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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Ottubru 2020 

Il-finanzjament Ewropew li jagħti spinta lill-kompetittività  
tal-SMEs qed jiġi eżaminat mill-Awdituri tal-UE  

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) nediet awditu ġdid biex teżamina jekk il-finanzjament  
mill-UE għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) huwiex qed jgħin biex dawn isiru aktar 
kompetittivi u jibqgħu validi fil-futur. L-awdituri se jivvalutaw jekk l-appoġġ tal-Kummissjoni 
Ewropea mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwiex qed jiżgura kisbiet 
kompetittivi dejjiema għal negozji ġodda u negozji li qed jespandu. Barra minn hekk, huma se 
jivverifikaw jekk l-Istati Membri jwasslux dan il-finanzjament lir-riċevituri rilevanti, jindirizzawx 
il-ħtiġijiet l-aktar pertinenti, u jekk il-proġetti ffinanzjati humiex qed jiksbu riżultati. L-awditu 
qed jitwettaq fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19, li titlob sforz addizzjonali mill-kumpaniji tal-UE 
biex jissopravvivu fis-suq f’ambjent tan-negozju aktar diffiċli. 

L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE u jgħinu fit-tixrid tal-innovazzjoni fir-reġjuni kollha 
tagħha permezz ta’ soluzzjonijiet mill-aktar avvanzati għall-isfidi, bħat-tibdil fil-klima, l-effiċjenza 
fir-riżorsi u l-koeżjoni soċjali. L-UE għandha l-għan li ssir l-aktar post attraenti fid-dinja għal 
negozji li għadhom jibdew u għal dawk li jridu jespandu. Il-finanzjament tal-SMEs mill-FEŻR – li 
attwalment jinsab taħt il-mikroskopju tal-awdituri – jipprovdi kemxejn inqas minn EUR 55 biljun 
għall-perjodu baġitarju attwali ta’ 7 snin (2014-2020), prinċipalment għall-Polonja (madwar 
EUR 11-il biljun), segwita mill-Italja, Spanja u l-Portugall (bejn EUR 4.5 biljun u EUR 5.5 biljun kull 
wieħed). Dan jinkludi kważi EUR 26 biljun biex l-SMEs isiru aktar kompetittivi. 

"L-awditu tagħna għandu l-għan li jgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu użu 
aħjar mill-FEŻR sabiex l-SMEs tal-UE jsiru aktar kompetittivi, reżiljenti u adatti għall-futur," qal 
Pietro Russo, il-Membru tal-QEA li qed imexxi l-awditu. "Dan huwa partikolarment importanti 
minħabba l-isfidi li l-SMEs qed jiffaċċjaw fil-kriżi tal-COVID-19 u r-rwol prinċipali li l-finanzjament 
mill-FEŻR għandu għal negozji ġodda u negozji li qed jespandu f’xi wħud mill-Istati Membri." 
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Il-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżi ekonomika globali li rriżultat minnha għamluha saħansitra 
aktar diffiċli għan-negozji ż-żgħar biex jissopravvivu fis-suq, minħabba ambjent tan-negozju aktar 
diffiċli. Il-kapaċità tagħhom li jaġġustaw għal din is-sitwazzjoni se tiddependi mhux biss  
mill-kompetittività attwali tagħhom, iżda wkoll mill-potenzjal kompetittiv tagħhom. Madankollu, 
l-SMEs tal-UE spiss jiffaċċjaw diffikultajiet biex jaċċessaw il-finanzjament, provvista limitata ta’ 
ħaddiema b'ħiliet speċjalizzati, u regolamentazzjoni eċċessiva u burokrazija żejda. Biex tindirizza 
dawn l-isfidi, il-Kummissjoni diġà ħadet inizjattivi regolatorji strateġiċi bħas-"'Small Business Act' 
għall-Ewropa" tal-2008, l-"inizjattiva favur in-negozji l-ġodda u n-negozji li qed jespandu"  
tal-2016, u l-"istrateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali" tal-2020. Barra minn hekk, 
il-baġit tal-UE jappoġġa lill-SMEs permezz ta’ għotjiet, self u strumenti finanzjarji f’diversi oqsma 
inklużi r-riċerka, il-kultura, il-koeżjoni u l-agrikoltura, kif ukoll permezz ta’ inizjattivi ta’ 
investiment b'reazzjoni għall-coronavirus bħal CRII, CRII+ u REACT-EU, li jipprovdu flus 
addizzjonali mill-FEŻR prinċipalment fil-forma ta’ kapital operatorju jew appoġġ għall-investiment.  

L-appoġġ għall-SMEs se jibqa’ pilastru ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE fil-baġit fuq terminu 
twil li jmiss (2021-2027). Għaldaqstant, l-awdituri se jipprovdu wkoll valutazzjoni inizjali tat-tfassil 
tal-appoġġ għall-perjodu l-ġdid. 

Noti lill-Edituri 

Fl-2018, l-SMEs tal-UE ammontaw għal aktar minn 25 miljun, impjegaw madwar 98 miljun 
persuna u ġġeneraw madwar 56 % tal-valur miżjud totali. L-għadd tagħhom ivarja b’mod 
konsiderevoli bejn l-Istati Membri: l-Italja għandha l-aktar (3.7 miljun), filwaqt li Malta għandha  
l-inqas (28 500). Per capita, ir-Repubblika Ċeka għandha l-aktar (96/1000), filwaqt li r-Rumanija 
għandha l-inqas (25/1000). Il-biċċa l-kbira mill-SMEs – aktar minn sitt miljuni – huma fil-kummerċ 
bl-ingrossa u bl-imnut, kif ukoll fl-industrija tat-tiswija tal-vetturi bil-mutur u tal-muturi.  

Ir-rapport finali huwa mistenni fil-ħarifa tal-2021. Illum, il-QEA ppubblikat previżjoni ta' awditu li 
hija disponibbli bl-Ingliż fuq eca.europa.eu. Il-previżjonijiet ta’ awditi huma bbażati fuq xogħol ta’ 
tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, 
konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Dan l-awditu jikkomplementa r-rapport 
speċjali reċenti tal-QEA dwar l-appoġġ għall-Innovazzjoni li l-UE tagħti lill-SMEs u awditu ieħor li 
għaddej bħalissa dwar l-appoġġ li jingħata mill-UE biex tgħin lill-SMEs sabiex ikollhom aċċess 
għas-swieq internazzjonali.  

Għada, il-15 ta’ Ottubru, il-QEA se tospita konferenza virtwali dwar l-għoti ta’ spinta  
lill-investimenti fl-UE fi żminijiet ta’ kriżi: għal reġistrazzjoni fl-aħħar minuta, jekk jogħġbok 
ikkuntattja lill-uffiċċju stampa tal-QEA. 

Informazzjoni dwar il-miżuri li l-QEA ħadet b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab 
hawnhekk. 

Kuntatt għall-istampa għal din il-previżjoni ta’ awditu 
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