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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu: 

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;

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-baġit tal-UE;

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; 

4. Jieħu nota tas-sejba ġenerali li għamlet il-Qorti dwar il-fatt li l-qafas regolatorju attwali 
għall-Fondi Strutturali mhuwiex adattat u li dan il-fatt huwa r-raġuni prinċipali għala l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-miżuri huma mxekkla; jagħraf il-fatt li tali sitwazzjoni ġiet 
identifikata wkoll mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Kapitolu IV dwar l-istrumenti 
finanzjarji fil-proposta għal Dispożizzjonijiet Komuni dwar il-Fondi Ewropej u li jħassar 
ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-
Pjattaformi ta’ Ekwità u ta’ Dejn; ifakkar ukoll li l-Opinjoni tal-Kumitat REGI tal-
Parlament Ewropew dwar strumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest tal-QFM li jmiss 
(2012/2027(INI)) talbet li tingħata garanzija ta’ ċarezza, sempliċità u trasparenza 
immedjati tal-qafas ġuridiku tal-istrumenti finanzjarji u referenza ġuridika koerenti lid-
definizzjonijiet tal-istrumenti finanzjarji;

5. Jilqa’ s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti fir-rigward tal-valutazzjoni tad-
diskrepanzi tal-finanzjamenti; jinnota li fil-proposta leġiżlattiva għall-perjodu ta’ 
pprogrammar li jmiss tali valutazzjoni issir obbligatorja fis-sura ta’ valutazzjoni ex ante; 
jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi rekwiżiti relevanti, inklużi punti ta' riferiment 
kwantifikati, rigward ir-rwol u l-applikazzjoni tal-valutazzjoni ex ante fir-regolament 
relevanti bħala parti mill-att bażiku; iqis li l-kwestjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-fondi 
li jduru wkoll trid tiġi ttrattata b’mod deċiżiv fil-proposta leġiżlattiva għall-perjodu ta' 
pprogrammar li jmiss;
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6. Ifakkar li ssemmiet id-dispożizzjoni tal-istrumenti finanzjarji disponibbli immedjatament 
(off-the-shelf) fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Pjattaformi ta’ Ekwità u ta’ 
Dejn; jaqbel mar-rakkomandazzjoni tal-Qorti li din l-idea tiġi esplorata ulterjorament u 
jistieden lill-Kummissjoni tagħti proposti konkreti rigward strumenti finanzjarji 
disponibbli immedjatament b’mod li jkun f’waqtu u qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
programmar li jmiss;

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-ingranaġġ;

8. Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha tipprovdi sistema 
affidabbli u teknikament robusta ta' monitoraġġ u valutazzjoni li tkun speċifika għall-
istrumenti finanzjarji; jistieden lill-Kummissjoni ssegwi wkoll ir-rakkomandazzjoni tal-
Qorti rigward qbil mal-Istati Membri dwar għadd żgħir ta’ indikaturi tar-riżultati uniformi, 
li jistgħu jitkejlu, relevanti u speċifiċi għall-istrumenti finanzjarji, li jkunu jsaħħu kemm 
il-proċess tal-monitoraġġ u kemm dak tal-ivverifikar;

9. Ifakkar li l-Opinjoni tal-Kumitat REGI dwar l-istrumenti finanzjarji innovattivi fil-kuntest 
tal-QFM li jmiss ((2012/2027(INI)) laqgħet li l-applikazzjoni tal-istrumenti finanzjarji tiġi 
estiża skont il-politika ta’ koeżjoni għall-objettivi tematiċi kollha u għall-fondi kollha tas-
CSF fil-perjodu ta’ programmar li jmiss; jagħraf li l-Kummissjoni diġa’ kkonfermat il-
possibilità tal-assi ta’ prijorità sħiħa li trid titwettaq permezz tal-istrumenti finanzjarji; hu 
tal-fehma, għalhekk, li l-inklużjoni tal-istrumenti finanzjarji kollha li huma kofinanzjati 
mill-FEŻR għall-SMEs skont OP uniku għal kull Stat Membru tista’ tagħmilha 
impossibbli u li l-għanijiet ta’ razzjonalizzar tal-proċess ta’ ppjanar u tneħħija ta’ ttardjar 
jistgħu jintlaħqu permezz ta’ miżuri oħra, bħalma huma l-introduzzjoni tal-valutazzjoni ex 
ante obbligatorja jew l-għażla għall-użu tal-istrumenti finanzjarji disponibbli 
immedjatament.


