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SUĠĠERIMENTI

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

Il-kuntest ġenerali

1. Jilqa' l-isforzi li saru biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, baġitarji u 
tal-impjiegi permezz tas-Semestru Ewropew, biex b'hekk ikun jista' jsir il-monitoraġġ 
parallel tal-baġits nazzjonali u tal-politiki ekonomiċi matul perjodu ta' sitt xhur kull sena; 
jenfasizza li l-Politika ta’ Koeżjoni għandha ssir punt ċentrali tal-Istħarriġ Annwali dwar 
it-Tkabbir tal-Kummissjoni (SAT); jiddispjaċih, għalhekk, li s-SAT 2013 ma sfruttax l-
opportunità biex jibda dibattitu iktar sinifikanti dwar it-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni 
Ewropea, notevolment permezz ta’ rieżami tal-linji gwida tiegħu. iqis li l-proċessi wara s-
Semestru Ewropew 2012 enfasizzaw il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tikseb koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fost ir-reġjuni u ttejjeb il-koordinazzjoni 
makroekonomika, u ssaħħaħ il-leġittimità demokratika u l-governanza tajba fir-rigward 
tal-Politika ta' Koeżjoni, kif ukoll fir-rigward tal-politiki koordinati kollha fil-livell 
Ewropew li għandhom l-għan li jiksbu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

2. Jissottolinja r-rwol kruċjali tal-Politika ta' Koeżjoni bħala strument ewlieni għall-kisba tal-
objettivi tal-Ewropa 2020 u għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi u l-istabbilizzazzjoni tal-
ekonomija reali; iqis li Politika ta' Koeżjoni b'saħħitha u ffinanzjata sew hija għodda 
effikaċi u effiċjenti biex timplimenta l-Ewropa 2020 u tgħin biex tevita kriżijiet ekonomiċi 
u finanzjarji futuri, bis-saħħa tal-programmi tagħha ta' żvilupp fit-tul, id-dimensjoni 
baġitarja, is-sistema tal-amministrazzjoni deċentralizzata u l-inkorporazzjoni tal-
prijoritajiet tal-UE għall-iżvilupp sostenibbli; jindika li l-Politika ta' Koeżjoni hija politika 
ta' investiment u għalhekk għandha tħeġġeġ il-koeżjoni territorjali, ekonomika u soċjali 
sostenibbli fir-reġjuni kollha tal-UE, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' solidarjetà; 
jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza li jiġu involuti r-reġjuni u l-awtoritajiet lokali 
kollha fil-kisba tal-objettivi ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tal-Ewropa 2020;

3. Iqis li l-politika reġjonali ser ikompli jkollha rwol importanti ħafna fl-iżvilupp tal-
programmi nazzjonali fis-semestru Ewropew u, fl-istess waqt, ser tirrappreżenta strument 
ewlieni għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul;

4. Ifakkar li l-Politika ta' Koeżjoni tista' tkun biss ta' suċċess jekk tkun tista’ tgawdi minn 
qafas finanzjarju stabbli u dejjiemi; jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-fondi koperti mir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) ma jistgħux jingħataw biss 
f’konformità mar-regoli dwar il-kundizzjonalità makroekonomika peress li l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali ma jistgħux jinżammu responsabbli għan-nuqqas ta’ kapaċità tal-
gvernijiet nazzjonali tagħhom li jibbilanċjaw il-baġits tagħhom;

5. Jissottolinja li Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha u ffinanzjata sew tista’ tipprevjeni kriżijiet 
ekonomiċi u finanzjarji futuri fl-Ewropa u tista' tipproteġi b’mod partikolari lir-reġjuni 
inqas żviluppati;
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6. Jenfasizza li, fi żmien ta' kriżi, l-istrumenti flessibbli tal-Politika ta' Koeżjoni qed jadattaw 
malajr għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u għall-kundizzjonijiet finanzjarji aktar stretti; ifakkar 
li miżuri ta' emerġenza, bħal pereżempju pagamenti minn qabel jew żieda tar-rati ta' 
kofinanzjament żdiedu ma' miżuri politiċi fit-tul biex jistimulaw it-tkabbir u joħolqu 
impjiegi; jilqa’, f’dan il-kuntest, l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex ikunu riprogrammati, 
fejn ikun possibbli, ir-riżorsi mhux minfuqa tal-Fond Strutturali favur l-SMEs, l-effiċjenza 
enerġetika u l-impjiegi taż-żgħażagħ;

7. Jenfasizza l-bżonn li tiġi modernizzata l-amministrazzjoni pubblika peress li hija fattur 
importanti biex titjieb ir-rata ta’ assorbiment tal-Fondi Strutturali mill-Istati Membri; 
jissuġġerixxi li l-Istati Membri għandhom jingħataw assistenza mill-esperti jekk jixtiequ; 
ifakkar li l-użu tal-Fondi Strutturali għandu jitjieb ukoll billi jitnaqqsu l-piżijiet 
burokratiċi;

Żbilanċi fiskali u baġitarji u r-riskju ta' riċessjoni

8. Jinsab mħasseb li fil-maġġoranza tal-ekonomiji taż-żona tal-euro, awsterità fiskali 
kkonċentrata fil-bidu u sinkronizzata se tfixkel prospetti ta' tkabbir fl-2013; huwa tal-
opinjoni li investiment għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi għandu jkun fil-qalba tal-
isforzi tal-Istati Membri u li l-awsterità għandha tiġi introdotta gradwalment għal perjodu 
itwal; jilqa’ r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li huwa biss permezz ta’ approċċ ta’ 
konsolidazzjoni fiskali differenzjat lejn l-Istati Membri li jista’ jikseb kemm it-tkabbir kif 
ukoll il-ġustizzja soċjali;

9. Għandu l-fehma li konsolidazzjoni fiskali iktar mifruxa u bbilanċjata kemm fil-livelli 
nazzjonali kif ukoll sottonazzjonali tista’ twassal biex jinkisbu finanzi pubbliċi 
sostenibbli, tisħiħ tal-fiduċja fis-suq, iktar kompetittività, iktar tkabbir u opportunitajiet ta’ 
impjieg imtejba fiż-żona tal-euro u anke fl-UE kollha;

10. Jistieden lill-Istati Membri, fir-rigward tal-aspetti ta' nfiq u dħul fil-baġit, jagħtu prijorità 
lil politiki li jiffavorixxu t-tkabbir, b'mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni, ir-riċerka, 
l-innovazzjoni, l-ICTs, l-infrastruttura u l-enerġija, u jiżguraw li l-infiq u d-dħul ikunu 
effiċjenti; jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari wkoll lir-rinfurzar tal-
kopertura u l-effikaċja tas-servizzi tal-impjiegi u politiki attivi fis-suq tax-xogħol; 

11. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lit-tagħlim tul il-ħajja u l-
programmi ta' taħriġ mill-ġdid biex jevitaw, fid-deċennji li ġejjin, nuqqas ta' ħaddiema fl-
oqsma ta’ interess;

Tkabbir u Impjiegi

12. Jenfasizza l-bżonn li tiġi żgurata l-koerenza fi ħdan u bejn il-politiki ekonomiċi tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni fejn għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-effetti mifruxa tal-
politiki ekonomiċi nazzjonali individwali; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-reġjuni jiżguraw 
il-konsistenza tal-istrumenti politiċi ekonomiċi differenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-
politiki li għandhom l-għan li jiksbu l-objettivi tal-Ewropa 2020 sabiex terġa' tiġi 
stabbilita l-fiduċja tal-investituri biex jiksbu finanzjament fit-tul tal-ekonomija reali; fid-
dawl tal-aċċess limitat u għali għall-finanzjamenti għal ħafna negozji u familji, jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli taħdem mal-Istati Membri biex taċċellera l-użu tal-Fondi 
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Strutturali mhux minfuqa kif ukoll tħeġġiġhom jagħmlu użu sħiħ mill-istrumenti għall-
kondiviżjoni tar-riskju ġodda u innovattivi (bħalma huma l-bonds tal-proġetti) biex 
tgħinhom jiżblukkaw il-finanzjament privat;

13. Jinsab imħasseb ħafna li, snin wara l-bidu ta’ kriżi sistematika, il-qgħad fit-tul jibqa' 
jiżdied fl-UE, akkumpanjat minn livelli allarmanti ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ, riskji 
dejjem jikbru ta' faqar u esklużjoni soċjali mingħajr prospettivi ta’ titjib immedjat;

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u r-reġjuni biex jagħmluha prijorità tagħhom 
li jieħdu azzjoni determinata kontra l-livelli ta’ qgħad fl-UE; 

15. Jitlob li jkun hemm miżuri b'saħħithom biex jerġgħu jiksbu l-fiduċja fis-settur bankarju u 
b'hekk jissaħħaħ l-investiment; ifakkar li l-aċċess insuffiċjenti għall-finanzjament jibqa' 
wieħed mill-ostakli kritiċi li jwaqqfu lill-SMEs milli jsibu kapital privat li jaqbel mal-
kofinanzjament tal-UE u milli jerġgħu jiksbu l-kompetittività; jenfasizza li l-istrumenti 
finanzjarji innovattivi tal-Politika ta' Koeżjoni, flimkien mal-kapital tal-BEI, jistgħu jkunu 
katalisti għal investiment immirat lejn l-SMEs u jservu biex jikkomplimentaw is-self 
tradizzjonali mill-banek; jirrakkomanda li l-użu tal-Fondi Strutturali, flimkien ma’ 
finanzjament mill-BEI, jiġu esplorati aktar, inter alia għall-fini tal-finanzjament ta’ fondi 
ta' kapital ta' riskju u fondi li jistgħu jkattru r-rendiment tagħhom billi joħolqu 
finanzjament addizzjonali għall-SMEs; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni 
dettaljata, iktar assistenza u gwida lill-Istati Membri u lir-reġjuni fir-rigward tal-istrumenti 
finanzjarji li jaqgħu taħt il-Politika ta' Koeżjoni fl-2013 u l-perjodu ta' programmar futur 
(2014-2020);

16. Jindika li hija meħtieġa azzjoni aktar determinata biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għal 
irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi, fi ħdan il-kuntest tas-Semestru 
Ewropew; jenfasizza li l-ħolqien tal-impjiegi huwa prerekwiżit għal tkabbir sostenibbli u 
l-prevenzjoni ta' kriżijiet futuri;

17. Huwa tal-fehma li, sabiex jissaħħu t-tkabbir, il-kompetittività u l-produttività, jinħtieġu 
koordinazzjoni msaħħa tal-politiki ekonomiċi u riformi strutturali estensivi, u li jittieħdu 
miżuri baġitarji, tat-tkabbir u tal-impjieg fl-istess ħin peress li huma interdipendenti u 
flimkien jikkostitwixxu prerekwiżit għall-irkupru sħiħ.
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