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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

 
Fis-6 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni Ewropea ressqet l-abbozz ta’ pakkett ta’ 
Regolamenti għar-riforma tal-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013. L-objettiv ta’ dan l-istudju 
kien li jivvaluta b’mod kritiku dawn il-proposti - abbażi ta’ analiżi tar-riċerka riċenti u d-
dokumenti tal-politika u l-immudellar baġitarju - u li jipproponi rakkomandazzjonijiet biex 
jinformaw l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati. Wara l-kapitolu ta’ 
introduzzjoni, li jagħti aktar dettall dwar il-kuntest leġiżlattiv, objettivi, metodoloġija u 
struttura tal-istudju, hemm sitt kapitoli oħra li janalizzaw il-proposti ta’ riforma skont blokki 
tematiċi ewlenin.   
Fil-Kapitolu 2, hemm ippreżentati x-xenarji futuri ta’ eliġibilità u allokazzjoni skont il-
Politika ta’ Koeżjoni tal-UE. Dawn jużaw id-data tal-Eurostat disponibbli fi tmiem Frar 2012. 
Ix-xejriet tat-tkabbir ekonomiku reġjonali fil-perjodu attwali u l-użu tal-medji tal-UE 27 
inaqqsu b’mod sinifikanti l-kopertura tal-popolazzjoni tar-reġjuni ta’ konverġenza fl-2014-
2020. L-introduzzjoni ta' definizzjoni ġdida ta' reġjun tranżizzjonali se tbiddel ukoll il-mudell 
ta' intervent, billi toħloq kategorija ta' żona assistita li tkopri iktar minn 11 fil-mija tal-
popolazzjoni tal-EU15. B'mod globali, il-proposti tal-Baġit 2020 jissuġġerixxu tnaqqis 
modest fil-baġit tal-Politika ta' Koeżjoni. Dan se jiġi assunt fil-parti l-kbira tiegħu minn 
tnaqqis fl-infiq ta' Konverġenza, għalkemm l-infiq per capita fuq il-Konverġenza se jiżdied 
kemxejn; l-infiq fil-Kompetittività u l-Impjiegi Reġjonali se jiżdied b’mod sinifikanti kemm 
mil-lat assolut u kemm per kapita; u l-infiq għar-reġjuni tranżizzjonali se jiżdied bin-nofs. 
L-intensitajiet tal-għajnuna se jvarjaw ħafna bjen ir-reġjuni ta’ Konverġenza preċedenti, li 
se jirċievu tal-anqas żewġ terzi tal-allokazzjoni li kellhom qabel, u Reġjuni Tranżizzjonali 
oħra, li għalihom il-mekkaniżmu tal-allokazzjoni mhuwiex speċifikat b’mod ċar. Il-limiti 
massimi finanzjarji se jkollhom rwol prinċipali biex jiġu determinati l-allokazzjonijiet 
finanzjarji, speċjalment għall-Istati Membri l-inqas prosperi. Għal dawn il-pajjiżi, il-limitu 
propost huwa sostanzjalment inqas milli kien fl-2007-2013 u għandu impatti perversi fuq il-
pajjiżi li għandhom tkabbir iktar baxx. 
Il-Kapitolu 3 jeżamina mill-ġdid l-objettivi tal-Politika ta’ Koeżjoni. Il-Kummissjoni ma 
pproponietx bidliet sinifikanti għall-objettivi tal-Politika ta’ Koeżjoni. L-impenn il-ġdid tat-
Trattat għall-koeżjoni 'territorjali' issa huwa aktar espliċitu, imma jibqa' mhux definit tajjeb, 
u hemm enfasi qawwija fuq l-objettivi tematiċi tal-Ewropa 2020 fl-abbozz ta’ Regolamenti 
kollha. Fil-livell tal-arkitettura tal-politika, qed tiġi proposta razzjonalizzazzjoni tal-objettivi 
permezz tar-(ri)formulazzjoni ta’ żewġ ‘għanijiet’ essenzjali: l-investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi fir-reġjuni kollha; u l-kooperazzjoni territorjali. Din is-simplifikazzjoni timmerita l-
appoġġ peress li tgħin biex jiġu distinti l-objettivi tal-politika mill-kategoriji differenti tar-
reġjuni li huma l-mira tal-appoġġ. Madankollu, it-trattament tal-objettivi fil-leġiżlazzjoni 
joħloq konfużjoni u huwa inkoerenti minħabba nuqqas ta’ dikjarazzjoni ċara dwar l-objettivi 
tal-Fondi differenti fid-dispożizzjonijiet komuni u l-użu inkonsistenti tat-termini relatati mal-
objettivi (‘missjoni’, ‘għanijiet’ u ‘kompiti’) li jinsabu fir-Regolamenti tal-Fondi differenti. 
Id-dimensjoni territorjali tiġi eżaminata fil-Kapitolu 4. Il-Kummissjoni tipproponi 
interventi lokalizzati u integrati permezz ta' strumenti ta’ Żvilupp Lokali Mmexxi mill-
Komunità u strumenti ta’ Investiment Territorjali Integrat, approċċ integrat għall-iżvilupp 
territorjali fl-arkitettura tal-ippjanar u approċċ aktar strateġiku għall-kooperazzjoni 
territorjali. L-Istati Membri jħossuhom skomdi fir-rigward tal-karattru preskrittiv minn fuq 
għal isfel tad-dispożizzjonijiet, partikolarment tal-inkorporazzjoni mistennija tal-istrumenti 
territorjali kollha fil-Kuntratti ta' Sħubija u fil-programmi u d-delimitazzjoni ta’ 5 fil-mija tal-
finanzjament għall-iżvilupp urban. Jitqajmu aktar preokkupazzjonijiet dwar il-kapaċità 
amministrattiva meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ approċċ territorjali integrat. B'mod 
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aktar ġenerali, l-orjentament tematiku qawwi tal-abbozz ta’ Regolamenti u l-Qafas 
Strateġiku Komuni, iffukat fuq l-objettivi tal-Ewropa 2020, iqajjem tħassib ġustifikabbli 
dwar it-telf ta’ approċċ strateġiku lejn l-iżvilupp u l-koeżjoni territorjali. Il-konċentrazzjoni 
tematika fuq l-Ewropa 2020 hija wkoll problematika għall-għan tal-Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea, fejn il-programmi spiss iridu jindirizzaw kumbinazzjonijiet kumplessi 
ta’ ħtiġijiet u sfidi; u mhuwiex ċar kif il-kooperazzjoni territorjali se tiġi kkoordinata b’mod 
strateġiku fil-kuntratti ta’ Sħubija u ma’ dawk ta’ Stati Membri oħra. 
Taħt l-intestatura tal-koerenza strateġika u l-ipprogrammar, l-enfasi tal-Kapitolu 5 hu 
fuq il-proposti għal qafas ta' ppjanar ġdid u konċentrazzjoni tematika. Il-Kummissjoni 
ressqet abbozz ta’ Qafas Strateġiku Komuni, li joffri l-potenzjal li tiżdied il-koordinazzjoni 
strateġika f’għadd ta’ fondi u politiki tal-UE differenti. Madankollu, is-sieda politika u l-
leġittimità tad-dokument fil-livell nazzjonali jista' jitnaqqas jekk il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew ma jkunux involuti formalment fl-adozzjoni leġiżlattiva tiegħu. L-arkitettura tal-
ippjanar strateġiku huwa kkritikat għax huwa nieqes minn dimensjoni territorjali u 
minħabba l-enfasi tiegħu fuq l-Ewropa 2020. Qed jiġu espressi preokkupazzjonijiet relatati 
dwar il-kuntrattwalizzazzjoni u ċentralizzazzjoni eċċessivi, inkluż l-użu ta’ mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni f’oqsma fejn l-UE għandha kompetenzi dgħajfa. Filwaqt li hemm argument 
qawwi favur konċentrazzjoni akbar tal-infiq, il-proposti ta' delimitazzjoni - kemm fi ħdan il-
Fondi u kemm barra minnhom - huma kumplessi u inkoerenti, u ġew ikkritikati bil-kbir mill-
Istati Membri u partijiet oħra interessati talli ma jirriflettux b’mod adegwat il-ħtiġijiet 
territorjali.  
Il-Kapitolu 6 jeżamina mill-ġdid il-qafas ta’ prestazzjoni l-ġdid bħala parti mill-aġenda 
orjentata lejn ir-riżultati. Il-kundizzjonalitajiet ex-ante huma komponent ewlieni, imma 
jridu jiġu ffukati fuq it-titjib tal-effikaċja, huma marbuta mal-investimenti tal-Politika ta' 
Koeżjoni, limitati fil-għadd, jirrispettaw is-sussidjarjetà u huma bbażati fuq ftehim konġunt 
u konsenswali. Xi wħud mill-kundizzjonalitajiet ‘ġenerali’ proposti huma aktar orjentati 
b’mod li jiżguraw il-konformità mar-regoli ta’ politiki tal-UE oħra milli biex jiżguraw li l-
objettivi tal-programmi jintlaħqu b’mod effettiv. L-estensjoni tal-kundizzjonalitajiet 
makroekonomiċi mill-Fond ta' Koeżjoni għall-Fondi Strutturali mhijiex iġġustifikata tajjeb. 
Marbuta mill-qrib mal-kundizzjonalitajiet hemm il-proposti għal qafas ta’ prestazzjoni u 
riżerva ta’ prestazzjoni. Jekk l-għan hu li jittejjeb l-orjentament lejn ir-riżultati, hija 
meħtieġa konċentrazzjoni aktar espliċita fuq l-indikaturi tar-‘riżultati' u mhux l-infiq jew ir-
rendiment kif jidher li qed jissuġġerixxi r-Regolament. Jitqajmu mistoqsijiet ukoll dwar iż-
żmien meta ssir l-analiżi tal-prestazzjoni, il-kwalità tad-data tal-prestazzjoni, l-isfidi 
metodoloġiċi fit-turija tal-prestazzjoni, u l-logħob riskjuż (it-tentazzjoni li dak li jkun 
jistabbilixxi miri li jintlaħqu faċilment). Is-sistemi ta’ monitoraġġ jeħtieġ li jiġu adattati għal 
din il-bidla fir-riżultati. Il-kundizzjonalità ex-ante proposta dwar l-eżistenza ta’ sistema 
effettiva ta’ indikaturi tar-riżultati għandha tintlaqa’ tajjeb, imma l-indikaturi komuni fil-
livell tal-UE wkoll għandhom jiddivrenzjaw b’mod ċar bejn l-indikaturi tar-rendiment u dawk 
tar-riżultati. Il-proposti ta’ valutazzjoni jagħtu bilanċ tajjeb bejn il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
flessibilità ħalli l-valutazzjonijiet ikunu adattati għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri, u r-rekwiżit 
li jsiru l-valutazzjonijiet matul il-perjodu biex jingħata kont tal-effikaċja tal-infiq. Jista’ jsir 
aktar biex jiġi żgurat li r-rapporti kollha ta’ valutazzjoni jkunu disponibbli pubblikament fil-
livell tal-UE b’mod li jkun f’waqtu.  
L-inkoraġġiment regolatorju mogħti lill-Istati Membri fil-perjodu 2007-2013 biex isaħħu l-
kapaċità amministrattiva tagħhom għall-implimentazzjoni tal-Fondi huwa msaħħaħ fil-
proposti leġiżlattivi għall-perjodu 2014-2020. L-abbozz ta’ kunċett tal-Kummissjoni ta’ kif 
għandha titkejjel il-kapaċità, madankollu, għadu rudimentali.  
Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Konġunti jirrappreżentaw strument ġdid orjentat lejn il-prestazzjoni 
bbażat fuq l-approċċ tar-rimbors tan-nefqa bbażat fuq ir-rendiment . Filwaqt li hemm serje 
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ta' sfidi potenzjali, li jirriflettu lil dawk tar-riżerva ta' prestazzjoni, l-inizjattiva tagħti lok 
biex jiġu ttestjati l-għażliet għat-tisħiħ tal-orjentament tal-prestazzjoni ta’ partijiet mill-
programmi u għandha tiġi inkoraġġita. Fil-ġejjieni huma meħtieġa l-monitoraġġ u l-
valutazzjoni sistematiċi biex jinsiltu l-lezzjonijiet u l-potenzjal għall-integrazzjoni lejn tipi 
oħra ta' interventi (bħalma hu l-appoġġ għall-infrastruttura skont il-FEŻR).  
Fl-aħħar nett, qasam fejn l-abbozzi ta’ Regolamenti u d-diskussjonijiet riċenti dwar riforma 
kienu relattivament siekta huwa dwar kif għandhom jissaħħu d-dibattitu politiku ta’ livell 
għoli u l-obbligu tal-għoti ta’ rendikont fuq il-prestazzjoni fil-livell tal-UE speċjalment lill-
Parlament Ewropew. L-introduzzjoni ta’ Qafas tal-Għoti ta’ Rendikont tal-Prestazzjoni qed 
tiġi proposta biex tindirizza din il-lakuna. 
Il-Kapitolu 7 jdur lejn il-proposti għal simplifikazzjoni u assigurazzjoni. Saru sforzi 
konsiderevoli mill-Kummissjoni biex tissimplifika, tħaffef u tarmonizza s-sistemi u r-regoli, 
partikolarment permezz tal-istabbiliment ta’ oqfsa regolatorji komuni u rekwiżiti fil-Fondi 
differenti. Miżuri oħra huma orjentati aktar lejn it-titjib tal-assigurazzjoni tal-legalità u r-
regolarità. B’mod ġenerali, l-attenzjoni primarja tal-proposti leġiżlattivi hija mitfugħa fuq is-
simplifikazzjoni għall-benefiċjarji, filwaqt li s-simplifikazzjoni għall-amministraturi tal-
programmi nazzjonali jew reġjonali għadha waħda elużiva. Ma hemm l-ebda soluzzjoni faċli 
għall-problemi assoċjati mal-kumplessità u l-livell ta’ żball amministrattivi fil-Politika ta' 
Koeżjoni, imma jeħtieġ li jkun hemm aktar bilanċ bejn l-għanijiet tas-simplifikazzjoni, tal-
assigurazzjoni u tal-prestazzjoni (li spiss jikkompetu bejniethom).  Il-proposti u l-emendi 
leġiżlattivi għandhom ikunu msejsa fuq valutazzjoni ex-ante li ssir bir-reqqa tal-effetti tal-
miżuri u jkunu soġġetti għal monitoraġġ u valutazzjoni kontinwi daqshekk ieħor rigorużi 
matul il-perjodu 2014-2020.  
Kapitolu finali jiġbor flimkien il-konklużjonijiet tal-istudju u jipprovdi 
rakkomandazzjonijiet ta’ politika biex tiġi informata l-pożizzjoni tal-Parlament 
Ewropew.   
 Eliġibilità u allokazzjonijiet  

1. Il-Parlament Ewropew għandu jitlob lill-Kummissjoni tagħti valutazzjoni tal-fattibilità 
li ssir analiżi ta’ nofs it-term tal-eliġibilità u l-għażliet li hemm biex tiġi indirizzata l-
problema tal-volatilità sinifikanti. 

2. Il-Kummissjoni għandha tintalab tiċċara l-kriterji għall-allokazzjoni tal-fondi skont ir-
Reġjuni Tranżizzjonali u r-Reġjuni Aktar Żviluppati. 

3. Il-Kummissjoni għandha tintalab tiċċara l-proposti tagħha għat-tqegħid ta’ limiti u 
tispjega kif għandha l-ħsieb li tittratta l-impatt pervers tat-tqegħid ta’ limiti. 

 Objettivi 

4. Il-Parlament Ewropew għandu jfittex li jdaħħal kjarifiki u emendi regolatorji speċifiċi: 
Titolu jew artikolu ġdid, li joqgħod waħdu, dwar ‘objettivi’ fid-Dispożizzjonijiet 
Komuni fejn jiġu ddikjarati l-objettivi ta’ kull Fond tal-QSK (Qafas Strateġiku 
Komuni); paragrafu/i addizzjonali taħt (‘definizzjonijiet’) fejn jiġu speċifikati l-
objettivi u/jew fejn tiġi ċċarata d-distinzjoni bejn it-termini ‘missjoni’, ’objettivi’, 
‘għanijiet’ u ‘kompiti’; u standardizzazzjoni fit-terminoloġija użata fil-Regolamenti 
kollha tal-Fondi, filwaqt li jiġi evitat l-użu interkambjabbli u inkonsistenti tat-termini 
u l-intestaturi ta’ ‘missjoni’, ‘objettivi’ u ‘kompiti’. 

 Id-dimensjoni territorjali  
5. Il-Parlament Ewropew għandu jfittex li jsaħħaħ id-dimensjoni territorjali tal-abbozz 

tal-pakkett leġiżlattiv. B’mod partikolari, il-QSK għandu jkun fih taqsima speċifika - 
u sottotaqsimiet taħt kull wieħed mill-objettivi tematiċi (Anness I tal-abbozz ta' 
QSK) - dwar id-dimensjoni territorjali, li tispjega l-prinċipji, il-prijoritajiet u l-
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azzjonijiet territorjali bl-użu tal-Aġenda Territorjali 2020 bħala punt ta’ referenza u li 
tindika r-rabtiet ewlenin li hemm bejn din l-Aġenda u l-Ewropa 2020;  u jiġi rikjest li 
l-Kuntratti ta’ Sħubija jispjegaw, f’livell strateġiku, kif qed jużaw l-interventi tal-
Politika ta’ Koeżjoni biex jisfruttaw il-potenzjal territorjali biex jilħqu l-għanijiet tal-
istrateġija Ewropa 2020, skont l-Aġenda Territorjali, u jżidu l-koeżjoni territorjali fil-
livell reġjonali, dak nazzjonali u dak Ewropew. 

6. Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-Programm Operazzjonali għandhom jintalbu 
jagħtu tagħrif dwar id-distribuzzjoni territorjali tal-finanzjament fil-livell subreġjonali 
(jiġifieri l-konfini tan-NUTS III/IV jew il-livell l-aktar baxx li fih id-data dwar l-
operazzjonijiet tiġi miġbura awtomatikament fis-sistemi ta' monitoraġġ) għal kull 
objettiv tematiku fil-programm.  

7. Il-Parlament Ewropew għandu jappoġġja: il-fatt li l-użu tal-istrumenti territorjali jsir 
fakultattiv u soġġett għal ġustifikazzjoni xierqa min-naħa tal-Istati Membri tar-
relevanza tagħhom, fid-dispożizzjonijiet regolatorji li jirreferu għal strumenti 
territorjali speċifiċi fil-kontenut tal-Kuntratt ta’ Sħubija (Artikolu 14); u l-fatt li 
tingħata aktar flessibilità lill-Istati Membri fl-approċċ tagħhom lejn l-iżvilupp urban 
sostenibbli, billi jistipula li l-livell ta' delimitazzjoni għandu jiġi negozjat mal-
Kummissjoni abbażi tal-ġustifikazzjonjiet tal-bżonn min-naħa tal-Istat Membru, u li 
l-lista rekwiżita tal-ibliet għandha tkun waħda indikattiva.  

8. Ir-Regolamenti għandhom jirrikjedu li l-implimentazzjoni tal-Iżvilupp Lokali Mmexxi 
mill-Komunità u l-Investimenti Territorjali Integrati tiġi appoġġjata bi provi speċifiċi 
fil-Kuntratt ta' Sħubija u valutazzjoni ex-ante sussegwenti tal-programmi ta’ 
kapaċità amministrattiva xierqa. 

9. Ir-Regolamenti għandhom jagħtu aktar flessibilità għall-programmi tal-Koeżjoni 
Territorjali Ewropea (ETC) fir-rigward tal-konċentrazzjoni tematika tal-interventi, jew 
billi jżidu l-għadd ta' objettivi tematiċi li jistgħu jiġu inklużi, jew billi jirrestrinġu r-
rekwiżit tal-konċentrazzjoni għal perċentwali tar-riżorsi allokati (pereżempju 75 fil-
mija). Barra minn hekk, għandha ssir dispożizzjoni għal mekkaniżmu ta’ 
koordinazzjoni bejn il-Kuntratti ta’ Sħubija tal-Istati Membri li jipparteċipaw f’ETC 
komuni, pereżempju ‘memorandum ta’ qbil territorjali’ li jispjega l-oqsma prijoritarji 
prinċipali għall-kooperazzjoni u filwaqt li jitqiesu l-istrateġiji makroreġjonali u tal-
baċiri tal-baħar relevanti. 

 Il-koerenza strateġika u l-ipprogrammar:  
10. Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jiġi propost mill-Kummissjoni u approvat mill-

Kunsill u mill-Parlament Ewropew b’konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Reġjuni u l-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, preferibbilment bħala Anness mar-
Regolament Ġenerali. 

11. Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura li l-objettivi ta’ koeżjoni li jinsabu fit-Trattat 
jiġu riflessi b’mod adegwat fil-kontenut tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-Programmi 
Operazzjonali, inkluż approċċ 'territorjali’ u ‘integrat’: Ir-Regolament Ġenerali 
għandu jagħmilha ċara li l-Kuntratti ta’ Sħubija u speċjalment il-Programmi 
Operazzjonali għandhom jispjegaw l-ewwel u qabel kollox strateġija biex jiġu segwiti 
l-objettivi tal-UE għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; il-kontenut għandu 
jiġi jintalab juri approċċ 'territorjali' u 'integrat'; u għandhom jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet biex tkun tista’ ssir l-adozzjoni ta’ programmi b’fondi multipli inklużi 
l-Fondi tal-QSK, żieda fil-limitu minimu tal-finanzjament trasversali għal mill-inqas 
10 fil-mija u biex l-assiijiet prijoritarji jikkombinaw il-prijoritajiet ta’ investiment 
minn objettivi differenti taħt il-Fondi kollha. 
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12. Jeħtieġ li jiġi evitat li l-kontenut tal-Kuntratti ta’ Sħubija u l-Programmi 
Operazzjonali jiġi ripetut u dduplikat. Għandha tingħata kunsiderazzjoni dwar liema 
elementi u tipi ta’ tagħrif jistgħu jiġu inklużi biss fi programmi, u jekk il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandux jitnaqqas għal ċerti aspetti 
ewlenin tal-Kuntratt ta' Sħubija; u l-proċeduri għall-ippjanar u l-adozzjoni tal-
Kuntratti ta’ Sħubija jridu jkunu sensittivi għall-ispeċifiċitajiet territorjali u għall-
arranġamenti ta’ governanza, speċjalment f’pajjiżi fejn il-kompetenzi tal-iżvilupp 
reġjonali huma jew parzjalment jew għalkollox ittrasferiti lir-reġjuni.   

13. Għandhom jiġu inklużi fir-Regolament dispożizzjonijiet biex l-Istati Membri u r-
reġjuni jintalbu jipprovdu ġustifikazzjoni tal-livell akbar ta’ konċentrazzjoni tematika 
għall-Fondi kollha tal-QSK u jispjegaw kif dan jikkontribwixxi biex tintlaħaq massa 
kritika akbar għat-tipi ta' investiment magħżula. Il-ġustifikazzjoni għandha tiġi 
pprovduta fil-Programmi Operazzjonali u vvalutata f’aktar dettall fil-valutazzjonijiet 
ex-ante. 

14. Il-Parlament Ewropew għandu jitlob li r-rapport tal-Kummissjoni dwar in-negozjati u 
l-eżiti tal-programmi jagħti analiżi tal-livell akbar tal-konċentrazzjoni tematika fl-
Istati Membri kollha u fil-livell tal-UE b’paragun mal-perjodu 2007-2013. 

15. L-allokazzjonijiet tal-FSE għandhom jiġu determinati fuq il-bażi ta’ analiżi soda tal-
ħtiġijiet territorjali u tal-kapaċità ta’ assorbiment u nnegozjati b’mod kunsenswali 
mill-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri u r-reġjuni. 

 Il-Qafas ta' prestazzjoni 

16. Il-Parlament Ewropew għandu jappoġġja l-introduzzjoni ta’ kundizzjonalitajiet ex-
ante. Madankollu, il-ġustifikazzjoni dgħajfa għall-kundizzjonalità makroekonomika - 
mil-lat tal-Politika ta’ Koeżjoni - titlob li tiġi kkunsidrata mill-ġdid. Jekk pressjonijiet 
politiċi aktar wiesgħa jagħmlu dan imprattikabbli, il-kundizzjonalitajiet 
makroekonomiċi m’għandhomx jimponu emendi obbligatorji tal-Kuntratti ta’ Sħubija 
jew tal-programmi u għandhom ikopru l-pagamenti kollha mill-baġit tal-UE lill-Istati 
Membri.  

17. Il-Parlament Ewropew għandu jappoġġja l-qafas/riżerva ta’ prestazzjoni proposta, 
kemm-il darba jkun: marbut ma’ riżultati; imwettaq f’punt fil-kalendarju ta’ 
implimentazzjoni tal-programm meta jkunu jistgħu jiġu mistennija b’mod raġonevoli 
riżultati sinifikanti; applikat b’metodoloġiji kredibbli ta’ monitoraġġ tal-informazzjoni 
u ta’ valutazzjoni;  u allokat għal proġetti ta’ kwalità għolja. Mingħajr dawn il-
kondizzjonijiet (speċjalment rigward id-data), l-ammont ta’ xogħol amministrattiv 
assoċjat ma’ riżerva jkun diffiċli biex jiġi ġġustifikat. 

18. Il-Parlament għandu jappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni għal sistemi ta’ 
monitoraġġ u valutazzjoni effikaċi li jkunu bbażati fuq ir-riżultati u jiżgura li l-Kunsill 
ma jdgħajjifx il-kondizzjonalità ex-ante dwar is-sistemi statistiċi u l-indikaturi tar-
riżultati matul in-negozjati. L-użu propost ta’ indikaturi komuni fil-livell tal-UE u ta’ 
indikaturi speċifiċi għall-programmi fil-livell ta’ Stat Membru għandu jiġi appoġġjat 
ukoll, kemm-il darba tiġi żgurata l-konsistenza tal-approċċ fil-Fondi kollha. Il-
Parlament Ewropew għandu jappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni għat-tisħiħ tal-
ivvalutar u, tassew, għandu jfittex trasparenza u aċċessibilità massimi għar-
rendimenti kollha tal-valutazzjoni biex ikun jista' jiġi infurmat it-teħid tad-
deċiżjonijiet.  

19. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa punti ta’ riferiment u indikaturi effikaċi biex 
tkejjel u timmonitorja l-istat u l-progress tal-prestazzjoni u l-kapaċità 
amministrattiva;  dan huwa kompitu kritiku qabel ma jiġi varat ir-rawnd ta’ 
programmi li jmiss fl-2014. 
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20. L-inizjattiva tal-Pjan ta’ Azzjoni Konġunt għandha tiġi appoġġjata peress li tista’ 
tipprovdi każ utli ta’ ttestjar fil-ġejjieni ta’ kif għandu jittejjeb l-orjentament tal-
prestazzjoni ta’ partijiet mill-programmi. 

21. Il-Parlament Ewropew għandu jirrikjedi, bħala prijorità, l-istabbiliment ta' Qafas tal-
Għoti ta’ Rendikont tal-Prestazzjoni tal-UE għall-Politika ta’ Koeżjoni inklużi: 
rappurtar annwali lill-Parlament mill-Kummissjoni; dibattitu annwali fil-Kunsill u 
analiżi tal-pari fi Grupp ta’ Livell Għoli ġdid; u l-iffukar mill-ġdid tar-rapporti ta’ 
implimetazzjoni tal-Istati Membri lejn ir-riżultati. 

22. L-orjentament ta’ prestazzjoni tal-mekkaniżmi tar-rappurtar għandu jiżdied permezz 
ta': (a) reviżjoni tar-rapport annwali tal-Kummissjoni dwar il-Politika ta' Koeżjoni 
biex tingħata prominenza akbar lill-kwestjonijiet li jirrigwardaw il-prestazzjoni; (b) 
obbligi msaħħa u vinkolanti dwar l-istandards minimi għar-rappurtar tal-prestazzjoni 
fir-rapporti ta' implimentazzjoni tal-Istati Membri (speċifikati fir-Regolament u fil-
gwida tal-Kummissjoni dwar il-kontenut tar-rapporti); u (c) trasparenza akbar 
permezz ta’ dispożizzjoni regolatorja li tirrikjedi li r-rapporti annwali ta’ 
implimentazzjoni kollha jiġu ppubblikati onlajn fit-totalità tagħhom sa Ġunju tas-
sena ta’ wara. 

 Simplifikazzjoni u assigurazzjoni  
23. Minħabba l-enfasi qawwija fuq il-fatt li jinstab iffrankar amministrattiv għall-

benefiċjarji fil-proposti tal-Kummissjoni, il-prijorità ewlenija għall-Parlament 
Ewropew fl-ifformular tal-emendi regolatorji għandha tkun li tissimplifika l-
amministrazzjoni ta’ kuljum għal-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni, inkluża s-sensitività għal 
strutturi amministrattivi differenti fil-livell kemm nazzjonali u kemm reġjonali. 

24. Il-pożizzjoni tal-Parlament trid tkun infurmata minn valutazzjoni sistematika tal-
ispejjeż amministrattivi tar-riforma. Għal dan il-għan, l-istudji esterni tal-
Kummissjoni dwar l-ispejjeż amministrattivi għandhom isiru disponibbli għall-
Parlament jew jiġu ppubblikati mill-aktar fis possibbli, u l-istudji ta' segwitu 
għandhom jiġu kkummissjonati biex perjodikament jivvalutaw l-effetti tal-miżuri ta' 
simplifikazzjoni tul il-perjodu 2014-2020.  

25. Is-simplifikazzjoni għandha tkun karatteristika ewlenija tal-Qafas tal-Għoti ta’ 
Rendikont tal-Prestazzjoni. Hija meħtieġa sistema strutturata tar-rappurtar li jsir 
min-naħa tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew dwar l-effetti u l-eżiti tal-miżuri 
ta’ simplifikazzjoni fl-2014-2020.  


