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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:

Il-kuntest ġenerali

1. Jilqa' l-isforzi li saru biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni ekonomika u baġitarja permezz tas-
Semestru Ewropew, u dan jippermetti l-monitoraġġ tal-baġits nazzjonali u l-politiki 
ekonomiċi b'mod parallel matul perjodu ta' sitt xhur kull sena;

2. Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-politika ta' koeżjoni bħala strument fundamentali għall-
Ewropa 2020; iqis li politika ta' koeżjoni b'saħħitha u ffinanzjata sew, tikkostitwixxi 
strument effikaċi u effiċjenti biex jimplimenta l-Ewropa 2020 u jevita kriżijiet ekonomiċi 
u finanzjarji futuri, bis-saħħa tal-programmi tagħha ta' żvilupp fit-tul, id-dimensjoni 
baġitarja, is-sistema tal-amministrazzjoni deċentralizzata u l-inkorporazzjoni tal-
prijoritajiet tal-UE għall-iżvilupp sostenibbli; jindika li l-politika ta' koeżjoni hija politika 
ta' investiment u għalhekk għandha tħeġġeġ il-koeżjoni territorjali, ekonomika u soċjali 
fir-reġjuni kollha tal-UE, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' solidarjetà; jenfasizza f'dan ir-
rigward l-importanza li jiġu involuti r-reġjuni fl-ilħuq tal-objettiv tal-UE 2020;

3. Ifakkar li l-Politika ta' Koeżjoni tista' tkun biss ta' suċċess jekk l-Istati Membri 
jistabbilixxu politiki fiskali u strutturali estensivi u sodi li jwasslu għat-tkabbir; jenfasizza 
li l-implimentazzjoni tal-fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni meta l-gvernijiet nazzjonali 
ma jistabbilixxux il-politiki t-tajba jew meta ma jwettqux ir-riformi strutturali meħtieġa 
tista' tinvolvi l-ħela ta' riżorsi finanzjarji jew saħansitra t-tnaqqis tal-inċentivi biex 
jikkoreġu politiki ekonomiċi mhux tajba.

4. Jenfasizza li, fi żmien ta' kriżi, l-istrumenti flessibbli tal-politika ta' koeżjoni qed jadattaw 
malajr għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u għall-kundizzjonijiet finanzjarji aktar stretti; ifakkar 
li miżuri ta' emerġenza, bħal pereżempju pagamenti minn qabel jew żieda tar-rati ta' 
kofinanzjament żdiedu ma' miżuri politiċi fit-tul biex jistimulaw it-tkabbir u joħolqu 
impjiegi;Żbilanċi fiskali u baġitarji u r-riskju ta' riċessjoni

5. Huwa mħasseb ferm dwar ir-riskju għoli li ż-żona tal-euro terġa' tidħol fir-riċessjoni, li 
huwa indikat minn ekonomija kontraenti u żieda fil-qgħad;

6. Għandu l-fehma li tisħiħ addizzjonali tad-dixxiplina fiskali u tal-istituzzjonijiet fiskali 
kemm fil-livelli nazzjonali kif ukoll subnazzjonali huwa prerekwiżit biex tiżdied il-fiduċja 
tas-suq fis-sostenibilità f'terminu medju u fit-tul tal-finanzi pubbliċi fiż-żona tal-euro, li 
hija ta' importanza kbira għat-tkabbir; iħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu l-konsolidazzjoni 
fiskali u jirrispettaw ir-regoli għal baġit ibbilanċjat, f'konformità mar-regoli tal-Patt ta' 
Stabilità u ta' Tkabbir, li jikkunsidraw is-sitwazzjonijiet makrofinanzjarji għal kull pajjiż;

7. Jistieden lill-Istati Membri, fir-rigward tal-aspetti ta' nfiq u dħul fil-baġit, jagħtu prijorità 
lil politiki li jiffavorixxu t-tkabbir, b'mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni, ir-riċerka, 
l-innovazzjoni, l-infrastruttura u l-enerġija, u jiżguraw li dawn l-infiq u d-dħul ikunu 
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effiċjenti;

Tkabbir u Impjiegi

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw il-konsistenza tal-istrumenti politiċi ekonomiċi 
differenti, b'mod partikolari fir-rigward tal-politiki li jimmiraw għall-objettivi u l-
iskopijiet ewlenin tal-UE2020 fuq bażi ugwali sabiex jattiraw l-interess tal-investituri u 
jerġa' jkollhom il-fiduċja sabiex jiksbu l-finanzjament fit-tul tal-ekonomija reali;

9. Jitlob li jkun hemm miżuri b'saħħithom biex jerġgħu jġibu l-fiduċja fis-settur bankarju u 
b'hekk jissaħħaħ l-investiment; ifakkar li n-nuqqas ta' aċċess għall-finanzjament jibqa' 
wieħed mill-ostakli kritiċi li jwaqqfu lill-SMEs milli jsibu kapital privat li jaqbel mal-
kofinanzjament tal-UE u milli jerġgħu jiksbu l-kompetittività;

10. Jindika li huma kontinwament meħtieġa sforzi addizzjonali biex jilħqu dawn il-miri, 
speċjalment fil-qasam tal-impjieg, li tal-anqas huwa importanti daqs it-tkabbir fil-kuntest 
tas-Simestru Ewropew; jenfasizza li l-ħolqien tal-impjiegi huwa prerekwiżit għal tkabbir 
sostenibbli u l-prevenzjoni ta' kriżijiet futuri;

11. Huwa tal-fehma li, sabiex jissaħħu t-tkabbir u l-produttività, huma meħtieġa 
koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u riformi strutturali estensivi.


