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Notifika dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti każijiet ta' għajnuna mill-
Istat  

Ġabra fil-Qosor għaċ-Ċittadini 
 

Il-Kummisjoni Ewropea tipproponi proċedura simplifikata għat-trattament 
ta' ċerti każijiet ta' għajnuna mill-Istat 
 
L-Istati Membri għandhom, f'każijiet li huma sempliċi, jirċievu deċiżjoni ta' approvazzjoni 
fi żmien terminu aċċelarat ta' xahar wara n-notifika  
 
 
1. X'INHI R-RAĠUNI GĦALIEX IL-KUMMISSJONI TIKKONTROLLA L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT? 
 
L-għajnuna mill-Istat tista' tkun ta' assistenza vera għas-soċjetà. Meta użata b'mod effettiv l-
għajnuna mill-istat tgħin biex ittejjeb l-ambjent tagħna, testendi r-riċerka u l-iżvilupp u żżid il-
ħiliet tal-ħaddiema ħalli jkollna ekonomija aktar b'saħħita u standards ogħla tal-ħajja   Iżda, meta 
ma jiġux applikati kif suppost, is-sussidji mill-Istat bosta drabi jkollhom effetti li ma jkunux 
intenzjonati u li jagħmlu l-ħsara. Billi daen l-għajnuniet jgħinu ditti ineffiċenti jibqgħu fis-suq, il-
konsumaturi bosta drabi jsofru prezzijiet ogħla u kumpaniji li jkunu aħjar jistgħu jsofru mill-
vantaġġ mhux ġust li jirċievu l-kumpaniji sussidjati. Il-kumpaniji jistgħu wkoll idaħħlu gvern 
f'kompetizzjoni kontra ieħor, billi jheddu li jieħdu l-investiment tagħhom lejn dak il-pajjiż li 
jagħti l-ogħla sussidji, u, ffil-proċess, jiswew aktar lil min hu suġġett għat-taxxa. 
 
Għal dawn ir-raġunijiet il-Kummissjoni hi determinata li tissorvelja mill-viċin l-infiq ippjanat 
għall-għajnuna mill-Istat u għandha l-poter li timblokka għajnuniet mill-Istat li jkunu ta' ħsara. 
Dan ifisser li kull sena l-Kummissjoni teżamina mijiet ta' applikazzjonijiet għall-għajnuna mill-
Istat, li ħafna minnhom jkunu relattivament sempliċi, għax ikunu konformi mal-kondizzjonijiet 
tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat, jew għax ikunu skont il-prassi tal-Kummissjoni. Fl-2008 il-
Kummissjoni fasslet sistema ġdida biex tinkoraġġixxi t-tipi korretti ta' għajnuna mill-Istat, billi 
teżenta dawk it-tipi ta' għajnuna mill-ħtiġijiet tan-notifika jew tal-investigazzjoni. Hu wkoll 
importanti li l-każijiet li jifdal jirċievu t-trattament effiċjenti u ġust.  Madankollu, id-Deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni li japprovaw il-miżuri tal-għajnuna mill-Istat jieħdu, bħala medja, 5 xhur biex 
ikunu adottati, minħabba ċertu nuqqas ta' dixxiplina min-naħa ta' kemm il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri.       
 
2. KIF SE JGHIN L-AVVIŻ IL-ĠDID BIEX IKUNU AĊĊELERATI D-DEĊIŻJONIJIET?  
 
Il-Kummissjoni trid tiżgura li -għajnuna kjarament kompatibbli tkun approvata malajr kemm 
jista' jkun meta l-Istati Membri jipprovdu notifika sħiħa. Billi jkunu introdotti diskussjonijiet 
minn qabel in-notifika bejn l-Istat Membri u l-Kummissjoni għandu jkun hemm skambju aktar 
effiċjenti ta' informazzjoni.  L-avviż propost jipprovdi lista illustrattiva ta' miżuri tal-għajnuna, li 
tinkludi ċerti għajnuniet għall-SMEs, għajnuna ambjentali, għajnuna għall-innovazzjoni u 
għajnuna għas-salvataġġ u ristrutturazzjoni, li fil-prinċipju huma adattati għal trattament 
simplifikat.  
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Din il-proċedura l-ġdida mhux biss għandha tkun aktar mgħaġġla, iżda aktar trasparenti. Il-
partijiet interessati se jiggwadanjaw opportunità ġdida sabiex jikkumentaw fuq il-miżura ta' 
għajnuna mill-Istat ippjanata meta tiġi ppubblikata ġabra fil-qosor fis-sit elettroniku tal-
Kummissjoni.   
 
3. MIN QED JIBBENEFIKA MINN DIN IL-POLITIKA?  
 
L-Avviż għandu jkun ta' benefiċċju kemm għall-Istati Membri u kif ukoll għall-benefiċarji tal-
għajnuna, peress li huma se, f'każijiet sempliċi, jirċievu aktar malajr id-deċiżjonijiet ta' 
approvazzjoni. Għandu jkun wkoll ta' benefiċċju għall-partijiet interessati l-oħra għax huma ser 
ikollhom il-possibbiltà li jressqu t-tħassib tagħhom qabel ma l-Kummissjoni tieħu deċiżjoni 
finali.      
  
4. META SE JIDĦOL FIS-SEĦĦ L-AVVIŻ IL-ĠDID? 
 
In-Notifika ġiet adottata mill-Kummissjoni fid-29 ta’ April 2009 u għandha tidħol fis-seħħ qabel 
is-sajf. 
 


