għan li jiffaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-kreditu, skont l-
iskema proposta mill-Faċilità ta’ Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji (Risk 
Sharing Financial Facility - RSFF); 

6. Jappoġġja l-isforz magħmul għall-inċentivazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-
SMEs fl-ambitu tal-Programm Orizzont 2020; jinnota wkoll li l-finanzjament tal-kapital 
ta' riskju mhux l-uniku mezz vijabbli biex jintlaħaq dan il-għan; jistieden għalhekk lill-
Kummissjoni u lill-partijiet interessati l-oħra biex janalizzaw l-involviment possibbli ta’ 
sistema ta’ għoti ta’ kuntratti min-naħa tal-SMEs għall-iżvilupp ta' teknoloġiji li l-
istituzzjonijiet Ewropej juru l-bżonn għalihom, b'tali mod li l-fondi Ewropej jiffinanzjaw 
il-produzzjoni ta' teknoloġiji utli għall-istituzzjonijiet infushom;
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7. Ittenni li dawn l-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu attivati biex jitwettqu proġetti li 
jitqiesu meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-BEI b’mod 
partikolari, iżda wkoll lill-korpi l-oħra involuti direttament jew indirettament, biex jassistu 
b’mod ħafna aktar attiv lill-promoturi ta’ dawn il-proġetti, l-aktar fil-fażi tal-bidu; 

8. Jemmen li huwa neċessarju li, għall-proġetti kollha li jeħtieġu kofinanzjament 
Ewropew,titwettaq valutazzjoni ex ante dwar il-potenzjal kummerċjali tal-proġett, bl-għan 
li jiġi stabbilit liema forom ta’ finanzjament ikunu aktar xierqa (għotjiet mill-baġit tal-UE, 
self fornut mill-Bank Ewropew għall-investimenti jew garanziji permezz ta’ strumenti 
finanzjarji), filwaqt li ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-possibbiltà li jitnaqqsu l-perċentwali 
ta’ għotjiet, fejn possibbli, u li jiġi stabbilit test PPP għal proġetti fuq skala kbira;

9. Jafda fl-impatt tassew pożittiv fuq l-ekonomija Ewropea ta’ użu aktar strateġiku tal-
istrumenti finanzjarji, iżda jqis li dan ser ikun b’xorti ħażina limitat għall-proġetti bi 
prestazzjoni fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju; jibża’ li investimenti fi proġetti daqstant 
bżonnjużi għall-ilħiq tal-għanijiet tal-istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv jistgħu ma jitwettqux għaliex jitqiesu wisq riskjużi għall-investituri 
u minħabba n-nuqqas ta’ fondi pubbliċi;

10. Jitlob għalhekk b’urġenza li tiġi implimentata l-inizjattiva tal-bonds għall-finanzjament 
tal-proġetti (project bonds) u li tiġi vvalutata bir-reqqa l-opportunità ta’ inizjattiva ġdida 
għall-ħruġ ta’ bonds Ewropej għall-infrastruttura, bil-parteċipazzjoni diretta tal-Unjoni 
Ewropea fil-kapital tal-proġetti infrasrutturali ta’ interess komuni b’valur qawwi miżjud 
Ewropew permezz tal-ħruġ pubbliku ta’ project bond min-naħa tal-Unjoni

11. Jemmem li l-Unjoni Ewropea, bil-parteċipazzjoni waħedha jew flimkien mal-Istati 
Membri, direttament għall-kapital tal-proġetti infrastrutturali (ikkaratterizzati minn ritorn 
fuq investimenti fuq perjodu ta’ żmien twil); tkun qiegħda tibgħat sinjal qawwi lill-
investituri pubbliċi u privati kif ukoll lis-swieq finanzjarji; jemmen li din il-
parteċipazzjoni tal-UE bħala investitur tirrappreżenta garanzija tat-twettiq tal-proġett, u 
tipproduċi effett katalista qawwi kif ukoll effett daqstant qawwi ta’ lieva. 


