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Ir-Regolament Ġenerali għall-Eżenzjoni ta' Kategorija  
Ġabra fil-Qosor għaċ-Ċittadini 

 
Il-Kummissjoni Ewropea tadotta liġi ġdida sabiex il-kontroll fuq l-għajnuna 
mill-Istat ikun aktar sempliċi, kif ukoll eħfef 
 
L-Istati Membri se jkunu jistgħu jagħtu kategoriji sħaħ ta' għajnuna mill-Istat mingħajr 
ma jkollhom bżonn jinnotifikawhom minn qabel lill-Kummissjoni Ewropea.  
 
 
1. X'INHI R-RAĠUNI LI L-KUMMISSJONI TIKKONTROLLA L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT? 
 
L-għajnuna mill-Istat tista' tkun ta' benefiċċju reali għal soċjetà, pereżempju billi jittejjeb l-
ambjent, jiġu xprunati r-riċerka u l-iżvilupp jew billi jinħolqu aktar opportunitajiet għat-taħriġ ta' 
l-impjegati. Madankollu, l-għajnuna Statali jista' jkollha wkoll effetti li jagħmlu l-ħsara: tista' 
tkun qed tgħin kumpaniji ineffiċjenti biex jibqgħu fis-suq, ħaġa li biż-żmien twassal għal 
prezzijiet ogħla għall-konsumaturi. Il-kumpaniji jistgħu wkoll joqogħdu jkesksu gvern kontra 
ieħor, billi jheddu li jieħdu l-investiment tagħhom lejn dak il-pajjiż li jkun jagħti l-ogħla sussidji. 
 
L-għajnuna mill-Istat trid tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li din tkun 
tikkontribwixxi lejn għanijiet li dwarhom ikun jaqbel kulħadd.  Il-Kummissjoni tirċievi mijiet 
kbar ta' notifikazzjonijiet bħal dawn kull sena, li ħafna minnhom ikunu biċ-ċar immirati lejn 
għanijiet li jixirqilhom tifħir.  
 
2. IL-LIĠI L-ĠDIDA X'KONTRIBUT TAGĦTI BIEX DIN IL-PROBLEMA TIĠI SOLVUTA? 
 
Il-Kummissjoni trid li l-għajnuna, li b'mod ċar tkun kumpatibbli, tkun approvata kemm jista' jkun 
malajr.  Din il-liġi l-ġdida (regolament) awtomatikament se tapprova kategoriji sħaħ ta' 
għajnujna, mingħajr il-ħtieġa li ssir notifika. Fil-prattika, dan jimplika li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jagħtu għajnuna aktar malajr.  Dan inaqqas il-burokrazija sew għall-Istati Membri, kif 
ukoll għall-benefiċjarji u għall-Kummissjoni.  
 
Il-liġi tissemplifika l-arranġamenti eżistenti għal approvazzjonijiet awtomatiċi1, b'mod li 
tikkonsolidahom f'liġi waħda. Tagħti wkoll eżenzjonijiet dwar tipi ġodda ta' għajnuna. Il-Kunsill 
tal-Ministri2 ħalla lill-Kummissjoni tadotta dawn it-tipi ta' regolamenti.  
 
Dan jipprovdi regoli sempliċi u trasparenti għall-benefiċjarji kif ukoll għall-Istati Membri. 
 
3. MIN QED JIBBENEFIKA MINN DAN IR-REGOLAMENT ĠDID? 
 
Fost id-diversi miżuri inklużi fir-regolament maħsuba biex ikun hemm it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien ta' l-impjiegi għan-negozjanti u l-konsumaturi Ewropew insibu: 
 

                                                 
1 Għal lista sħiħa ta' regolamenti eżistenti: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  Regolament mill-Kunsill Nru 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Għajnuna lil Impriżi żgħar u medji (SMEs): In-negozji ż-żgħar huma fost il-forzi 
ewlenin li jsuqu 'l quddiem lill-ekonomija, iżda ħafna drabi jiltaqgħu ma' problemi 
speċifiċi. Ir-regolament jippermetti tipi differenti ta' għajnuna lill-SMEs: għajnuna għall-
investiment fil-magni, jew biex jiddaħħlu aktar ħaddiema, għajnuna fil-forma ta' kapital 
ta' riskju, għajnuna għall-innovazzjoni, għajnuna li tikkontribwixxi għall-ispejjeż ta' 
drittijiet fuq proprjetà intellettwali.    

 
• Għajnuna soċjali: Barra mill-għajnuna li tippermetti l-għoti ta' sussidji għall-impjegati li 

jkunu qed jaħdmu fuq investimenti ġodda fl-SMEs jew f'reġjuni assistiti, il-liġi tapprova 
għajnuna li tgħin lil ħaddiema bi bżonnijiet speċjali jew li jsofru minn xi żvantaġġ ieħor 
biex isibu impjiegi normali. Ir-regolament jiffavorixxi wkoll għajnuna għat-taħriġ tal-
ħaddiema, għall-benefiċċju sew ta' dawk li jħaddmu kif ukoll ta' l-impjegati.  

 
• Għajnuna b'effett reġjonali: Essenzjalment, ir-regolament japprova għajnuna għall-

investiment b'effett reġjonali meta jippermetti l-ħolqien ta' stabbilimenti ġodda fl-aktar 
reġjuni żvantaġġati. F'reġjuni assistiti, titħalla wkoll li tingħata għajnuna lil kumpaniji li 
jkunu għadhom kif twaqqfu sabiex ikomplu jiġu stimulati inizjattivi imprenditorjali.    

 
• Għajnuna ambjentali: Ir-regolament jagħmilha aktar faċli li l-awtoritajiet jagħtu għadd 

tajjeb ta' miżuri ta' għajnuna li tkun tiffavorixxi l-ħarsien ambjentali jew sabiex jiġi 
ffaċċjat it-tibdil fil-klima: għajnuna li tippromwovi l-investimenti fl-iffrankar ta' l-enerġija 
jew investimenti f'sorsi rinovabbli ta' l-enerġija, kif ukoll għajnuna fil-forma ta' tnaqqis 
fit-taxxi ambjentali, fost oħrajn.  

 
• Għajnuna lil imprendituri nisa: Ir-rati medji ta' kumpaniji fin-negozju li jkunu ġew 

stabbiliti min-nisa huma anqas minn dawk ta' l-irġiel. Dan huwa ta' xkiel għall-iżvilupp 
ekonomiku tal-Komunità. Ir-regolament għalhekk jinkludi, għall-ewwel darba, miżuri 
favur il-kura tat-tfal u l-ispejjeż li jkollhom il-ġenituri u jippermetti li tingħata għajnuna lil 
intrapriżi żgħar li jkunu proprjetà ta' nisa, kif ukoll immexxija minnhom.  

 
• Għajnuna għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (R&d&I): Ir-regolament 

jinkludi awtorizzazzjonijiet għal firxa ta' miżuri, inkluż fost affarijiet oħra għal proġetti ta' 
riċerka u żvilupp u miżuri ta' għajnuna b'appoġġ għal kumpaniji żgħażagħ innovattivi.    

  
4. META SE TIDĦOL FIS-SEĦĦ IL-LIĠI? 
 
Il-liġi ġiet adottata fis-7 ta' Lulju u se jkollha effett dirett. Għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-UE matul Lulju 2008, u se tidħol fis-seħħ 20 jum wara.  
 


