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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni:

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ l-użu tal-istrumenti finanzjarji (IF) fil-
perjodu ta' programmazzjoni li jmiss (2014-2020); jenfasizza li fi żmien ta’ limitazzjoni 
fiskali qawwija u ta’ tnaqqis tal-kapaċità ta’ self min-naħa tas-settur privat, l-użu miżjud 
tal-IF innovattivi jista’ jkattar is-sħubijiet pubbliċi privati, jikseb effett ta’ multiplikatur 
bil-baġit tal-UE, jillibera sorsi alternattivi ta' finanzjament u jiggarantixxi fluss importanti 
ta' fondi għal investimenti reġjonali strateġiċi; jemmen li l-IF jistgħu, bħala kompliment 
għall-għotjiet, jevolvu biex isiru aspett importanti tal-istrateġiji ta’ tkabbir reġjonali tal-
EU;

2. Iħeġġeġ li tkun inkluża definizzjoni legali tal-IF fir-Regolament Finanzjarju rivedut li ġej 
u li ssir referenza koerenti fl-atti leġiżlattivi kollha li għandhom x’jaqsmu mal-IF; 
jenfasizza l-importanza li jkunu grantiti ċ-ċarezza, is-sempliċità u t-trasparenza tal-qafas 
legali tal-IF fi żmien xieraq u qabel il-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, 
sabiex jiżguraw li l-IF jkunu attraenti għall-investituri pubbliċi u privati;

3. Jenfasizza l-importanza ta’ valutazzjoni ex ante fl-identifikazzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ 
falliment tas-suq jew ta’ investiment subottimali; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi 
rekwiżiti relevanti rigward ir-rwol u l-applikazzjoni tal-valutazzjoni ex ante fir-regolament 
relevanti bħala parti mill-att bażiku; 

4. Jilqa’ l-applikazzjoni tal-IF li jiġu estiżi taħt il-politika ta' koeżjoni għall-objettivi tematiċi 
kollha u l-fondi CSF kollha fil-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; jenfasizza, 
madankollu, li perspettiva aħjar ta’ IF applikati hija meħtieġa sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
nuqqas ta’ koordinazzjoni u duplikazzjoni ta’ skemi differenti;

5. Jemmen li monitoraġġ, rappurtar u awditjar adegwati huma ta’ importanza kbira sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tal-UE jintużaw għall-iskop maħsub; jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ ir-rekwiżiti ta’ rappurtar għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni, tintroduċi awditjar li jkun frekwenti biżżejjed u tressaq lill-Parlament 
Ewropew rapport ta' sinteżi annwali dwar l-użu u l-effikaċja tal-IF fil-bosta fondi tas-CSF, 
l-objettivi tematiċi u l-Istati Membri; 

6. Imħasseb dwar il-kapaċità istituzzjonali limitata tal-Kummissjoni li takkomoda r-rwol 
addizzjonali previst għall-IF; jemmen li l-għarfien u l-kapaċità teknika għall-użu u l-
immaniġġjar tal-IF għandhom jissaħħu wkoll fil-livell tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni, tal-
intermedjarji finanzjarji u tal-banek; jenfasizza li għarfien aħjar tal-IF fost dawk 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi huwa vitali sabiex jitneħħew 
restrizzjonijiet ta' natura kulturali u jippromwovi s-suċċess tal-IF;

7. Jirrikonoxxi r-rwol addizzjonali tal-bliet fil-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
fondi CSF fil-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni 
biex tiċċara ulterjorment l-implikazzjonijiet proċedurali u prattiċi tar-rwol imsaħħaħ tal-
bliet fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-IF; 
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