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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' lill-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titlu ‘Industrial policy: Reinforcing 
competitiveness’ (COM(2011)0642), kif ukoll id-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni 
dwar ‘protezzjoni ta’ kompettitività’;

2. Jirrimarka li mit-tisħiħ tat-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, l-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs) għandhom rwol kruċjali x’jaqdu 
bl-iskop li jilħqu l-għanijiet tal-UE 2020; jinnota li l-kriżi ekonomika u fiskali kellha 
impatt drammatiku fuq il-pożizzjoni u l-perspettiva ta’ ħafna SMEs, u li hemm ħtieġa 
urġenti għal aċċess għall-finanzjament;

3. Jistieden lill-Kunsill Ewropew sabiex jippreserva l-baġit tal-politika ta' koeżjoni għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, peress li l-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni huma 
fost l-istrumenti l-iktar effettivi tal-UE għall-ħolqien tat-tkabbir u tal-impjiegi, iż-żieda 
tal-kompetittività tal-ekonomija Ewropea u l-appoġġ għall-SMEs;

4. Jissottolinja l-ħtieġa għall-koordinament aħjar u sinerġija bejn politiki Ewropej, nazzjonali 
u reġjonali li jindirizzaw direttament lill-SMEs; jindika li inizjattivi eżistenti u strumenti 
finanzjarji għas-sostenn tal-SMEs għandhom ikunu iktar koerenti, u għandhom 
jikkomplementaw lil xulxin;  jenfasizza l-ħtieġa biex titnaqqas l-frammentazzjoni, u 
jissaħħu l-iskemi ta’ appoġġ finanzjarju għall-SMEs, sabiex ikun żgurat ġbir flimkien 
akbar u koordinazzjoni ta’ riżorsi f'livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali;

5. Jenfasizza li l-Fondi Strutturali għandhom ikomplu jipprovdu finanzjament lill-SMEs 
permezz ta’ ekwità, garanziji u self, u jissottolinja li proċeduri amministrattivi kumplessi, 
kif ukoll differenza sinifikanti bejn id-dispożizzjonijiet applikati rispettivament minn 
awtoritajiet amministrattivi u korpi intermedji, għandhom jiġu evitati;

6. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex japplikaw, fuq il-
livelli rispettivi tagħhom, l-istrumenti promossi mill-Kummissjoni, bħall-ittestjar tal-
kompetittività, verifiki tas-saħħa u testijiet tal-SMEs, sabiex jiggarantixxu l-kompetittività 
globali tal-politiki.


