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Emenda 1
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa’ r-Rapport Speċjali Nru 2/2012 tal-
Qorti tal-Awdituri dwar l-istrumenti 
finanzjarji (SF) għall-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (SMEs) kofinanzjati mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR); hu tal-fehma li rapport ta’ verifika 
bħal dan ikun ta’ valur kbir ukoll fi tmiem 
il-perjodu leġiżlattiv 2007 - 2013, billi 
jippermetti li jsiru konklużjonijiet ulterjuri 
rigward il-prestazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji għall-SMEs kofinanzjati mill-
FEŻR;

1. Jilqa’ r-Rapport Speċjali Nru 2/2012 tal-
Qorti tal-Awdituri dwar l-istrumenti 
finanzjarji (SF) għall-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (SMEs) kofinanzjati mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR); hu tal-fehma li rapport ta’ verifika 
bħal dan ikun ta’ valur kbir ukoll fi tmiem 
il-perjodu leġiżlattiv 2007 - 2013, billi 
jippermetti li jsiru konklużjonijiet ulterjuri 
rigward il-prestazzjoni tal-istrumenti 
finanzjarji għall-SMEs kofinanzjati mill-
FEŻR; iqis barra minn hekk li t-tfassil ta’ 
tali rapport fi tmiem il-perjodu attwali ta’ 
programmazzjoni se jippermetti li jiġi 
evitat li jiġu rripetuti l-iżbalji li saru, u 
b’hekk tkun tista’ tiżdied l-effikaċja u l-
effiċjenza tal-miżuri futuri ta’ inġinjerija 
finanzjarja kofinanzjati mill-FEŻR;

Or. ro

Emenda 2
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jagħraf il-fatt li fi żmien ta' 
limitazzjonijiet fiskali u tnaqqis fil-
kapaċità ta' self tas-settur privat, l-SMEs 
għandhom jiġu speċifikati b’appoġġ 
Ewropew imsaħħaħ immirat għalihom biex 
ikomplu jiġu ġġenerati l-impjiegi, l-
innovazzjoni u t-tkabbir; jinnota li l-
politika ta’ koeżjoni, bħala strument ta’ 

2. Jagħraf il-fatt li fi żmien ta' 
limitazzjonijiet fiskali u tnaqqis fil-
kapaċità ta' self tas-settur privat, l-SMEs 
għandhom jiġu speċifikati b’appoġġ 
Ewropew imsaħħaħ immirat għalihom biex 
ikomplu jiġu ġġenerati l-impjiegi, l-
innovazzjoni u t-tkabbir; jinnota li 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
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investiment maġġuri għall-konverġenza u 
l-iżvilupp sostenibbli tal-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi, hija waħda miż-żewġ 
mezzi ta’ appoġġ prinċipali tal-UE għall-
SMEs; jenfasizza, għalhekk, li l-użu tal-
istrumenti finanzjarji fil-politika ta’ 
koeżjoni fir-rigward tal-SMEs għandu jiġi 
msaħħaħ fil-ġejjieni peress li jista’ 
jiggarantixxi fondi li jduru, irawwam 
sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak 
privat u jwettaq effett multiplikatur bil-
baġit tal-UE;

lill-SMEs li jiġġeneraw żvilupp sostenibbli 
u lokali, bil-għan li tiġi evitata kull 
distorsjoni tal-kompetizzjoni bejniethom;
jinnota li l-politika ta’ koeżjoni, bħala 
strument ta’ investiment maġġuri għall-
konverġenza u l-iżvilupp sostenibbli tal-
Unjoni Ewropea kollha kemm hi, hija 
waħda miż-żewġ mezzi ta’ appoġġ 
prinċipali tal-UE għall-SMEs; jenfasizza, 
għalhekk, li l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
fil-politika ta’ koeżjoni fir-rigward tal-
SMEs għandu jiġi msaħħaħ fil-ġejjieni 
peress li jista’ jiggarantixxi fondi li jduru, 
irawwam sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat u jwettaq effett multiplikatur bil-
baġit tal-UE;

Or. fr

Emenda 3
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jagħraf il-fatt li fi żmien ta' 
limitazzjonijiet fiskali u tnaqqis fil-kapaċità 
ta' self tas-settur privat, l-SMEs għandhom 
jiġu speċifikati b’appoġġ Ewropew 
imsaħħaħ immirat għalihom biex ikomplu 
jiġu ġġenerati l-impjiegi, l-innovazzjoni u 
t-tkabbir; jinnota li l-politika ta’ koeżjoni, 
bħala strument ta’ investiment maġġuri 
għall-konverġenza u l-iżvilupp sostenibbli 
tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, hija 
waħda miż-żewġ mezzi ta’ appoġġ 
prinċipali tal-UE għall-SMEs; jenfasizza, 
għalhekk, li l-użu tal-istrumenti finanzjarji 
fil-politika ta’ koeżjoni fir-rigward tal-
SMEs għandu jiġi msaħħaħ fil-ġejjieni 
peress li jista’ jiggarantixxi fondi li jduru, 
irawwam sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat u jwettaq effett multiplikatur bil-

2. Jagħraf il-fatt li fi żmien ta' 
limitazzjonijiet baġitarji u tnaqqis fil-
kapaċità ta' self tas-settur privat, l-SMEs, u 
b’mod partikolari l-mikrointrapriżi, kienu 
l-aktar li ntlaqtu, u li dawn għandhom 
għalhekk jiġu speċifikati b’appoġġ 
Ewropew imsaħħaħ immirat għalihom biex 
ikomplu jiġu ġġenerati l-impjiegi, l-
innovazzjoni u t-tkabbir; jinnota li l-
politika ta’ koeżjoni, bħala strument ta’ 
investiment maġġuri għall-konverġenza u 
l-iżvilupp sostenibbli tal-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi, hija waħda miż-żewġ 
mezzi ta’ appoġġ prinċipali tal-UE għall-
SMEs; jenfasizza, għalhekk, li l-użu tal-
istrumenti finanzjarji fil-politika ta’
koeżjoni fir-rigward tal-SMEs għandu jiġi 
msaħħaħ fil-ġejjieni peress li jista’ 
jiggarantixxi fondi li jduru, irawwam 



AM\909608MT.doc 5/7 PE494.503v01-00

MT

baġit tal-UE; sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak 
privat u jwettaq effett multiplikatur bil-
baġit tal-UE;

Or. ro

Emenda 4
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a.
jenfasizza li r-restrizzjoni tal-aċċess għall-
finanzjament wasslet biex l-għadd ta’ 
intrapriżi li għadhom jibdew (startups) 
naqas f’daqqa u li l-istrumenti finanzjarji 
kofinanzjati mill-FEŻR jwettqu għalhekk 
irwol aktar u aktar importanti biex tiġi 
inkoraġġita l-intraprenditorija;

Or. ro

Emenda 5
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jagħraf li l-verifika tal-Qorti rieżaminat 
kampjun tal-proġetti li jinvoluvu miżuri ta’ 
SF kofinanzjati mill-FEŻR matul il-perjodi 
ta’ programmar 2000-2006 u 2007-2013 u 
jirrimarka li l-għadd limitat ta’ proġetti 
analizzati u l-Istati Membri kkonċernati 
jista’ jkun li ma jirrappreżentawx stampa 
kompleta tal-użu tal-fondi tal-FEŻR fl-UE 
kollha kemm hi;

3. Jagħraf li l-verifika tal-Qorti rieżaminat 
kampjun tal-proġetti li jinvoluvu miżuri ta’ 
inġinjerija finanzjarja kofinanzjati mill-
FEŻR matul il-perjodi ta’ programmar 
2000-2006 u 2007-2013 u jirrimarka li l-
għadd limitat ta’ proġetti analizzati u l-
Istati Membri kkonċernati jista’ jkun li ma 
jirrappreżentawx stampa kompleta tal-użu 
tal-fondi tal-FEŻR fl-UE kollha kemm hi;
hu tal-fehma li r-rapport possibbli ta’ 
verifika fl-aħħar tal-perjodu ta’ 
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programmazzjoni 2007-2013 għandu jqis 
l-għajnuna finanzjarja partikolari li 
tingħata lill-SMEs tar-reġjuni 
ultraperiferiċi (RUP) bil-għan li tiġi 
assigurata valutazzjoni kompleta tal-
utilizzazzjoni ta’ dan il-Fond fi ħdan l-
Unjoni;

Or. fr

Emenda 6
Jean-Jacob Bicep

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jappoġġja t-talba tal-Qorti li jkun hemm 
definizzjoni aktar ċara tal-kunċett ta’ 
ingranaġġ fl-istrumenti finanzjarji; 
jenfasizza, madankollu, li fid-dawl tal-
pressjoni biex jiġi realizzat ingranaġġ 
ogħla, huwa importanti li niftakru li l-
istrumenti finanzjarji fil-politika ta’ 
koeżjoni ġeneralment qed jiffinanzjaw 
proġetti f’reġjuni li huma anqas żviluppati 
u f’reġjuni li għaddejja minn diffikultajiet 
ekonomiċi, bil-għan li jittejbu s-
sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-swieq u 
investiment subottimali, u b'hekk l-
istrumenti finanzjarji fil-politika ta' 
koeżjoni ma jiffukawx biss fuq il-
profitabilità fuq perjodu qasir imma wkoll 
fuq benefiċċji soċjoekonomiċi għolja; 
jiġbed l-attenzjoni lejn il-governanza fuq 
ħafna livelli u l-immaniġġjar konġunt fid-
disinjar u t-twettiq tal-programmi bħala l-
kunċetti fundamentali li jrieġu l-politika ta’ 
koeżjoni li jippermettu lill-awtoritajiet 
reġjonali u nazzjonali jkollhom sehem fl-
ippjanar u l-implimentazzjoni tal-
programmi; jenfasizza, għalhekk, li l-qafas 
leġiżlattiv jeħtieġ li jżom ċertu livell ta’ 
flessibilità wkoll meta niġu għad-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-effett tal-

7. Jappoġġja t-talba tal-Qorti li jkun hemm 
definizzjoni aktar ċara tal-kunċett ta’ 
ingranaġġ fl-istrumenti finanzjarji; 
jenfasizza, madankollu, li fid-dawl tal-
pressjoni biex jiġi realizzat ingranaġġ 
ogħla, huwa importanti li niftakru li l-
istrumenti finanzjarji fil-politika ta’ 
koeżjoni ġeneralment qed jiffinanzjaw 
proġetti f’reġjuni li huma anqas żviluppati 
u f’reġjuni li għaddejja minn diffikultajiet 
ekonomiċi, bil-għan li jittejbu s-
sitwazzjonijiet ta’ falliment tas-swieq u 
investiment subottimali, u b'hekk l-
istrumenti finanzjarji fil-politika ta' 
koeżjoni ma jiffukawx biss fuq il-
profitabilità fuq perjodu qasir imma wkoll 
fuq benefiċċji soċjoekonomiċi għolja, 
partikolarment fuq skala reġjonali; jiġbed 
l-attenzjoni lejn il-governanza fuq ħafna 
livelli u l-immaniġġjar konġunt fid-disinjar 
u t-twettiq tal-programmi bħala l-kunċetti 
fundamentali li jrieġu l-politika ta’ 
koeżjoni li jippermettu lill-awtoritajiet 
reġjonali u nazzjonali jkollhom sehem fl-
ippjanar u l-implimentazzjoni tal-
programmi; jenfasizza, għalhekk, li l-qafas 
leġiżlattiv jeħtieġ li jżom ċertu livell ta’ 
flessibilità wkoll meta niġu għad-
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ingranaġġ; definizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-effett tal-
ingranaġġ;

Or. fr


