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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:

1. Jisħaq fuq l-importanza essenzjali ta' finanzjament kapitali fit-tul għall-effikaċja tal-
politika reġjonali tal-UE; jenfasizza fl-istess waqt, fid-dawl tad-differenzi kbar bejn ir-
reġjuni rigward id-disponibbiltà ta' krediti għan-negozju, ir-rwol li għandhom il-Fond 
Strutturali u l-Fond tal-Investiment biex iġibu 'l quddiem it-tkabbir fit-tul;

2. Jilqa' s-suġġeriment tal-Kummissjoni li d-disponibbiltà ta' kapital tal-investiment għandu 
jsir anqas dipendenti fuq is-self tradizzjonali mill-banek kummerċjali, li rriżulta li huwa 
vulnerabbli wisq għall-kriżijiet;

3. Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni f'bosta Stati Membri fejn il-banek kummerċjali 
għadhom jimponu kundizzjonijiet diffiċli wisq għall-finanzjament ta' investimenti fl-
SMEs;

4. Jenfasizza r-rwol ta' istituzzjonijiet reġjonali ta' finanzjament bi struttura deċentralizzata, 
li, anki waqt il-kriżi finanzjarja, baqgħu jqiegħdu għad-dispożizzjoni tan-negozji lokali 
modalitajiet sodi ta' finanzjament, u jissottolinja li dawn l-istituzzjonijiet lokali u reġjonali 
– li wħud minnhom huma strutturati bħala kooperattivi – għandhom jinżammu u 
jitwessgħu;

5. Jilqa' l-użu akbar ta' fondi rotanti fil-perjodu ta' finanzjament li jmiss tal-politika ta' 
koeżjoni, fid-dawl tar-restrizzjonijiet tal-finanzi pubbliċi, kif ukoll fid-dawl tal-kisbiet ta' 
effiċjenza assoċjati ma' dawn l-għajnuniet li jerġgħu jitħallsu lura, u jilqa' wkoll il-fatt li 
dawn il-fondi qed jinfetħu għal kull qasam ta' attività kopert bil-Fondi Strutturali;

6. Jenfasizza wkoll il-ħtieġa li, flimkien magħhom, jeħtieġ li jibqgħu disponibbli wkoll 
sussidji diretti li ma jitħallsux lura, għax b'hekk ir-reġjuni jkunu jistgħu jagħżlu l-
istrument adatt jew it-taħlita ta' strumenti adatti skont ma jkunu l-ħtiġijiet lokali; huwa tal-
fehma li l-kriterji li jridu jiġu sodisfatti għal soluzzjonijiet individwali m'għandhomx 
ikunu aktar stretti minn dawk li japplikaw għal strumenti standard tal-UE;

7. Jitlob li l-istrumenti finanzjarji jkunu soġġetti għal rappurtar u trasparenza eżawrjenti, 
madankollu bla ma jixxejjen wieħed mill-vantaġġi ċentrali tal-istrumenti rotanti, jiġifieri l-
piżijiet amministrattivi baxxi fuq l-SMEs;

8. Jitlob li, fil-leġiżlazzjoni u r-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji, tingħata aktar 
attenzjoni għall-ispeċifiċitajiet tal-livell lokali u reġjonali u għall-funzjoni doppja 
tagħhom, u f'dan ir-rigward jirrimarka li l-bliet u r-reġjuni jistgħu jkunu sew investituri fit-
tul fis-swieq finanzjarji kif ukoll miri ta' investiment.


