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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Politika ta' Koeżjoni Investiment fl-ekonomija reali
(2009/2009(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Pjan Ewropew għall-Irkupru 
Ekonomiku' (COM(2008)0800),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Politika ta' Koeżjoni: Investiment fl-
ekonomija reali' (COM(2008)0876),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra l-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006 dwar il-Fond Ewropew dwar l-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni rigward ċerti dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-
ġestjoni finanzjarja,

– wara li kkunsidra l-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew 
fir-rigward tat-tipi ta' spejjeż eliġibbli għal kontribuzzjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll il-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2009),

1. Jilqa' bis-sħiħ l-adozzjoni tal-Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku li jagħti linji 
ġenerali għal azzjoni koordinata mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni biex tiġi ffaċċjata 
l-kriżi ekonomika. Il-Pjan huwa bbażat fuq il-prinċipju tas-solidarjetà u tal-ġustizzja 
soċjali u huwa konformi mal-Istrateġija ta' Liżbona. Il-miżuri proposti tiegħu ħa 
jikkontribwixxu għal riformi strutturali iktar profondi u dejjiema;

2. Jenfasizza l-fatt li l-Fondi Strutturali huma għodda qawwija, maħsuba biex tgħin lir-
reġjuni fl-istrutturar mill-ġdid ekonomiku u soċjali tagħhom u biex b'hekk jiġu 
implimentati l-azzjonijiet taħt l-erba' oqsma ta' prijorità tal-Pjan sabiex tiġi msaħħa l-
ekonomija, u japprova l-użu tagħhom, minflok l-invenzjoni mgħaġġla ta' għodod 
ekonomiċi ġodda; jinnota li dawn l-azzjonijiet jikkumplimentaw lil dawk li sar impenn 
għalihom fuq livell nazzjonali;

3. Jappoġġja l-bidliet proposti għar-regoli tal-implimentazzjoni li għandhom l-għan li jżidu l-
flessibilità tal-Fondi Strutturali u jaddattawhom biex ikunu jistgħu jissodisfaw il-
bżonnijiet taċ-ċirkostanzi ekonomiċi straordinarji. Madankollu, jinkoraġġixxi lill-
Kummissjoni biex tqis il-possibilità li jiġu simplifikati l-istrumenti eżistenti;

4. Iqis li miżuri, bħall-aċċelerazzjoni tal-ħlasijiet, l-użu ta' ħlasijiet ta' somom ta' flus u ta' 
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rati fissi għandhom jistimulaw l-implimentazzjoni ta' proġetti speċjalment fl-infrastruttura 
u fis-setturi tal-enerġija u tal-ambjent;

5. Jenfasizza l-importanza ta' miżuri li jgħinu lill-qasam tal-impjiegi u lin-negozju biex l-
irkupru ekonomiku jirnexxi; jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu użu wiesa' tal-Fondi 
Strutturali biex jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, l-intrapriżi ta' daqs żgħir jew medju 
(SMEs) u l-attività intraprenditorjali;

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħmlu użu iktar frekwenti mill-possibilitajiet li 
joffri l-Bank Ewropew għall-Investiment u b'mod partikolari l-istrumenti finanzjarji 
JESSICA u JEREMIE. Jenfasizza l-importanza ta' JASPERS għall-preparazzjoni tal-
proġetti;

7. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex iżżid l-għajnuna teknika lill-Istati Membri sabiex 
jittejbu l-kwalità tal-proġetti u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-proġetti;

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex timmoniterja l-effetti tal-bidliet fl-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali, u biex tieħu kont tal-osservazzjonijiet tagħha fl-analiżi intermedja tal-linji ta' 
gwida strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri. 
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