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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 fir-rapport tiegħu:

1. Jemmen li biex l-UE toħroġ mill-kriżi ekonomika u soċjali attwali, u sabiex tkun żgurata 
l-kompetittività ġejjiena tagħha f’dinja globalizzata, huwa essenzjali li jintlaħqu l-objettivi 
stipulati fl-istrateġija UE 2020 għall-kisba ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv; 
jenfasizza li biex jiġu implimentati dawn l-objettivi, jinħtieġ total ta’ madwar EUR 1600 
biljun ta’ investimenti orjentati lejn il-futur f’politiki ewlenin;

2. Jenfasizza r-rwol ewlieni li jrid ikollu l-baġit tal-UE fil-kisba tal-objettivi tal-istrateġija 
UE 2020 miftehma b'mod komuni, għax, jekk jiġi ppjanat sew, finanzjament tal-UE jista’ 
jservi ta' katalist għal azzjonijiet b'valur miżjud tal-UE ċar li l-Istati Membri individwali 
ma jistgħux jiksbu, kif ukoll joħloq sinerġiji u kumplimentarjetajiet mal-attivitajiet tal-
Istati Membri billi jgħinhom jiffukaw fuq investimenti ewlenin iffukati fuq il-ġejjieni; 
jilqa’, għaldaqstant, il-proposta tal-Kummissjoni li jiżdied (meta mqabbel mal-QFM 2007-
2013) il-finanzjament disponibbli għal programmi tal-UE fl-oqsma tar-riċerka, l-
innovazzjoni, il-kompetittività, l-SMEs u l-infrastruttura; jemmen bis-sħiħ li dawn l-
allokazzjonijiet finanzjarji proposti jikkostitwixxu l-minimu, u jwissi bil-qawwa kontra t-
tentazzjoni ta’ xi Stati Membri li jnaqqsuhom, għax dan jipperikola l-kredibilità tal-UE u 
l-impenn politiku favur it-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza, fl-istess waqt, il-ħtieġa li tkun 
żgurata flessibilità baġitarja suffiċjenti biex il-mezzi baġitarji jkunu jistħu jiġu allinjati 
b’mod xieraq maċ-ċirkostanzi u l-prijoritajiet li jevolvu;

3. Jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa li jitjieb, jiġi stimulat u żgurat il-finanzjament tar-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fl-UE billi jiżdied b’mod sinifikanti l-infiq relevanti 
fil-QFM 2014-2020 għall-programm Orizzont 2020, u billi jiġu simplifikati b’mod 
radikali l-proċeduri ta’ finanzjament filwaqt li jinżamm strettament il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja soda; 

4. Jenfasizza l-valur miżjud tal-programmi tal-UE favur l-SMEs, għax dawn dehru li kienu 
siewja ħafna fl-appoġġ tal-isforzi tal-Istati Membri li jiżguraw l-aċċess tal-SMEs għal 
opportunitajiet ta’ finanzjament fi żmien ta’ kriżi finanzjarja qawwija; jisħaq, madankollu, 
li aċċess għall-finanzjament aqwa u aktar diversifikat, minn għotjiet sa self jew 
finanzjament tal-ekwità, għandu jkun disponibbli fil-ġejjieni għall-atturi industrijali kollha 
Ewropej; jemmen bil-qawwa li l-pakkett finanzjarju previst għall-Programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u tal-SMEs (COSME), il-baġit allokat għall-istrumenti 
finanzjarji għandu jiżdied, u l-aċċess għalih għandu jitjieb, biex il-programm ikun jista’ 
jiġi estiż biex jinkludi aktar SMEs, u biex ikun jista’ jwieġeb b’mod aktar xieraq għall-
ħtiġijiet varji tal-SMEs;

5. Hu tal-fehma li l-iżvilupp ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ enerġija sostenibbli fl-UE 
se tirrikjedi sforzi ta’ investiment kbar fir-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tal-enerġija; 
jenfasizza, għaldaqstant, il-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament fir-riċerka u l-iżvilupp 
teknoloġiċi, u li jinżammu l-proġetti ta’ demostrazzjoni fil-qasam tal-enerġija; jitlob li 
jkun hemm implimentazzjoni sħiħa għall-Pjan SET, li diġà ġie adottat; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill jiċċaraw il-finanzjament tal-pjan fil-qafas tal-QFM 2014-2020; 
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6. Jenfasizza l-importanza strateġika ta’ proġetti infrastrutturali fuq skala kbira (bħal ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES) għall-ġejjieni tal-kompetittività tal-UE u t-tisħiħ tal-
industriji tal-UE; jemmen li l-finanzjament tal-industrija għandu jkun żgurat fil-baġit al-
UE abbażi ta’ baġit multiannwali awtonomu u komprensiv, filwaqt li t-titjib fil-
governanza tal-industriji għandu jibqa’ fl-ambitu tar-regoli tat-Trattat UE; jenfasizza li 
jekk ikun hemm xi spejjeż żejda waqt l-implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti, dawn 
għandhom ikunu koperti b’mod li ma jipperikolax il-finanzjament u l-implimentazzjoni 
b’suċċess ta’ politiki oħra tal-Unjoni li jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet tal-
istrateġija UE 2020;

7. Jemmen li fil-kuntest attwali ta’ limitazzjonijiet fil-baġits pubbliċi, l-effett ta’ lieva ta’ 
sorsi oħra ta’ finanzjament hu asssolutament meħtieġ biex jitwettqu l-investimenti fit-tul 
meħtieġa għat-twettiq tal-istrateġija UE 2020; jemmen li l-valur miżjud tal-UE jiżdied 
b’mod partikolari permezz tal-appoġġ għal programmi b’riskju għoli, b’infiq kbir u fit-tul 
lil hinn mill-ilħuq tal-Istati Membri individwali; jitlob, għaldaqstant, li jsiru azzjonijiet tal-
UE biex inaqqsu r-riskji tal-investiment f’attivitajiet fuq skala kbira u għall-iżvilupp ta’ 
investiment fl-Ewropa kollha fl-infrastruttura tal-enerġija u tal-ICT; jilqa’, f’dan ir-
rigward, it-tnedija tal-fażi pilota 2012-2013 tal-inizjattiva  Bonds għall-Proġetti tal-UE, u 
l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, bħala l-ewwel passi 
fid-direzzjoni t-tajba;

8. Jemmen, madankollu, li tinħtieġ riflessjoni aktar bir-reqqa għat-titjib tal-appoġġ għal 
investimenti fit-tul fl-UE; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati u mtejba strumenti 
finanzjarji għall-kondiviżjoni tar-riskji msejsa fuq il-baġit tal-UE, u permezz tagħhom il-
faċilitazzjoni tal-finanzjament tal-investiment f’setturi prijoritarji, li jkun jinkludi firxa ta’ 
proġetti ikbar u aktar varjata u b’livelli ta’ riskju differenti (approċċ ta’ ‘portafoll ta’ 
proġetti’); jinsab konvint li għandha ssir ħidma għal sinerġiji u kumplimentarjetajiet bejn 
skemi tal-UE u dawk nazzjonali biex ikun massimizzat il-potenzjal għal tkabbir ta’ tali 
strumenti; jenfasizza li dawn l-istrumenti jridu jiddependu fuq kriterji ċari u trasparenti 
għall-eleġibilità u l-għażla tal-proġetti;

9. Jenfasizza li r-riinvestiment tad-dħul (reflows) għandu jkun il-prinċipju li jirregola l-
istrumenti finanzjarji innovattivi kollha; jenfasizza li dan il-prinċipju “rota” jwassal mhux 
biss għal tfaddil tal-finanzi pubbliċi iżda anke jsaħħaħ l-effett ta’ lieva u ta’ multiplikatur 
ta’ dawn l-istrumenti li, fl-aħħar mill-aħħar, jgħinu sabiex ikun żgurat livell ogħla ta’ 
investimenti fl-ekonomija;

10. Jisħaq li l-interoperabilità u s-sinerġiji bejn il-programmi speċifiċi (bħal Orizzont 2020, 
COSME u CEF) u l-politika ta’ koeżjoni jridu jkunu promossi; jinsab konvint li 
finanzjament kumulattiv  jew imħallat għandu jkun inkoraġġit biex jiġi massimizzat it-
teħid tal-fondi disponibbli tal-UE fl-Istati Membri kollha, u b’hekk il-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-programmi speċifiċi kollha, u għall-kisba ta’ żvilupp ekonomiku aktar 
bilanċjat fit-territorju tal-UE kollu kemm hu; 


