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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. Jilqa’ l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 tal-Kummissjoni bħala parti importanti 

mill-proċess Ewropew ta’ rkupru bbażat fuq strateġija ta’ investiment, riformi strutturali, 

il-ħolqien ta’ impjiegi u finanzi pubbliċi responsabbli, bl-għan li jkomplu jiġu promossi 

livelli ogħla ta’ tkabbir, jissaħħaħ l-irkupru Ewropew u tintlaħaq konverġenza ‘l fuq; 

2. Huwa mħasseb li għad hemm provi ta’ żbilanċi makroekonomiċi u konverġenzi limitati, 

speċjalment fiż-żona tal-euro; 

3. Huwa mħasseb dwar l-implimentazzjoni mhux uniformi tar-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) fl-irkupru ekonomiku Ewropew, kif ukoll distakk sostanzjali 

fl-investiment fl-UE, li jipperikolaw il-potenzjal tat-tkabbir fit-tul tal-UE; jistieden lill-

Istati Membri jieħdu impenn qawwi biex jimplimentaw riformi strutturali u biex inaqqsu 

l-proporzjon tad-dejn għall-PDG tagħhom u d-defiċit tal-baġit tagħhom sabiex jistimulaw 

it-tkabbir u joħolqu l-impjiegi; jemmen li l-Istati Membri għandhom jibqgħu primarjament 

responsabbli mill-implimentazzjoni tas-CSR u mid-deċiżjoni dwar l-aħjar mod kif dan 

għandu jsir; jenfasizza r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u partijiet interessati 

rilevanti oħra, kif ukoll il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) 

infushom, fl-appoġġ ta’ dawn ir-riformi strutturali, il-ħolqien tal-impjiegi u l-investimenti; 

jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fis-

Semestru Ewropew, fejn rilevanti; 

4. Jitlob politiki tas-Semestru Ewropew li jkollhom l-għan li jistimolaw id-domanda interna 

biex l-ekonomija Ewropea ssir aktar reżiljenti f’kuntest ta’ perspettiva dinjija li qed tmur 

għall-agħar u tnaqqis fid-domanda globali; 

5. Jirrikonoxxi l-objettiv tal-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS), li hu 

maħsub biex jappoġġja proġetti ta’ investiment b’riskju għoli bl-għan li jissaħħaħ il-

potenzjal ta’ tkabbir ibbażat fuq impjiegi ta’ kwalità u l-produttività; jinsab imħasseb, 

madankollu, dwar l-iżbilanċ enormi fl-użu tal-Fond bejn l-UE15 (91 % tal-fondi) u l-

UE13 (9 % tal-fondi); jinnota l-proposta tal-Kummissjoni biex jissaħħu s-sinerġiji u l-

komplementarjetà bejn il-FEIS u l-Fondi SIE, kif ukoll sabiex tiġi pprovduta aktar 

assistenza teknika mmirata lokali u reġjonali, biex tiġi mitigata d-diverġenza fis-Suq 

Uniku billi r-reġjuni kollha jitħallew jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom u biex tittejjeb il-

kopertura ġeografika tal-FEIS madwar l-UE; jistieden lill-BEI u lill-Kummissjoni 

jiżguraw li d-distribuzzjoni tal-fondi tkun ibbażata fuq analiżi finanzjarja prudenti, 

b’applikazzjonijiet ivvalutati b’mod ġust abbażi tal-mertu tagħhom; jenfasizza, 

madankollu, li għad hemm nuqqas ta’ evidenza rigward l-impatt tal-kontribuzzjoni tal-

FEIS għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi; minn din il-perspettiva, jenfasizza li l-FEIS 

għandu jkun addizzjonali għall-Fondi SIE u m’għandu bl-ebda mod jipperikola r-rwol tal-

Politika ta’ Koeżjoni bħala l-politika ewlenija ta’ investiment tal-Unjoni, li tqarreb l-UE 

lejn iċ-ċittadini tagħha; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi aktar miżuri li jimmiraw li 

jnaqqsu u jibbilanċjaw aħjar id-diskrepanza msemmija hawn fuq; 
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6. Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li ċ-Ċentru ta’ Konsulenza għandu jissaħħaħ sabiex 

ikun jista’ jaħdem fuq skala iktar lokali u reġjonali u jtejjeb il-kooperazzjoni tiegħu mal-

Banek Promozzjonali Nazzjonali, u sabiex din tkun għodda utli ħafna li tgħin lill-

promoturi tal-proġetti jiżviluppaw proġetti aħjar, b’mod partikolari għal reġjuni jew setturi 

fejn huma meħtieġa aktar sensibilizzazzjoni u kapaċità teknika; jitlob lill-Kummissjoni 

tippromwovi użu aħjar tal-FEIS mill-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE, b’mod 

partikolari permezz ta’ pjattaformi ta’ investiment; għal dan l-għan, jistieden lill-

Kummissjoni tgħin billi xxerred l-informazzjoni u tindirizza n-nuqqas attwali ta’ kapaċità 

amministrattiva u istituzzjonali fil-livell sottonazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jużaw il-FEIS u l-Fondi SIE sal-potenzjal sħiħ tagħhom u f’konformità mal-

Istrateġija Ewropa 2020, sabiex titnaqqas id-diskrepanza fl-investiment fl-UE; 

7. Jenfasizza li, fil-kuntest tas-Semestru Ewropew u l-isforzi biex tiġi simplifikata l-Politika 

ta’ Koeżjoni, bħalma huma l-attivitajiet tat-Taskforce ta’ Implimentazzjoni Aħjar, jeħtieġ 

li l-Istati Membri jintensifikaw l-azzjonijiet tagħhom sabiex jimplimentaw ir-riformi 

strutturali meħtieġa u miżuri oħra li jappoġġjaw din l-implimentazzjoni, inkluż it-tisħiħ 

tal-kapaċitajiet istituzzjonali, bl-għan li tingħata spinta lit-tkabbir u l-impjiegi u billi 

jitneħħew l-ostakoli li jiltaqgħu magħhom il-benefiċjarji tal-Politika ta’ Koeżjoni; 

jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa għal koordinazzjoni bejn il-prijoritajiet tal-UE u l-

ħtiġijiet nazzjonali, reġjonali u lokali; jenfasizza l-importanza ta’ kondizzjonalitajiet ex 

ante sabiex jitjieb il-bini tal-kapaċità fl-Istati Membri; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi 

intensifikata l-komunikazzjoni maċ-ċittadini Ewropej b’rabta mar-riżultati miksuba sabiex 

il-valur miżjud Ewropew isir aktar viżibbli; 

8. Itenni l-ħtieġa li tiġi aċċellerata l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE matul il-perjodu ta' 

programmar finanzjarju 2014-2020; filwaqt li jirrikonoxxi li l-Istati Membri għandhom 

jibqgħu responsabbli min-nominazzjoni ta’ programmi, jemmen li rakkomandazzjonijiet 

magħmulin apposta għandhom isegwu l-analiżi tan-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u jiġu 

inklużi fil-proċess tat-tfassil tas-CSR; jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha fi djalogu 

mill-qrib mal-Istati Membri biex tiddefinixxi dawn il-miżuri; 

9. Jenfasizza li sabiex ikun hemm rispons aħjar għall-isfidi ekonomiċi u tingħata spinta lit-

tkabbir, l-Istati Membri għandhom jingħataw livell ogħla ta’ flessibbiltà fl-

implimentazzjoni meta jagħmlu użu mill-klawżoli ta’ investiment; iħaddan, f’dan il-

kuntest, il-pożizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li l-akkwist pubbliku, filwaqt li 

jikkostitwixxi problema perenni, jeħtieġ li jiġi indirizzat ukoll fil-livell tal-Kummissjoni, 

bil-Kummissjoni taġixxi bħala sostenitriċi għal titjib f’dan il-qasam; 

10. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu sospiżi partijiet tal-

Fondi SIE għal Spanja u l-Portugall qed tinżamm sospiża fid-dawl ta’ kritika kostruttiva 

mill-Parlament, li wera b’mod ċert li din il-proposta hija superfluwa u bbażata fuq 

valutazzjoni mill-Kummissjoni li tiddikjara li ż-żewġ nazzjonijiet qed jagħmlu progress 

lejn il-miri ta’ tnaqqis tad-defiċit tagħhom; jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li ż-żona 

tal-euro teħtieġ li tadotta approċċ aktar kollettiv, li jieħu inkunsiderazzjoni d-differenzi 

fis-sitwazzjoni baġitarja bejn l-Istati Membri; ifakkar f’dan ir-rigward fir-rwol tal-

Kummissjoni bħala l-gwardjana tat-Trattati; jistenna, barra minn hekk, rapport mill-

Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, li 

huwa mistenni fl-2017, li jqis l-opinjoni tal-Parlament espressa waqt id-djalogu strutturat 

tal-2016; 
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11. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-importanza tal-investiment 

fl-għarfien, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-ICT bħala muturi ta’ tkabbir; huwa favur l-

adozzjoni ta’ politiki li se jippermettu aċċess għal konnettività bażika għal kull ċittadin 

Ewropew; 

12. Jemmen li l-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa se jilħaq biss il-miri tiegħu permezz ta’ 

titjib fl-involviment mal-SMEs, l-awtoritajiet lokali u l-atturi lokali oħra; jistieden lill-BEI 

u lill-Kummissjoni jiżguraw li dawn il-partijiet interessati jkunu kapaċi jfasslu u jmexxu 

applikazzjonijiet għal finanzjament tal-proġetti, ikollhom l-appoġġ xieraq u ma jkunux 

esposti għal piżijiet regolatorji mhux meħtieġa; b’mod partikolari, jinnota l-impatt pożittiv 

li l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jista’ jkollu fuq l-iżgurar li jinstemgħu l-ilħna 

ta’ atturi lokali; 

13. Jilqa’ l-appoġġ għall-SMEs permezz tat-Tieqa għall-SMEs tal-FEIS u l-inizjattiva tal-

SMEs; huwa mħeġġeġ mill-irkupru li qed iseħħ bħalissa tas-settur tal-SME mindu feġġet 

il-kriżi finanzjarja fl-2008; jistieden lill-Kummissjoni tikkoopera mal-Istati Membri 

sabiex jiġi żgurat li l-oqsma problematiċi jiġu indirizzati, inkluża ż-żieda bil-mod wisq fl-

għadd ta’ ħaddiema impjegati mill-SMEs u l-istaġnar tal-manifattura, tal-kostruzzjoni u 

tal-bejgħ bl-imnut; 

14. Jemmen li l-aċċess għall-finanzi jibqa’ l-isfida ewlenija għat-tkabbir tal-SMEs; jinnota li 

s-settur bankarju kummerċjali, primarjament regolat mill-Istati Membri, jibqa’ s-sors 

ewlieni ta’ finanzjament għal bosta SMEs; jinnota, għalhekk, li se jkunu l-Istati Membri li 

se jibqgħu l-atturi primarji fl-irkupru tas-settur tal-SMEs u li l-Kummissjoni għandha 

tiżgura li l-azzjonijiet tagħha jkollhom rwol effettiv ta’ sostenn. 
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