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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar investiment fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-

Artikolu 16(3) tas-CPR 

(2016/2148(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 

u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 

(minn hawn 'il quddiem 'ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni')1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 

dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-

tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/20062, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/20063, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1698/20054, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali 

Ewropea5, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1302/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar 

raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, 

                                                 
1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289. 
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470. 
4 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487. 
5 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259. 
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is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-funzjonament ta' tali raggruppamenti1, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 

u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) 

Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru 

Ewropew ta' Konsulenza għall-Investiment u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' 

Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 – 

il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi3, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Ninvestu f'impjiegi u 

tkabbir – nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej" (COM(2015)0639), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-aċċellerazzjoni tal-

implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar sinerġiji għall-

innovazzjoni: il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, Orizzont 2020 u fondi ta' 

innovazzjoni Ewropej u programmi tal-UE oħra5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2015 dwar "Lejn 

simplifikazzjoni u orjentament tal-prestazzjoni fil-politika ta' koeżjoni 2014-2020"6, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2016 bit-titolu "Ninvestu 

f'impjiegi u tkabbir — nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej", 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-

25 ta' Mejju 2016 dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Ninvestu f'impjiegi u 

tkabbir – nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej" (COM(2015)0639), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-8 u d-9 ta' Lulju 2015 bit-titolu 

"Ir-riżultat tan-negozjati dwar il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operattivi", 

– wara li kkunsidra s-Sitt Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali 

(COM(2014)0473), 

– wara li kkunsidra l-analiżi tad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tiegħu 

                                                 
1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 303. 
2 ĠU L 149, 20.05.2014, p. 1. 
3 ĠU L 169, 01.07.2015, p. 1. 
4 Testi adottati, P8_TA(2016)0217. 
5 Testi adottati, P8_TA(2016)0311. 
6 Testi adottati, P8_TA(2015)0419. 
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(Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni) ta' Ġunju 2016 bit-titolu 

"Maximisation of synergies between European Structural and Investment Funds and 

other EU instruments to attain the Europe 2020 goals" ("Massimizzazzjoni tas-sinerġiji 

bejn il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u strumenti oħra tal-UE biex 

jintlaħqu l-objettivi ta' Ewropa 2020"), 

– wara li kkunsidra l-istudju tad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tiegħu 

(Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni) ta' Settembru 2016 bit-

titolu "Evaluation of the Report under Article 16(3) of the CPR" ("Evalwazzjoni tar-

rapport skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni", 

– wara li kkunsidra l-analiżi tad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tiegħu 

(Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni) ta' Settembru 2016 bit-

titolu "Strumenti finanzjarji fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-20: l-ewwel 

esperjenzi tal-Istati Membri", 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għat-

Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat 

għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A8-0385/2016), 

A. billi l-politika ta' koeżjoni tirrappreżenta parti sinifikanti tal-baġit tal-UE, fejn tammonta 

għal madwar terz tal-infiq kollu; 

B. billi, b'baġit ta' EUR 454 biljun għall-perjodu 2014-2020, il-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej (Fondi SIE) huma l-għodda ta' politika ta' investiment ewlenija tal-

UE u huma għajn vitali ta' investiment pubbliku f'bosta Stati Membri, li jwasslu biex 

jiġu pprovduti aktar impjiegi, tkabbir u investiment fl-UE kollha, kif ukoll biex 

jitnaqqsu d-disparitajiet fil-livell reġjonali u lokali sabiex tiġi promossa l-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali; 

C. billi l-Ftehimiet ta' Sħubija (FS) jifformaw il-bażi tar-rapport dwar l-Artikolu 16(3) 

ippreżentat mill-Kummissjoni; 

D. billi n-negozjati għall-FS u għall-programmi operattivi (PO) għall-perjodu 2014-2020 

kienu eżerċizzju modernizzat, aġġustat b'mod qawwi u kien wieħed intensiv b'qafas 

ġdid għall-prestazzjoni, għall-kondizzjonalitajiet ex ante u għall-konċentrazzjoni 

tematika, iżda wasslu wkoll għal dewmien serju biex attwalment ingħata bidu għall-

implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, ukoll minħabba nuqqasijiet fil-kapaċità 

amministrattiva ta' għadd ta' reġjuni u Stati Membri, fejn is-sitwazzjoni kompla 

jitnaqqsilha r-ritmu bil-proċedura għan-nomina tal-awtoritajiet ta' ġestjoni; 

E. billi ma hemm l-ebda dubju li minħabba l-adozzjoni tard tal-qafas regolatorju fi tmiem 

l-2013 b'konsegwenza tan-negozjati twal u d-dewmien sakemm intlaħaq il-ftehim dwar 

il-QFP, il-programmi operattivi ma setgħux jiġu adottati fil-ħin; billi konsegwentement 

l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi kellha bidu kajman, u b'hekk kien hemm 

impatt fuq l-adozzjoni tal-politika fil-prattika; 
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F. billi ġew stabbiliti dispożizzjonijiet komuni għall-ħames fondi SIE kollha, biex b'hekk 

issaħħu r-relazzjonijiet ta' bejniethom;  

G. billi l-politika ta' koeżjoni fil-perjodu attwali qed tħabbat wiċċha ma' bosta sfidi politiċi 

u ekonomiċi, li jirriżultaw kemm mill-kriżi finanzjarja - li wasslet għal tnaqqis fl-

investiment pubbliku f'ħafna Stati Membri, u ħalliet lill-Fondi SIE u l-kofinanzjament 

mill-Istati Membri bħala l-istrument prinċipali għall-investiment pubbliku f'ħafna Stati 

Membri - u kemm mill-kriżi tal-migrazzjoni; 

H. billi fil-perjodu ta' programmazzjoni tal-2014-2020 il-politika ta' koeżjoni kisbet 

approċċ ta' politika aktar iffukat, permezz ta' konċentrazzjoni tematika u permezz tal-

appoġġ għall-prijoritajiet u l-objettivi tal-Unjoni; 

I. billi l-Fondi SIE fil-perjodu ta' finanzjament attwali huma orjentati lejn ir-riżultati 

b'mod aktar qawwi u huma mibnija fuq ambjent ta' investiment li jippermetti effikaċja 

akbar; 

J. billi jrid ikun hemm allinjament aktar b'saħħtu tal-investiment taħt il-politika ta' 

koeżjoni mal-prijoritajiet tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv u mas-Semestru Ewropew; 

K. billi t-Task Force għal Implimentazzjoni Aħjar għenet biex ittaffi l-konġestjonijiet u x-

xogħol b'lura fl-allokazzjoni tal-fondi;  

Il-qsim tar-riżultati, il-komunikazzjoni u l-viżibilità 

1. Jinnota li l-Ewropa għaddejja minn fażi diffiċli mil-lat ekonomiku, dak soċjali u dak 

politiku, b'tali mod li hemm il-ħtieġa aktar minn qatt qabel ta' politika ta' investiment 

effettiva li tkun orjentata lejn it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, tkun qrib iċ-ċittadini u 

aktar adattata għal vokazzjonijiet territorjali speċifiċi, u għandha tfittex li tindirizza 

b'mod determinat kemm il-qgħad u kemm l-inugwaljanzi soċjali fi ħdan l-Unjoni, u 

b'hekk toħloq valur miżjud Ewropew; jemmen li sabiex terġa' tikseb il-fiduċja taċ-

ċittadini tagħha l-UE għandha tagħti bidu għal proċessi ta' aġġustament biex tissodisfa 

r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 9 tat-TFUE; 

2. Jinnota li l-politika ta' koeżjoni tul il-perjodu tal-2014-2020 ġiet elaborata 

kompletament mill-ġdid, peress li kienet teħtieġ bidla fil-mentalità u fil-metodi ta' 

ħidma fil-livelli kollha ta' governanza, inkluża l-koordinazzjoni orizzontali u l-

involviment tal-partijiet ikkonċernati kif ukoll, sa fejn hu possibbli, tal-iżvilupp lokali 

mmexxi mill-komunità (CLLD); jirrimarka li r-riformi ta' dan l-aħħar li jħarsu 'l 

quddiem u li huma eżemplari spiss jiġu injorati, iżda li l-politika ta' koeżjoni spiss 

għadha titqies bħala politika tradizzjonali ta' nfiq aktar milli bħala politika ta' żvilupp u 

ta' investiment li toffri riżultati tanġibbli; 

3. Iqis li l-komunikazzjoni ewlenija dwar il-proġetti ta' politika tal-koeżjoni għandha 

tiffoka fuq il-valur miżjud Ewropew, is-solidarjetà u l-viżibilità tal-istejjer ta' suċċess, 

filwaqt li jissottolinja l-importanza tal-iskambju tal-aħjar prattiki kif ukoll li wieħed 

jitgħallem mill-proġetti li ma jirnexxilhomx jilħqu l-objettivi tagħhom; jinsisti li l-

komunikazzjoni dwar is-suġġett tal-fondi SIE għandha tiġi modernizzata u intensifikata; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġu identifikati u implimentati għodod ġodda għall-
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komunikazzjoni tar-riżultati tal-politika ta' koeżjoni; iqis li hemm il-ħtieġa li jsir 

investiment fl-intelligence reġjonali u fil-ġbir ta' data, bħala parti minn sforz kontinwu 

biex jinħolqu u jiġu aġġornati l-bażijiet ta' data, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet, l-

ispeċifiċitajiet u l-prijoritajiet lokali u reġjonali, bħal fil-każ tal-pjattaforma S3 li diġà 

teżisti, li jkun jippermetti lill-pubbliku interessat li effettivament jivverifika l-valur 

miżjud Ewropew tal-proġetti; 

4. Jirrileva l-fatt li sabiex jittejbu l-komunikazzjoni dwar il-Fondi SIE u l-viżibilità 

tagħhom, għandu jitqiegħed fokus akbar fuq il-parteċipazzjoni mill-partijiet 

ikkonċernati u l-benefiċjarji, u fuq l-involviment taċ-ċittadini fit-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni b'mod li jkun sinifikattiv; barra minn hekk, 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-ibliet jikkomunikaw aktar 

kemm dwar il-kisbiet tal-politika ta' koeżjoni u kemm dwar it-tagħlimiet li għandhom 

jittieħdu, u jipproduċu pjan ta' azzjoni kkoordinat u mmirat; 

Konċentrazzjoni tematika 

5. Jilqa' l-konċentrazzjoni tematika, peress li ħarġet għodda utli għall-ħolqien ta' politika 

ffukata u effettività akbar għall-prijoritajiet tal-UE u għall-istrateġija Ewropa 2020, billi 

ssaħħaħ il-proċess li fih l-għarfien jinqaleb f'innovazzjoni, impjiegi u tkabbir; jistieden, 

għalhekk, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jieħdu deċiżjonijiet 

ċari dwar il-prijoritajiet ta' investiment u biex jagħżlu l-proġetti abbażi tal-prijoritajiet 

stabbiliti għall-Fondi SIE, kif ukoll biex jużaw proċessi ta' implimentazzjoni 

simplifikati u effiċjenti; 

6. Jinnota li analiżi tal-konċentrazzjoni tematika għandha tindika kif l-għażliet strateġiċi 

tal-Istati Membri u l-allokazzjoni tar-riżorsi bejn l-objettivi tematiċi (OT) kollha 

jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi tat-territorji; jiddispjaċih li dan l-aspett huwa inqas 

evidenti fir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 16; 

7. Iqis li r-riżultati u l-benefiċċji tal-politika ta' koeżjoni għandhom bżonn jiġu trażmessi 

b'mod aktar effettiv, mhux l-inqas sabiex terġa' tinkiseb il-fiduċja fil-proġett Ewropew; 

8. Jinsisti li jenħtieġ li l-politika ta' koeżjoni jkompli jkollha fokus tematiku, filwaqt li 

jitħalla li jkun hemm grad ta' flessibilità li jkun biżżejjed sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet 

speċifiċi ta' kull reġjun, b'mod speċjali l-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni li huma anqas 

żviluppati, kif stabbilit fir-regolamenti; jitlob li jkompli jsir investiment tal-Fondi SIE 

fir-reġjuni li għaddejjin minn tranżizzjoni sabiex jiġi priservat dak li nkiseb permezz 

tar-riżorsi u l-isforzi diġà implimentati; 

9. Jenfasizza, b'mod partikolari, li jenħtieg li tingħata konsiderazzjoni liċ-ċirkostanzi tar-

reġjuni urbani jew rurali, l-hekk imsejħa "reġjuni li għadhom lura", ir-reġjuni li jinsabu 

fi tranżizzjoni u r-reġjuni bi żvantaġġi naturali jew ġeografiċi permanenti, u jenħtieġ li 

jiġu mfassla politiki ta' appoġġ xierqa għall-iżvilupp ta' dawn iż-żoni, li mingħajr il-

politika ta' koeżjoni jista' jkun li ma kinux ikunu jistgħu jlaħħqu ma' reġjuni aktar 

żviluppati; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssegwi u tespandi strateġiji biex 

timplimenta l-aġenda urbana, flimkien mal-awtoritajiet lokali u r-reġjuni metropolitani 

konċepiti bħala ċentri ta' tkabbir tal-UE; ifakkar f'dan il-kuntest li huwa importanti li 

titħalla biżżejjed flessibilità biex l-Istati Membri u r-reġjuni jappoġġjaw l-isfidi ta' 

politika ġodda, bħalma huma dawk relatati mal-immigrazzjoni (filwaqt li wieħed 
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jiftakar fl-għanijiet oriġinali u li għadhom rilevanti tal-politika ta' koeżjoni u l-ħtiġijiet 

speċifiċi tar-reġjuni), kif ukoll id-dimensjoni diġitali fis-sens wiesa' tagħha tal-politika 

ta' koeżjoni (inklużi l-kwistjonijiet tal-ICT u tal-aċċess għall-broadband, li huma 

marbuta mal-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali); jiġbed l-attenzjoni lejn l-Istrateġija 

għal Unjoni tal-Enerġija, l-Istrateġija għal Ekonomija Ċirkolari, u l-impenji tal-UE taħt 

il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima, billi l-Fondi SIE għandhom rwol importanti 

x'jaqdu biex dawn jitwettqu; 

10. Iqis li għandha tingħata aktar attenzjoni liż-żoni subreġjonali li għandhom 

akkumulazzjoni konsiderevoli ta' sfidi, li spiss jinstabu f'żoni ta' faqar, f'komunitajiet 

segregati u fi kwartieri li jgħixu fil-għaks fejn hemm sovrarappreżentanza ta' gruppi 

emarġinati bħalma huma r-Rom; 

11. Jappoġġa l-bidla gradwali ta' konċentrazzjoni minn waħda bbażata fuq proġetti maġġuri 

relatati mal-infrastruttura lejn waħda bbażata fuq l-istimulazzjoni tal-ekonomija tal-

għarfien, l-innovazzjoni u l-inklużjoni soċjali, kif ukoll fuq il-bini tal-kapaċità u l-

awtonomizzazzjoni tal-atturi, inklużi mis-soċjetà ċivili, fil-politika ta' koeżjoni, filwaqt 

li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni anqas żviluppati li għad għandhom bżonn 

l-appoġġ fil-qasam tal-iżvilupp infrastrutturali u li għalihom is-soluzzjonijiet ibbażati 

fuq is-suq mhumiex dejjem fattibbli, ukoll b'kunsiderazzjoni li għandu jkun hemm 

flessibilità sabiex kull Stat Membru jkun jista' jagħmel l-investimenti skont il-

prijoritajiet tiegħu kif stabbilit fil-Ftehimiet ta' Sħubija sabiex jippromwovi l-iżvilupp 

ekonomiku, soċjali u territorjali tiegħu; 

12. Hu tal-fehma li l-Fondi SIE, inklużi b'mod partikolari l-Programmi ta' Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropea, għandhom jintużaw biex joħolqu u jagħtu spinta lill-impjiegi ta' 

kwalità, kif ukoll lil sistemi ta' kwalità ta' tagħlim tul il-ħajja u ta' taħriġ vokazzjonali 

(mill-ġdid), inkluża l-infrastruttura tal-iskejjel, biex b'hekk il-ħaddiema jkunu jistgħu 

jadattaw ruħhom taħt kondizzjonijiet tajba għar-realtajiet li qed jinbidlu tad-dinja tax-

xogħol, u biex jiġu stimulati t-tkabbir sostenibbli, il-kompetittività u l-iżvilupp u l-

prosperità komuni mmirati biex tinkiseb Ewropa soċjalment ġusta, sostenibbli u 

inklużiva, filwaqt li jsir konċentrament fuq iż-żoni li huma l-anqas żviluppati u s-setturi 

li għandhom problemi strutturali u filwaqt li jingħata appoġġ lill-gruppi l-aktar 

vulnerabbli u esposti fis-soċjetà, b'mod partikolari ż-żgħażagħ (flimkien ma' programmi 

bħall-Erasmus+) u dawk bl-inqas ħiliet jew kwalifiki, jiġu promossi iktar impjiegi 

permezz ta' ekonomija ċirkolari, u jiġi pprevenut it-tluq bikri mill-iskola; jiġbed l-

attenzjoni lejn il-fatt li l-FSE huwa strument li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki 

ta' interess pubbliku; 

13. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-qgħad - b'mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 

fost in-nisa, kif ukoll il-qgħad fiż-żoni rurali - għadu għoli ħafna f'bosta Stati Membri, 

minkejja l-isforzi kollha, u l-politika ta' koeżjoni għandha tipprovdi tweġibiet għal dan 

ukoll; jirrakkomanda lill-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni lill-impatt tal-politika ta' 

koeżjoni fuq il-promozzjoni tal-impjiegi u t-tnaqqis tal-qgħad; jinnota f'dan il-kuntest li 

l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) ġiet integrata f'34 programm tal-FSE 

f'20 Stat Membru eliġibbli, u b'hekk se tippermetti liż-żgħażagħ qiegħda jibbenefikaw 

mill-YEI bil-ħsieb li jiksbu l-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom; jinsab imħasseb, madankollu, 

dwar il-fatt li l-implimentazzjoni effettiva tal-YEI damet biex bdiet u dwar il-mod li bih 

il-Garanzija għaż-Żgħażagħ qiegħda tiġi implimentata f'ċerti reġjuni; iħeġġeġ lill-Istati 
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Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jinkisbu effetti sostanzjali u tanġibbli 

malajr u b'suċċess mill-fondi investiti, b'mod partikolari fir-rigward tal-fondi li jkunu 

disponibbli fil-forma ta' pagamenti bil-quddiem, u sabiex il-YEI tkun implimentata 

b'mod korrett kif ukoll biex jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għall-ħaddiema 

żgħażagħ; jitlob, b'mod partikolari, li jitqiesu l-ħtiġijiet reali tal-komunità tan-negozju 

fl-użu tal-Fondi SIE biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-taħriġ, bil-għan li jinħolqu 

opportunitajiet reali ta' impjiegi u tinkiseb l-okkupazzjoni fit-tul; iqis li l-ġlieda kontra l-

qgħad fost iż-żgħażagħ, l-inklużjoni soċjali u l-isfidi demografiċi tal-ġejjieni li qed 

tiffaċċja l-Ewropa llum il-ġurnata u fuq perjodu medju fil-ġejjieni għandhom ikunu l-

oqsma ewlenin li fuqhom għandha tkun iffukata l-politika ta' koeżjoni; jitlob li l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ titkompla lil hinn mill-2016, sabiex jiġu 

sostnuti l-isforzi favur il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, abbażi ta' analiżi 

operattiva bir-reqqa mfassla bil-għan li jintlaħqu l-korrezzjonijiet meħtieġa sabiex issir 

aktar effettiva; 

14. Jesprimi tħassib serju li fil-każ tal-Iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, li fl-2014-2020 

se tirċievi total ta' EUR 12.7-il biljun mill-FSE u mill-Inizjattiva speċjali favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ, u li, fuq il-bażi ta' dan il-finanzjament, diġà qed titqies bħala l-mutur 

wara l-isforzi li jsiru biex tingħata spinta lill-impjiegi fost iż-żgħażagħ, il-Kummissjoni 

ma wettqitx analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji, li hija proċedura standard għall-inizjattivi 

ewlenin kollha tal-Kummissjoni; għaldaqstant hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar l-

ispiża globali potenzjali tal-implimentazzjoni tal-garanzija fl-UE kollha u, kif enfasizzat 

il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, hemm ir-riskju li l-ammont totali tal-finanzjament jista' 

ma jkunx biżżejjed; 

15. Jenfasizza l-importanza tal-komunikazzjoni, b'mod partikolari l-komunikazzjoni 

diġitali, li permezz tagħha l-informazzjoni dwar l-assistenza potenzjali biex jinstab 

taħriġ, traineeship jew xogħol kofinanzjati permezz tal-fondi tal-UE tista' tilħaq l-ikbar 

numru ta' żgħażagħ; jitlob aktar komunikazzjoni sabiex jiġu promossi l-portals bħal 

DROP'PIN u EURES u sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet għall-mobilità fis-suq intern 

għaż-żgħażagħ, li huwa meqjus bħala l-potenzjal l-anqas sfruttat fil-ġlieda kontra l-

qgħad fl-UE; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jirrispettaw il-Konvenzjoni dwar 

id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità meta jkunu qed jimplimentaw proġetti appoġġati 

mill-Fondi SIE, inkluż l-għan li tiġi inkoraġġita bidla mill-għajxien fi strutturi 

istituzzjonali għall-għajxien fil-komunità għall-persuni b'diżabilità;  

17. Ifakkar li t-tlestija għalkollox tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T hija prijorità tal-politika 

Ewropea fil-qasam tat-trasport, u li l-Fondi SIE huma għodda importanti ħafna fl-

implimentazzjoni ta' dan il-proġett; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi sfruttat il-potenzjal tal-

Fondi SIE bil-għan li l-potenzjal tan-netwerk ewlieni u tan-netwerk komprensiv tat-

TEN-T jiġi konness mal-infrastruttura tat-trasport reġjonali u lokali; jirrikonoxxi l-

importanza tal-Fond ta' Koeżjoni għat-titjib tal-infrastruttura u l-konnettività fl-Ewropa, 

u jinsisti li dan il-fond jibqa' jinżamm fil-qafas finanzjarju l-ġdid ta' wara l-2020; 

18. Jenfasizza li l-multimodalità tat-trasport għandha tkun fattur vitali fil-valutazzjoni tal-

proġetti ta' infrastruttura ffinanzjati mill-Fondi SIE, iżda li m'għandhiex tkun l-uniku 

kriterju użat biex jiġu vvalutati l-proġetti proposti, b'mod speċjali fil-każ ta' Stati 
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Membri bi ħtiġijiet mill-akbar ta' investiment fil-qasam tal-infrastruttura tat-trasport; 

19. Jenfasizza l-ħtieġa li jibqgħu jinżammu snajja' tradizzjonali, inklużi t-tradizzjoni tal-

artiġjanat u l-ħiliet assoċjati magħha, u li jiġu stabbiliti strateġiji biex jitrawwem it-

tkabbir għall-intraprenditorija tas-snajja' tradizzjonali sabiex tibqa' tinżamm l-identità 

kulturali tas-setturi tas-snajja' tradizzjonali; jiġbed l-attenzjoni lejn kemm hu importanti 

li jiġi appoġġjat ix-xogħol marbut mat-taħriġ professjonali u mal-mobilità tal-irġiel u n-

nisa żgħażagħ tas-sengħa, 

Kondizzjonalitajiet ex ante  

20. Jissottolinja li biex jiġu rreġistrati l-isforzi u l-kisbiet jenħtieġ monitoraġġ effettiv tal-

kondizzjonalitajiet ex ante; iqis li l-kondizzjonalitajiet ex-ante, b'mod partikolari dik 

dwar l-Istrateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3), 

urew is-siwi tagħhom, u jissuġġerixxi li dawn ikomplu jiġu mtejba; jirrimarka li 

għandha tingħata aktar attenzjoni lit-tisħiħ tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju; 

21. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li proporzjon sinifikanti tal-kondizzjonalitajiet ex-ante 

għadhom ma ġewx issodisfati; jitlob, għalhekk, li ssir analiżi tas-sitwazzjoni attwali u li 

tiġi adottata azzjoni mmirata biex tpatti għal dan, filwaqt li matiġix kompromessa l-

aħjar rata ta' utilizzazzjoni tal-fondi u lanqas ma ssir inqas effiċjenti l-politika ta' 

koeżjoni; 

Ibbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni 

22. Jenfasizza li l-qafas regolatorju għall-perijodu 2014-2020 u l-Ftehimiet ta' Sħubija 

wasslu għal konċentrazzjoni orjentata b'mod qawwi lejn ir-riżultati fil-programmi ta' 

koeżjoni, u li dan l-approċċ jista' jkun ta' eżempju għal partijiet oħra tan-nefqa tal-baġit 

tal-UE wkoll; jilqa' l-introduzzjoni ta' indikaturi komuni li jkunu jippermettu li jsir il-

kejl u l-valutazzjoni komparattiva tar-riżultati; iqis li l-ħidma fuq l-indikaturi trid 

tkompli sabiex tittejjeb l-evidenza dwar l-infiq tal-Fondi SIE u tiġi ottimizzata l-għażla 

tal-proġetti; 

23. Jirrimarka li innovazzjoni importanti kienet l-introduzzjoni tal-konċentrazzjoni 

tematika, li permezz tagħha l-investimenti huma ffukati fuq objettivi u prijoritajiet 

speċifiċi li jikkorrispondu għal indikaturi u miri li jkun sar qbil speċifiku dwarhom għat-

temi kollha; 

24. Ifakkar li ġiet introdotta riżerva għall-prestazzjoni għal kull Stat Membru, li tikkonsisti 

f'6 % tar-riżorsi allokati għall-Fondi SIE; ifakkar li, abbażi tar-rapporti nazzjonali tal-

2017 u l-analiżi tal-prestazzjoni tal-2019, ir-riżerva għandha tiġi allokata biss lil dawk 

il-programmi u prijoritajiet li jkunu laħqu l-istadji importanti tagħhom; jappella għal 

flessibilità fil-varar ta' impenji ġodda mir-riżerva ta' prestazzjoni meta l-programmi 

jkunu laħqu l-miri u l-istadji importanti tagħhom fis-snin li ġejjin; jitlob lill-

Kummissjoni tivvaluta jekk ir-riżerva ta' prestazzjoni toħloqx fil-fatt valur miżjud jew 

jekk wasslitx għal aktar burokrazija; 

Is-Semestru Ewropew 

25. Jieħu nota tal-fatt li, hu u għaddej il-proċess ta' programmazzjoni, l-Istati Membri sabu 
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li aktar minn żewġ terzi mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li ġew adottati 

fl-2014 kienu rilevanti għall-investimenti tal-politika ta' koeżjoni, u jilqa' l-fatt li huma 

ħadu kont ta' dan fil-prijoritajiet ta' pprogrammar tagħhom; jirrikonoxxi li fil-ġejjieni 

qrib ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż jista' jkun li jiskattaw emendi għall-

programm tal-Fondi SIE, u b'hekk jiġi żgurat li jkun hemm appoġġ għar-riformi 

strutturali fl-Istati Membri; jinnota li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u l-

Programmi Nazzjonali ta' Riforma (PNR) jirrappreżentaw rabta ċara bejn il-Fondi SIE u 

l-proċess tas-Semestru Ewropew; 

26. Jenfasizza kemm hu importanti li tiġi stabbilita rabta bilanċjata bejn il-politika ta' 

koeżjoni u s-Semestru Ewropew, peress li t-tnejn li huma jaħdmu biex jintlaħqu l-istess 

għanijiet skont l-istrateġija Ewropa 2020, mingħajr preġudizzju għall-ilħuq tal-objettivi 

soċjali, ekonomiċi u ta' koeżjoni territorjali bil-għan li jitnaqqsu d-disparitajiet kif 

stabbilit mit-Trattati; huwa tal-opinjoni li għandna naħsbu mill-ġdid ir-raġunament wara 

s-sospensjoni tal-Fondi SIE f'każ ta' devjazzjoni mill-objettivi tas-Semestru Ewropew, 

peress li din tista' tkun kontroproduttiva biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-impjiegi; 

Sinerġiji u Strumenti Finanzjarji 

27. Jinnota li l-qafas regolatorju għall-Fondi SIE għall-perjodu 2014-2020 jappoġġja l-

istrumenti finanzjarji; jenfasizza, madankollu, li l-użu ta' għotjiet għadu indispensabbli; 

josserva li jidher li hemm konċentrazzjoni fuq bidla gradwali minn għotjiet għal selfiet 

u garanziji; jenfasizza li din it-tendenza ssaħħet permezz tal-Pjan ta' Investiment għall-

Ewropa u l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) li għadu kif ġie 

stabbilit. jinnota wkoll li l-użu tal-approċċ ibbażat fuq bosta fondi jidher li għadu 

diffiċli; jenfasizza, minħabba l-kumplessità ta' dawn l-istrumenti, l-importanza vitali li 

jingħata appoġġ xieraq lill-istituzzjonijiet lokali u reġjonali fit-taħriġ tal-uffiċjali 

responsabbli mill-ġestjoni tagħhom; jirrimarka li l-istrumenti finanzjarji jistgħu joffru 

soluzzjonijiet għall-użu effiċjenti tal-baġit tal-UE, billi jikkontribwixxu flimkien mal-

għotjiet biex jinħoloq l-investiment ħalli jiġi stimulat it-tkabbir ekonomiku u jinħolqu 

impjiegi sostenibbli; 

28. Jirrimarka li qed tiġi segwita aġenda separata għall-FEIS, li huwa ppreżentat bħala 

storja ta' suċċess f'dak li għandu x'jaqsam ma' implimentazzjoni u riżultati rapidi fis-

sura ta' operazzjonijiet eżistenti, minkejja nuqqasijiet konsiderevoli bħalma huwa n-

nuqqas ta' addizzjonalità; f'dan il-kuntest, jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi data 

speċifika fuq l-impatt tal-FEIS f'dawk li huma tkabbir u impjiegi u tippreżenta, wara l-

evalwazzjoni, punti ta' tagħlim biex il-Fondi SIE jkunu jistgħu jintużaw b'iktar suċċess 

fil-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid mill-2021'il quddiem; jitlob, minbarra l-opinjoni 

tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 2/2016,1 analiżi tal-kontribuzzjonijiet tal-FEIS 

għall-objettivi tal-Fondi SIE u rendikont ta' dak li l-FEIS kiseb f'dak li jirrigwarda l-

prijoritajiet tiegħu stess; 

29. Jinnota, madankollu, in-nuqqas ta' evidenza dwar l-eżiti u r-riżultati miksuba permezz 

ta' strumenti finanzjarji u r-rabta dgħajfa bejn dawk l-istrumenti finanzjarji u l-objettivi 

                                                 
1 L-Opinjoni Nru 2/2016 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 u l-evalwazzjoni tal-

Kummissjoni li takkumpanjaha skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament (UE) 2015/1017. 
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u l-prijoritajiet komprensivi tal-UE; 

30. Jinnota li r-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 16 ftit jagħti informazzjoni dwar 

il-koordinazzjoni u s-sinerġiji fost il-programmi differenti u mal-istrumenti ta' oqsma ta' 

politika oħra, u b'mod partikolari mhux dejjem ippreżenta data affidabbli dwar ir-

riżultati mistennija tal-programmi tal-FSE u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ; jenfasizza li l-fatt li hemm regolament komuni għall-ħames Fondi SIE żied 

is-sinerġija bejniethom, inkluż fit-tieni pilastru tal-politika agrikola komuni; jinsab 

konvint li s-sinerġiji ma' politiki u strumenti oħra, inkluż il-FEIS u strumenti finanzjarji 

oħra, għandhom jiġu msaħħa sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-investiment; 

jenfasizza li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat japplikaw għall-Fondi SIE, iżda mhux 

għall-FEIS jew għall-Orizzont 2020, u li dan il-fatt joħloq problemi fir-rigward tat-tiżjid 

tal-livell ta' sinerġija fost il-fondi, il-programmi u l-istrumenti; jenfasizza l-fatt li sabiex 

jiġu żgurati l-kumplementarjetà u s-sinerġija meħtieġa bejn il-FEIS, l-istrumenti 

finanzjarji u l-Fondi SIE, il-kwistjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat trid tkompli 

tiġi eżaminata aktar bl-għan li tiġi ċċarata, issimplifikata u adattata kif xieraq; jistieden 

lill-Kummissjoni tagħti gwida komprensiva lill-awtoritajiet ta' ġestjoni dwar l-

ikkombinar tal-FEIS ma' strumenti ta' ġestjoni konġunta u diretta, inklużi l-Fondi SIE, 

il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u Orizzont 2020; 

31. Jargumenta favur li jkompli jsir użu bbilanċjat ta' strumenti finanzjarji fejn dawn 

għandhom valur miżjud u fejn mhumiex ta' preġudizzju għall-appoġġ tradizzjonali 

mogħti mill-politika ta' koeżjoni; jenfasizza, madankollu, li dan għandu jsir biss wara li 

ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-kontribuzzjoni tal-istrumenti finanzjarji għall-objettivi tal-

politika ta' koeżjoni; jenfasizza li r-reġjuni kollha jridu jżommu firxa diversifikata ta' 

għejun ta' finanzjament, filwaqt li s-sussidji jibqgħu l-istrumenti l-aktar adattati f'ċerti 

setturi biex jintlaħqu l-miri tat-tkabbir u l-impjiegi; jitlob lill-Kummissjoni tressaq 

inċentivi biex tiżgura li l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkunu informati bis-sħiħ dwar l-

opportunitajiet biex jintużaw l-istrumenti finanzjarji u l-kamp ta' applikazzjoni 

tagħhom, u tanalizza l-kosti tal-ġestjoni tal-għotjiet u tal-assistenza li trid titħallas lura 

implimentati fil-programmi komuni u ġestiti b'mod ċentrali; jenfasizza li regoli ċari, 

konsistenti u ffukati dwar l-istrumenti finanzjarji biex ikun jista' jiġi ssimplifikat il-

proċess tat-tħejjija u l-implimentazzjoni għall-ġesturi u l-benefiċjarji tal-fondi huma 

kruċjali biex tittejjeb l-implimentazzjoni effettiva tagħhom; jiġbed l-attenzjoni lejn ir-

rapport fuq inizjattiva proprja intitolat "It-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni 

tal-Ewropa:  ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-

UE"; 

Is-simplifikazzjoni 

32. Jinnota li wieħed mill-objettivi prinċipali tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 

huwa li tkompli ssir aktar simplifikazzjoni għall-benefiċjarji tal-Fondi SIE, u 

jirrikonoxxi li s-simplifikazzjoni hija waħda mill-fatturi ewlenin għal aċċess aħjar għall-

finanzjament; 

33. Jilqa' l-fatt li l-qafas regolatorju modernizzat attwali għall-Fondi SIE jipprovdi 

possibilitajiet ġodda għas-simplifikazzjoni f'dawk li huma regoli komuni ta' eliġibilità, 

għażliet tal-kosti ssimplifikati u l-governanza elettronika; jiddispjaċih, madankollu, li l-

komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 16(3) tar-Regolament dwar 
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Dispożizzjonijiet Komuni ma tinkludi l-ebda tagħrif speċifiku f'dak li jirrigwarda l-użu 

tal-Għażliet tal-Kosti Simplifikati; jissottolinja li jeħtieġ li jsiru aktar sforzi biex jiġi 

żviluppat il-potenzjal sħiħ tal-Għażliet tal-Kosti Simplifikati f'dik li hi t-taffija tal-piż 

amministrattiv; jinnota li għad hemm bżonn ta' miżuri sinifikanti ta' simplifikazzjoni 

kemm għall-benefiċjarji u kemm għall-awtoritajiet ta' ġestjoni, liema miżuri jiffokaw 

fuq l-akkwist pubbliku, il-ġestjoni tal-proġetti, u awditi matul u wara l-operazzjonijiet; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi valutazzjoni kontinwa tal-piż amministrattiv, 

inklużi b'mod partikolari komponenti bħalma huma l-ħin, il-kosti u x-xogħol ta' 

dokumentazzjoni f'finanzjament mill-UE fis-sura ta' għotjiet u strumenti finanzjarji, 

abbażi tal-evidenza tar-riżultati mill-perjodu tal-2007-2013 u l-bidu tal-perjodu l-ġdid 

mill-2014; 

35. Jirrakkomanda għall-perjodu ta' programmazzjoni prospettiv li jibda fl-2021 li l-livelli 

kollha tal-governanza jaħdmu favur sistema ta' verifika unika billi jeliminaw il-kontrolli 

doppji fost id-diversi livelli ta' gvern; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċara l-firxa u l-istatus 

ġuridiku tal-gwida eżistenti fil-Fondi SIE kollha, kif ukoll tiżviluppa, f'kollaborazzjoni 

mill-qrib mal-awtoritajiet ta' ġestjoni u mal-livelli kollha rilevanti ta' awtorità tal-

awditjar, interpretazzjoni konġunta tal-kwistjonijiet tal-awditjar; itenni li hemm bżonn 

ta' aktar progress fil-qasam tas-simplifikazzjoni, inkluż b'mod partikolari fil-programmi 

mmirati lejn iż-żgħażagħ, billi tiddaħħal inter alia proporzjonalità akbar fil-kontrolli; 

jilqa' l-eżitu preliminari tal-ħidma tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar is-Simplifikazzjoni 

stabbilit mill-Kummissjoni; 

36. Jirrakkomanda li jiġu stabbiliti proċeduri standard għat-tfassil ta' programmi operattivi u 

għall-ġestjoni, speċjalment fejn huma kkonċernati l-bosta programmi ta' kooperazzjoni 

territorjali; 

Il-kapaċità amministrattiva 

37. Jinnota li l-Istati Membri għandhom kulturi amministrattivi u livelli ta' prestazzjoni 

amministrattiva differenti fil-qafas ta' politika tagħhom, sitwazzjoni li l-

kondizzjonalitajiet ex ante għandhom jgħinu biex tingħeleb; jenfasizza l-ħtieġa li l-

kapaċità amministrattiva tiġi msaħħa bħala prijorità fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni u 

l-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari fl-Istati Membri b'rata baxxa ta' 

assorbiment ta' fondi; jinnota l-ħtieġa li tingħata assistenza teknika, professjonali u 

għajnuna prattika lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lil-lokalitajiet waqt l-applikazzjonijiet 

għall-finanzjament; japprezza l-impatt tal-faċilità Jaspers, u jtenni li l-ippjanar ħażin tal-

investimenti jwassal għal dewmien mill-akbar fit-tlestija tal-proġetti u għall-użu 

ineffiċjenti tal-fondi; 

38. Jinnota li l-bidu kajman ta' xi programmi, in-nuqqas ta' kapaċità ta' ġestjoni għal 

proġetti kumplessi, id-dewmien reġistrat fl-iffinalizzar ta' proġetti, il-piż amministrattiv 

fuq l-Istati Membri, ir-regolamentazzjoni eċċessiva u l-iżbalji fil-proċeduri ta' akkwist 

pubbliku huma l-ostakli prinċipali għall-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni; iqis 

li huwa essenzjali li jiġu identifikati u simplifikati l-proċessi u l-proċeduri kumplessi bla 

bżonn fil-ġestjoni kondiviża li joħolqu piżijiet addizzjonali fuq l-awtoritajiet u fuq il-

benefiċjarji; jirrimarka li l-kapaċità amministrattiva għandha l-ħin kollu tiġi mtejba, 

immonitorjata u msaħħa; huwa tal-fehma għalhekk li f'dan ir-rigward hemm il-ħtieġa li 

jiġu sfruttati soluzzjonijiet funzjonali u flessibbli ta' gvern elettroniku, kif ukoll 
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informazzjoni u koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri; barra minn hekk, jissottolinja 

l-ħtieġa li ssir konċentrazzjoni akbar fuq it-taħriġ tal-amministrazzjoni; 

39. Jirrimarka li l-oqfsa regolatorji, il-kundizzjonijiet u s-soluzzjonijiet imfassla apposta, 

(bħalma hu l-mekkaniżmu ta' skambju bejn id-diversi reġjuni Taiex Regio Peer 2 Peer) 

immirati lejn is-simplifikazzjoni jistgħu jindirizzaw b'mod aktar effettiv il-ħtiġijiet u l-

isfidi li jiffaċċjaw ir-reġjuni differenti fejn tidħol il-kapaċità amministrattiva;  

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea  

40. Jenfasizza – speċjalment mil-lat tat-tnaqqis tad-disparitajiet bejn ir-reġjuni ta' mal-

fruntieri – il-valur miżjud Ewropew tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE), li 

għandu jiġi rifless f'livell ikbar ta' approprjazzjonijiet għal dan objettiv tal-politika ta' 

koeżjoni, li għandu jiddaħħal malli jkun prattikabbli; jistieden fl-istess ħin lill-Istati 

Membri jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ; jissottolinja l-ħtieġa li dan l-istrument jiġi 

ppreservat bħala wieħed mill-elementi ċentrali tal-politika ta' koeżjoni wara l-2020; 

41. Jenfasizza l-importanza tal-istrateġiji makroreġjonali, bħala strumenti li ħarġu utli għall-

iżvilupp tal-kooperazzjoni territorjali u għall-iżvilupp ekonomiku taż-żoni kkonċernati; 

jirrileva r-rwol deċiżiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għas-suċċess tal-miżuri inklużi 

f'dawk l-istrateġiji; 

42. Jirrakkomanda li jsir użu aktar intensiv tal-istrument ġuridiku modifikat u mwessa' tar-

REKT bħala l-bażi ġuridika għall-kooperazzjoni territorjali; 

43. Jipproponi t-twaqqif ta' rabta permanenti bejn RIS3 u l-kooperazzjoni interreġjonali fuq 

skala tal-UE kollha, preferibbilment fil-forma ta' element permanenti tal-programm 

INTERREG; 

44. Jenfasizza li l-kunċett ta' orjentazzjoni lejn ir-riżultati jirrikjedi li l-programmi tal-

INTERREG jiżguraw kooperazzjoni ta' kwalità għolja fil-livell ta' proġett u l-

adattament ta' metodi u kriterji ta' evalwazzjoni biex titqies in-natura speċifika ta' kull 

programm; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet ta' ġestjoni 

jaħdmu flimkien u jiskambjaw informazzjoni u prattiki tajba sabiex jiżguraw li l-

orjentazzjoni lejn ir-riżultati tiġi implimentata u mmirata b'mod effettiv kemm jista' 

jkun, b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifitajiet tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea; 

45. Jenfasizza l-potenzjal tal-użu tal-istrumenti finanzjarji fil-programmi tal-INTERREG li, 

permezz ta' għotjiet kumplementari, jgħinu biex l-SMEs jingħataw appoġġ u jiġu 

żviluppati r-riċerka u l-innovazzjoni, billi jiżdied l-investiment, jinħolqu impjiegi 

ġodda, u b'hekk ikunu jistgħu jinkisbu riżultati aħjar u tingħata spinta lill-effikaċja tal-

proġetti; 

46. Jiddeplora s-sensibilizzazzjoni pubblika baxxa u nuqqas ta' viżibilità tal-programmi tal-

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, u jitlob li jkun hemm komunikazzjoni aktar 

effikaċi dwar il-kisbiet tal-proġetti li tlestew; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati 

Membri u lill-awtoritajiet maniġerjali biex jistabbilixxu mekkaniżmi u pjattaformi ta' 

kooperazzjoni istituzzjonalizzata usa' sabiex tiġi żgurata viżibilità u sensibilizzazzjoni 

akbar; Jistieden lill-Kummissjoni timmappja l-kisbiet tal-programmi u l-proġetti tal-

kooperazzjoni territorjali Ewropea s'issa; 
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Il-prinċipju ta' sħubija u l-governanza f'diversi livelli 

47. Jilqa' l-kodiċi ta' kondotta li sar qbil dwaru matul in-negozjati dwar il-perjodu ta' 

finanzjament attwali, li jiddeskrivi fil-qosor l-istandards minimi għal sħubija li 

tiffunzjona tajjeb; josserva li fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri l-kodiċi tejjeb l-

implimentazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija, iżda jiddispjaċih minħabba l-fatt li ħafna 

mill-Istati Membri ċċentralizzaw partijiet kbar tan-negozjar u tal-implimentazzjoni tal-

ftehimiet ta' sħubija u tal-programmi operattivi; jenfasizza l-ħtieġa li b'mod attiv jiġu 

involuti fl-istadji kollha l-awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet ikkonċernati oħra, u 

għalhekk jitlob li l-parteċipazzjoni reali tagħhom tkun iggarantita fil-ġejjieni fil-proċess 

ta' negozjar u ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-istrutturi speċifiċi tal-pajjiżi; jemmen 

li ċ-ċentralizzazzjoni żejda u n-nuqqas ta' fiduċja wkoll kellhom rwol fid-dewmien fl-

implimentazzjoni tal-Fondi SIE, fejn xi Stati Membri u awtoritajiet ta' ġestjoni kienu 

inqas ħerqana li jqiegħdu aktar responsabilità għall-ġestjoni tal-fondi tal-UE f'idejn l-

awtoritajiet lokali u reġjonali; 

48. Jenfasizza li hemm il-ħtieġa li l-Kummissjoni tagħmel kjarifika dwar il-prestazzjoni tal-

Istati Membri u r-reġjuni fir-rigward tal-prinċipji tal-Artikolu 5 tar-Regolament dwar id-

Dispożizzjonijiet Komuni, b'enfasi fuq kif gvern jista' jiġi mħeġġeġ japplika bis-sħiħ il-

prinċipju tas-sħubija; jenfasizza li sjieda kondiviża hija prerekwiżit għal rikonoxximent 

aktar b'saħħtu tal-politika ta' koeżjoni tal-UE;  

49. Jappoġġa l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni li twaqqaf gruppi ta' ħidma speċjali, 

jiġifieri timijiet dwar il-proġetti bl-intenzjoni li jiżguraw ġestjoni aħjar tal-Fondi tal-SIE 

fl-Istati Membri, u jitlob li dan l-approċċ ikompli jiġi żviluppat aktar; 

50. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni tal-ġejjieni trid tinkorpora miżuri ta' appoġġ sabiex 

ir-rifuġjati jiġu megħjuna jintegraw b'suċċess fis-suq tax-xogħol tal-UE, u b'hekk jiġi 

promoss it-tkabbir ekonomiku u tkun tista' tiġi żgurata s-sikurezza ġenerali fl-UE; 

Il-ġejjieni tal-politika ta' koeżjoni  

51. Jenfasizza li l-Fondi SIE jikkontribwixxu għall-PDG, l-impjiegi u t-tkabbir fl-Istati 

Membri, li huma elementi essenzjali li jenħtieġ li jitqiesu waqt is-7 Rapport dwar il-

Koeżjoni li mistenni joħroġ fl-2017; jirrimarka, barra minn hekk, li investimenti 

sostanzjali fir-reġjuni anqas żviluppati wkoll jikkontribwixxu għall-PDG f'dawk l-Istati 

Membri iktar żviluppati; huwa tal-fehma li jekk l-Artikolu 50 tat-TUE jiġi invokat 

formalment mill-Gvern tar-Renju Unit, is-7 Rapport dwar il-Koeżjoni għandu jqis ukoll 

l-effetti possibbli tal-"Brexit" fuq il-politika strutturali; 

52. Hu tal-fehma li l-PDG jista' ma jkunx l-uniku indikatur leġittimu biex tiġi żgurata 

distribuzzjoni ġusta tal-fondi, u li meta tkun qed tittieħed deċiżjoni dwar l-allokazzjoni 

futura għandhom jitqiesu l-ħtiġijiet territorjali speċifiċi u l-importanza tal-prijoritajiet 

miftiehma tal-programmi għall-iżvilupp tal-oqsma tal-programmi; iqis li huwa 

importanti li jiġi kkunsidrat fil-ġejjieni li jiddaħħlu indikaturi dinamiċi ġodda minbarra 

l-PDG; jinnota li ħafna reġjuni fl-Ewropa qegħdin jiffaċċjaw rati għolja ta' qgħad u ta' 

tnaqqis fil-popolazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tirrifletti dwar l-iżvilupp u l-

introduzzjoni ta' "indikatur demografiku"; 

53. Ifakkar li jsir ammont sostanzjali ta' investiment pubbliku fil-livell lokali u f'dak 
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reġjonali; jenfasizza li jenħtieġ li s-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (ESA) ma tillimitax 

il-kapaċità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jwettqu l-investimenti meħtieġa, peress li 

dan ikun jimpedixxi lill-Istati Membri milli joħorġu kofinanzjament għall-proġetti 

eliġibbli għall-finanzjament strutturali, u b'hekk ma jkunux jistgħu jużaw din l-għajn 

importanti ta' finanzjament biex ikunu jistgħu jsibu mod kif joħorġu mill-kriżi 

ekonomika u jagħtu imbottatura lit-tkabbir u l-impjiegi; iħeġġeġ bil-qawwa lill-

Kummissjoni tivvaluta mill-ġdid l-approċċ strettament annwali tal-ESA, b'tali mod li n-

nefqa pubblika ffinanzjata mill-Fondi SIE tiġi kkunsidrat bħala investiment kapitali u 

mhux sempliċement bħala dejn jew spejjeż operattivi; 

54. Jenfasizza li l-kooperazzjoni territorjali Ewropea, li sservi l-prinċipju usa' tal-koeżjoni 

territorjali kif introdott mit-Trattat ta' Lisbona tista' tittejjeb; għalhekk iħeġġeġ lill-

partijiet ikkonċernati kollha involuti fin-negozjati dwar il-politika futura jsaħħu din id-

dimensjoni tal-koeżjoni territorjali; jistieden lill-Kummissjoni tagħti l-importanza 

meħtieġa lill-kooperazzjoni territorjali Ewropea fis-7 Rapport ta' Koeżjoni; 

55. Iqis li l-konċentrazzjoni tematika għandha tibqa' tinżamm fil-futur, billi tat prova tal-

vijabbiltà tagħha; jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta ħarsa ġenerali tal-kisbiet li saru 

permezz tal-konċentrazzjoni tematika fil-politika ta' koeżjoni; 

56. Jinsab konvint li l-politika ta' koeżjoni tal-ġejjieni orjentata lejn il-prestazzjoni trid tkun 

imsejsa fuq data u indikaturi li huma xierqa biex jitkejlu l-isforzi, l-eżiti u l-impatti 

miksuba, kif ukoll fuq l-esperjenza fil-livell reġjonali u lokali fil-qasam (ibbaġitjar 

ibbażat fuq il-prestazzjoni, kondizzjonalitajiet ex ante u konċentrazzjoni tematika), 

peress li dan jipprovdi gwida prattika ċara għall-awtoritajiet lokali u reġjonali – inklużi 

dawk li sa issa għadhom ma ppruvawx japplikaw dan l-approċċ – dwar l-

implimentazzjoni tal-prinċipji tagħha; 

57. Jenfasizza li użu aktar mgħaġġel tal-fondi disponibbli u progressjoni aktar ibbilanċjata 

tan-nefqa matul iċ-ċiklu tal-programmazzjoni se jkunu meħtieġa fil-ġejjieni, anke 

sabiex jiġi evitat li wieħed ta' spiss idur għal "proġetti retrospettivi", li spiss huma 

mmirati biex jiġi evitat id-diżimpenn awtomatiku fi tmiem il-perjodu ta' 

programmazzjoni; huwa tal-fehma li wara l-adozzjoni tar-regolament ġenerali u tar-

regolamenti speċifiċi għall-fondi, l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi fil-

perjodu ta' finanzjament li jmiss mill-2021 se tkun tista' tibda aktar malajr, peress li l-

Istati Membri diġà se jkollhom esperjenza b'politika orjentata lejn il-prestazzjoni wara l-

isforzi li jkunu saru għall-politika ta' koeżjoni fil-perjodu 2014-2020; jirrimarka f'dan ir-

rigward li jenħtieġ li l-Istati Membri jevitaw id-dewmien fil-ħatra ta' awtoritajiet ta' 

ġestjoni għall-programmi operattivi; 

58. Jinsisti li l-proċess leġiżlattiv għall-adozzjoni tal-QFP il-ġdid għandu jiġi konkluż sa 

tmiem l-2018, ħalli l-qafas regolatorju għall-politika ta' koeżjoni tal-ġejjieni jkun jista' 

jiġi adottat malajr wara dak u jkun jista' jidħol fis-seħħ mingħajr dewmien fl-

1 ta' Jannar 2021; 

59. Huwa tal-fehma li l-politika ta' koeżjoni għandha tkompli tkopri lill-Istati Membri 

kollha u lir-reġjuni kollha tal-Ewropa, u li s-simplifikar tal-arranġamenti għall-aċċess 

għall-fondi tal-UE hija prerekwiżit essenzjali għas-suċċess futur tal-politika; 

60. Jemmen li l-ispirtu tal-innovazzjoni u tal-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, flimkien mal-
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iżvilupp sostenibbli, jrid jibqa' mutur importanti tal-politika ta' koeżjoni; jenfasizza li l-

ispeċjalizzazzjoni intelliġenti għandha tkun mekkaniżmu ewlieni għall-politika futura ta' 

koeżjoni; 

61. Jissottolinja r-riskju kbir ta' akkumulazzjoni ta' talbiet għal pagament taħt l-

Intestatura 1b fit-tieni nofs tal-QFP attwali u jappella għal livell suffiċjenti ta' 

approprjazzjonijiet ta' pagament li għandu jkun disponibbli fuq bażi annwali issa u sal-

aħħar tal-perspettiva attwali sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni ġdida ta' kontijiet mhux 

imħallsa; jenfasizza, għal dan il-għan, il-ħtieġa li t-tliet istituzzjonijiet tal-UE 

jiżviluppaw u jaqblu dwar pjan ta' pagament konġunt ġdid għall-2016-2020, li għandu 

jipprevedi strateġija ċara biex jintlaħqu l-ħtiġijiet kollha ta' pagamenti issa u sa tmiem 

il-QFP attwali; 

62. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni li tanalizza l-impatt reali tal-investiment tal-Fondi SIE 

matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti u sa fejn intlaħqu l-objettivi Ewropej 

permezz tal-fondi investiti, u li tislet konklużjonijiet fir-rigward tal-esperjenzi pożittivi 

u negattivi, bħala punt tat-tluq sabiex iżżid il-valur lill-proċess tal-investiment; 

63. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti 

nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

L-Ewropa ilha għaddejja minn fażi diffiċli kemm mil-lat ekonomiku kif ukoll dak politiku u 

għaldaqstant hemm ħtieġa aktar minn qatt qabel ta' politika ta' investiment diċenti li tkun qrib 

iċ-ċittadini; Fl-14 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni ppreżentat il-Komunikazzjoni 

COM(2015)0629 bit-titolu "Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni 

tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej". Din il-Komunikazzjoni tissodisfa r-rekwiżit 

stabbilit fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni. 

Il-Parlament Ewropew issa qed jevalwa l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni f'dan ir-rapport 

ta' implimentazzjoni. 

B'baġit ta' EUR 454 biljun għall-perjodu 2014-2020, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej (Fondi SIE) huma l-għodda ta' politika ta' investiment ewlenija tal-Unjoni Ewropea 

(UE). B'konsegwenza tal-kriżi finanzjarja, l-investimenti pubbliċi naqsu b'mod konsiderevoli, 

li wassal biex il-Fondi SIE u l-kofinanzjament tal-Istati Membri saru l-għodda ewlenija ta' 

investiment pubbliku fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri. Għal xi Stati Membri, il-finanzjament 

mill-fondi SIE jirrappreżentaw bejn 60 u 80 fil-mija tat-total tal-investimenti pubbliċi fl-Istat 

Membru. L-immassimizzar tal-impatt ta' din l-għodda ta' investiment fundamentali huwa 

għalhekk essenzjali. 

Ir-rapporteur josserva li l-qofol tal-komunikazzjoni dwar il-proġetti tagħna m'għandux ikun 

biss dwar l-infiq u ż-żamma tal-kotba, iżda jkun ukoll immirat lejn il-valur miżjud Ewropew u 

l-viżibilità tas-suċċessi tal-Ewropa. Huwa jinsisti wkoll li l-komunikazzjoni dwar il-fondi SIE 

għandha tiġi mmodernizzata u intensifikata; 

Kull meta proġetti interessanti u innovattivi jirċievu fondi Ewropej biex jirnexxu, dan għandu 

jiġu kkomunikat b'mod wiesa' liċ-ċittadini Ewropej. Għaldaqstant, il-komunikazzjoni dwar il-

fondi SIE għandha tiġi mmodernizzata u intensifikata. 

Element importanti bil-ħsieb tal-politika ta' koeżjoni tal-ġejjieni huwa l-bilanċ bejn l-objettivi 

tas-Semestru Ewropew u r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż (CSRs) u l-objettivi 

tal-politika ta' koeżjoni (il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali), li l-kumplimentarjetà 

tagħhom għandha tiġi analizzata aktar. 

Fost l-innovazzjonijiet li ġew introdotti fir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 

għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 hemm il-kondizzjonalitajiet ex-ante. Il-

kundizzjonalitajiet ex-ante ġew introdotti sabiex itejbu l-kundizzjonijiet ta' investiment fl-

Unjoni Ewropea u r-reġjuni tagħha. Fil-Komunikazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li 

75 % tal-kundizzjonalitajiet ex-ante ġew issodisfati sa meta l-programmi ġew approvati, u dan 

ifisser li 750 ma kinux. Sa nofs Lulju dan l-għadd tnaqqas għal 500.  

 

Ir-rapporteur jistenna li fl-2017 jirċievi rapporti ta' progress tal-Istati Membri, aktar 

dettalji/analiżi kwalitattivi dwar il-progress ġenerali biex jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 2020, 

b'mod partikolari l-istadji importanti, kif ukoll il-funzjonament tal-kundizzjonalitajiet ex-ante.  

B'riferenza għall-idea usa' tal-orjentazzjoni tal-politika lejn il-prestazzjoni, titjib importanti 

kien l-introduzzjoni tal-konċentrazzjoni tematika, li biha l-investimenti jiġu ffukati fuq 

objettivi u prijoritajiet speċifiċi li jikkorrispondu għal indikaturi u miri ffissati speċifikament 
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għal dik it-tema. Il-konċentrazzjoni tematika tikkontribwixxi b'mod ċar lejn l-10 prijoritajiet 

tal-Kummissjoni Ewropea.  

Il-politika ta' koeżjoni għandha għaldaqstant tkompli jkollha fokus tematiku, filwaqt li 

madankollu jitħalla lok għal ċerta flessibilità, sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull reġjun. 

Ir-rapporteur jenfasizza, f'dan il-kuntest, b'mod partikolari, li għandha tingħata 

kunsiderazzjoni liċ-ċirkustanzi tar-reġjuni urbani jew rurali għall-aħħar, ir-reġjuni hekk 

imsejħa "li għadhom lura", kif ukoll ir-reġjuni bi żvantaġġi naturali jew ġeografiċi permanenti 

(ir-reġjuni l-aktar fit-Tramuntana b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, u r-reġjuni 

transkonfinali, tal-gżejjer, muntanjużi jew dawk ultraperiferiċi). Huwa jfakkar ukoll li huwa 

importanti li wieħed iżomm f'moħħu l-isfidi l-ġodda tal-politika, bħalma huma l-

immigrazzjoni, kif ukoll id-dimensjoni diġitali mifhuma f'sens wiesa' tal-Politika ta' Koeżjoni 

(inklużi, pereżempju, l-ICT u kwistjonijiet ta' aċċess għall-broadband, li huma marbuta mal-

kisba tas-Suq Uniku Diġitali). Punt importanti li għandu jiġi enfasizzat f'dan ir-rigward huwa 

l-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija, billi l-Fondi SIE għandhom rwol importanti u 

multilaterali x'jaqdu fl-implimentazzjoni tagħha; 

Is-simplifikazzjoni hija fattur importanti fl-aċċess għall-finanzjament; Madankollu, f'dan ir-

rigward, huwa deplorevoli li l-benefiċjarji għadhom jesperjenzjaw ħafna ostakli u li għad 

jeżistu ħafna proċeduri kkumplikati. 

Għalkemm ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni jipprovdi aktar possibilitajiet 

għall-użu ta' Strumenti Finanzjarji u approċċ b'ħafna fondi, hemm il-ħtieġa li jittieħdu passi 

ulterjuri fil-qasam tas-simplifikazzjoni kif ukoll ta' sinerġija ma' strumenti ta' politika tal-UE 

b'orjentazzjoni simili. Il-qafas regolatorju għall-Fondi SIE għall-perjodu ta' programmazzjoni 

2014-2020 jappoġġja l-użu miżjud tal-Istrumenti Finanzjarji. Din it-tendenza ssaħħet permezz 

tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa u b'mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS) li għadu kif ġie stabbilit. Issa hemm enfasi fuq bidla gradwali minn għotjiet 

għal self u garanziji, filwaqt li l-użu tal-approċċ ibbażat fuq bosta fondi jidher li għadu 

diffiċli. 

Il-FEIS, iżda wkoll l-istrumenti tal-SMEs kien hemm qbil dwarhom tard ħafna fil-proċess tan-

negozjar u dan wassal biex l-Istati Membri ma kkunsidrawx biżżejjed dawn l-istrumenti fil-

programmi tagħhom. S'issa, inbdew 64 proġetti ta' investiment u ġew iffirmati 185 ftehim ta' 

finanzjament għall-SMEs ma' intermedjarji fil-qafas tal-FEIS li għalihom intużaw 12-il biljun 

euro, li taw impuls għal 100 biljun euro ta' investimenti ġodda. 

B'referenza għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE) għandu jiġi nnutat li din hija 

kkontestata minn tal-inqas fattur wieħed importanti mhux ta' natura strettament politika, legali 

jew ekonomika. Ħafna reġjuni fl-Ewropa qed jiffaċċjaw sitwazzjoni ta' bidla demografika kif 

ukoll popolazzjonijiet dejjem jonqsu fiż-żoni rurali kkawżati minn żgħażagħ li jħallu l-inħawi 

rurali għall-bliet minħabba l-ħafna opportunitajiet li l-bliet joffru meta mqabbla maż-żoni 

rurali. 

L-Istati Membri għandhom iwaqqfu l-għodod meħtieġa biex ikomplu jibnu l-kapaċità 

amministrattiva, pereżempju permezz tat-titjib ta' soluzzjonijiet funzjonali u flessibbli tal-

gvern elettroniku. 

L-aħħar iżda mhux l-anqas, huwa importanti li tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li persentaġġ 

għoli tal-iżbalji fil-politika ta' koeżjoni ġej parzjalment minħabba l-impatt ta' politiki oħra, 
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bħall-akkwist pubbliku, l-għajnuna mill-istat, eċċ.  
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI 

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 

dwar Ninvestu f'impjiegi u tkabbir - nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u 

ta' Investiment Ewropej evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR 

(2016/XXXX(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Georgi Pirinski(*) (*) Kumitat assoċjat – l-Artikolu 54 tar-Regoli 

ta' Proċedura 

 

 

 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinsab sorpriż u mħasseb li, minflok ir-rapport meħtieġ skont l-Artikolu 16(3) tar-

Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR), il-Kummissjoni ppreżentat biss 

komunikazzjoni dwar in-negozjati tal-Ftehimiet ta' Sħubija (PAs) u tal-programmi 

operattivi (Ops), li ma għandha l-ebda effett sostanzjali, hija nieqsa minn analiżi u ma 

tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikolu 16(3); 

2. Hu tal-fehma li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) għandhom 

jintużaw biex joħolqu u jkattru l-impjiegi ta' kwalità, jippromwovu l-kwalità tat-tagħlim 

tul il-ħajja u sistemi ta' taħriġ vokazzjonali (mill-ġdid) li jippermettu lill-ħaddiema biex 

jadattaw skont kondizzjonijiet tajbin għar-realtajiet tad-dinja tax-xogħol li qed jinbidlu, 

biex jistimulaw it-tkabbir sostenibbli, il-kompetittività u l-iżvilupp u l-prosperità komuni 

immirati lejn Ewropa soċjalment ġusta, sostenibbli u inklużiva, filwaqt li jiffokaw fuq iż-

żoni li huma l-anqas żviluppati u setturi bi problemi strutturali u jappoġġjaw l-aktar gruppi 

soċjali vulnerabbli u esposti fis-soċjetà, partikolarment iż-żgħażagħ u dawk bl-inqas 

kwalifiki, kif ukoll jippromwovu aktar impjiegi permezz tal-ekonomija ċirkolari u l-

enerġiji rinnovabbli; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Fond Soċjali Ewropew mhuwiex 

kompletament għodda ta' investiment, iżda pjuttost strument li jappoġġja l-

implimentazzjoni tal-politiki ta' interess pubbliku, kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċità 

istituzzjonali tal-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet ikkonċernati u amministrazzjoni 

pubblika effiċjenti; 

3. Jieħu nota tar-riżultati mistennija fi ftehimiet ta' sħubija u fi programmi operattivi, iżda 
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jiddispjaċih li fil-Komunikazzjoni COM(2015)0639, il-Kummissjoni mhux dejjem 

ippreżentat data affidabbli dwar ir-riżultati mistennija tal-FSE u l-programmi YEI, u 

lanqas data dettaljata dwar l-issodisfar tar-rekwiżit kemm għas-sehem minimu tal-FSE (l-

Artikolu 92(4), CPR) kif ukoll dwar l-allokazzjoni minima għall-inklużjoni soċjali; 

jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jieħdu t-triq it-tajba fir-

rigward ta' deċiżjonijiet dwar il-prijoritajiet tal-investiment u l-għażla ta' proġetti bbażati 

biss fuq prijoritajiet ċari stabbiliti għall-Fondi SIE u biex jużaw proċessi ta' 

implimentazzjoni armonizzati u effiċjenti bil-ħsieb li jiksbu objettivi tal-politika ta' 

koeżjoni minħabba li r-riżultati spiss ma laħqux l-aspettattivi; ifakkar li approċċ minn isfel 

għal fuq jista' jikkontribwixxi għal dan l-objettiv; ifakkar mill-ġdid li huma meħtieġa 

politiki aktar effettivi u effiċjenti, sabiex jiġi evitat it-trikkib, is-sensji, il-piż 

amministrattiv distruttiv u l-inkoerenzi; 

4. Jinsab serjament imħasseb u diżappuntat dwar l-adozzjoni tardiva tal-programmi 

operattivi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u jħeġġeġ kemm lill-Istati Membri kif ukoll 

lill-Kummissjoni jaċċelleraw l-implimentazzjoni ta' programmi operattivi; hu tal-opinjoni 

li t-tiġdid konsiderevoli introdott għall-perjodu 2014–2020 wassal għal diffikultajiet 

amministrattivi minkejja l-isforzi ta' simplifikazzjoni; jistenna li l-Kummissjoni tkun 

tgħallmet minn dan bil-ħsieb li jiġi evitat dewmien simili fil-futur kif ukoll li jissaħħaħ il-

monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Fondi SIE sabiex jiġu żgurati l-effikaċja u t-

trasparenza tagħhom; 

5. Jissottolinja n-natura prijoritarja tal-isfidi li l-FSE hu mitlub li jindirizza, u dan huwa 

rifless fl-ammont ta' EUR 86.4 biljun iddedikat għal miżuri tal-FSE taħt l-objettivi 

tematiċi rilevanti f'konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020; 

6. Jinnota li l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) ġiet integrata f'34 programm 

tal-FSE f'20 Stat Membru eliġibbli b'hekk se tippermetti liż-żgħażagħ qiegħda 

jibbenefikaw mill-YEI bil-ħsieb li jsibu impjiegi jew itejbu l-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom; 

jinsab imħasseb, madankollu, dwar il-fatt li l-implimentazzjoni effettiva tal-YEI damet 

biex bdiet u dwar il-mod li bih il-Garanzija għaż-Żgħażagħ qiegħda tiġi implimentata 

f'ċerti reġjuni; iħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jinkisbu 

effetti sostanzjali u tanġibbli malajr u sodisfaċenti mill-fondi investiti b'mod partikolari 

rigward il-fondi li jkunu disponibbli fil-forma ta' pagamenti bil-quddiem u sabiex il-YEI 

tkun implimentata b'mod korrett kif ukoll biex jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti 

għall-ħaddiema żgħażagħ; jitlob, b'mod partikolari, sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet reali tal-

komunità tan-negozju fl-użu tal-Fondi SIE biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tat-taħriġ, bil-

għan li jinħolqu opportunitajiet reali ta' impjieg u jinkiseb impjieg fit-tul; 

7. Jesprimi tħassib serju li fil-każ tal-Iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, li fl-2014-2020 se 

tirċievi total ta' EUR 12.7 biljun mill-Fond Soċjali Ewropew u mill-Inizjattiva speċjali 

favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, u li, fuq il-bażi ta' dan il-finanzjament, diġà qed titqies 

bħala l-fattur ewlieni wara sforzi li saru biex tingħata spinta lill-impjiegi fost iż-żgħażagħ, 

minħabba li l-Kummissjoni ma wettqitx analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji, li hija proċedura 

standard għall-inizjattivi ewlenin kollha tal-Kummissjoni; għaldaqstant, hemm nuqqas ta' 

informazzjoni dwar l-ispiża potenzjali globali tal-implimentazzjoni tal-garanzija fl-UE 

kollha u, kif sostniet il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, hemm riskju li l-ammont totali tal-

fond jista' ma jkunx biżżejjed; 
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8. Jistieden lill-Kummissjoni tissimplifika l-proċeduri għall-użu tal-fondi tal-impjieg taż-

żgħażagħ, b'mod li jistgħu jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' strutturi ġodda u b'hekk ikunu 

ta' benefiċċju għall-akbar għadd ta' nies possibbli; 

9. Jenfasizza l-importanza tal-komunikazzjoni, b'mod partikolari l-komunikazzjoni diġitali, 

li permezz tagħha l-informazzjoni dwar l-assistenza disponibbli għat-taħriġ, it-traineeship 

jew xogħol kofinanzjati permezz tal-fondi tal-UE tista' tilħaq l-ikbar numru ta' żgħażagħ; 

jitlob aktar komunikazzjoni sabiex jiġu promossi l-portals bħal DROP'PIN u EURES u 

sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet għall-mobilità fis-suq intern għaż-żgħażagħ, li huwa 

meqjus bħala l-potenzjal l-anqas sfruttat fil-ġlieda kontra l-qgħad fl-UE; 

10. Jitlob li l-YEI titkompla lil hinn mill-2016 sabiex jiġu sostnuti l-isforzi favur il-ġlieda 

kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, abbażi ta' analiżi operattiva bir-reqqa mfassla bil-għan li 

jintlaħqu l-korrezzjonijiet meħtieġa sabiex issir aktar effettiva;  

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jinkisbu bis-sħiħ l-objettivi speċifiċi tal-programmi 

tal-FSE marbuta mal-miri ewlenin ta' Ewropa 2020 u mal-baġit allokat ta' 20 % tal-FSE 

għall-infiq fuq l-inklużjoni soċjali, permezz ta' monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni 

korretta tal-azzjonijiet ipprogrammati; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata attenzjoni ikbar lill-kwistjonijiet marbuta mal-impjiegi, il-

qasam soċjali u l-amministrazzjoni pubblika fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiffukaw aktar l-FSE u investimenti FSIE oħrajn 

meta jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet; 

13. Jiddispjaċih li l-progress lejn l-għanijiet tal-impjiegi u dawk kontra l-faqar tal-

Ewropa 2020 ma ġewx issodisfati; jesprimi tħassib partikolari li l-agħar riżultati qegħdin 

jinkisbu mir-reġjuni l-inqas żviluppati jew ir-reġjuni fi tranżizzjoni; 

14. Jenfasizza li l-fondi tal-UE ma għandhomx jintużaw biss biex jintlaħqu l-objettivi tal-

Ewropa 2020 iżda wkoll għal titjib u investimenti aktar strutturali fl-ekonomija reali; 

jenfasizza li għandha tiġi implimentata evalwazzjoni kwantitattiva tal-effettività u l-

effiċjenza tal-fondi diġà investiti, speċjalment fil-valutazzjoni tal-effetti fuq il-ħolqien tal-

impjiegi; 

15. Jinsisti li l-Fondi SIE joffru opportunità kbira għall-UE biex tiffinanzja aktar proġetti ta' 

R&Ż, qasam li ninsabu lura fih u li jkollu impatt fuq il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u 

impjiegi sostenibbli; jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja r-rwol tal-Fondi SIE fil-

promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju; 

16. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni timpenja ruħha b'mod attiv permezz tal-Fondi SIE biex 

jinħolqu impjiegi f'ambjent ekonomiku b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju bit-

tnaqqis tal-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu; 

17. Jitlob investiment kontinwu mill-fond strutturali għal reġjuni fi tranżizzjoni sabiex ma 

jinżammx dak li nkiseb mir-riżorsi u l-isforzi li diġà saru; 

18. Jenfasizza li l-ilħuq b'suċċess tal-objettivi tal-PA u tal-OP ikun ferm iffaċilitat bl-

involviment attiv tas-sħab soċjali u ta' atturi tas-soċjetà ċivili rilevanti oħra kemm fil-

proċess ta' żvilupp kif ukoll fl-implimentazzjoni tal-proġetti li jridu jitwettqu; jitlob li s-
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sħab soċjali jiġu involuti aktar fil-grupp ta' esperti indipendenti ta' livell għoli li għandhom 

struzzjonijiet biex jimmonitorjaw is-simplifikazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej għall-benefiċjarji tagħhom; 

19. Jinsab sodisfatt li l-PAs jiddeskrivu l-koordinazzjoni u s-sinerġiji bejn l-FSE u fondi oħra 

tas-SIE, programmi oħra tal-UE (EaSI, FEAD, FEG, Erasmus+, Life+ u Orizzont 2020) u 

strumenti nazzjonali; jinnota li l-FSE waħedhom ma jistgħux isolvu l-problemi kumplessi 

li jaffettwaw is-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u l-politiki soċjali u jenfasizza li minkejja l-

istennija ta' tkabbir ekonomiku, il-livell tal-impjiegi fl-Ewropa huwa mistenni li jibdew 

iktar baxx minn dak tal-2008; jinsisti, għalhekk, li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 

jiżguraw koordinazzjoni olistika u kumplimentarjetà bejn l-istrumenti differenti sabiex jiġi 

evitat it-trikkib u biex jinkisbu investimenti effiċjenti u effikaċi u riżultati aħjar; 

20. Jistieden ukoll lill-Kummissjoni tfittex li tarmonizza d-definizzjonijiet u r-regoli sabiex 

tikseb koerenza ikbar bejn id-diversi fondi u strumenti. 

21. Jinnota li huwa biss rari li miżuri appoġġjati mill-FSE jiġġeneraw dħul dirett, u li l-

għotjiet huma għalhekk l-għodda xierqa għall-implimentazzjoni tagħhom, filwaqt li ċerti 

strumenti finanzjarji, bħal self u garanziji, jistgħu jkunu għodda komplementari utli għal 

ċerti interventi tal-FSE b'effett ta' lieva possibbli; 

22. Jenfasizza l-importanza li l-investimenti FSE jsiru aktar attraenti għall-benefiċjarji bl-użu 

ta' għażliet ta' spejjeż simplifikati (SCOs), u jilqa' ż-żieda fl-ammonti koperti mill-SCO 

previsti għall-perjodu 2014-2020, minn 7 % għal 35 %; jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

dawn l-isforzi biex tagħmel użu akbar minn għażliet simplifikati; jistieden lill-Istati 

Membri jnaqqsu l-ostakli burokratiċi sabiex tinkiseb implimentazzjoni aktar effettiva tal-

FSE; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb is-simplifikazzjoni għall-benefiċjarji, u għal orjentament 

aktar preċiż sabiex jintlaħqu l-objettivi tagħhom filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet u l-

partikolaritajiet speċifiċi tal-Istati Membri; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri 

jagħmlu sforz f'dan il-qasam; 

24. Jenfasizza l-bżonn li tiġi żgurata kapaċità amministrattiva suffiċjenti qabel ma jsiru l-

investimenti, filwaqt li jitqies li żieda fil-fondi tal-UE mhux neċessarjament tfisser żieda 

fit-tkabbir; jindika li jista' jintlaħaq punt fejn ir-ritorni jibdew jonqsu u l-fondi addizzjonali 

ma jwasslux għal aktar tkabbir; 

25. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tiżviluppa u tistabbilixxi portal faċli li jintuża mill-utent 

li jipprovdi deskrizzjoni fil-qosor tal-għażliet ta' finanzjament kollha fil-livell tal-UE u 

links għall-paġna web ta' kull programm individwali; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li r-riżorsi ddedikati għal 

assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni jkunu ffukati esklussivament fuq 

appoġġ biex jingħelbu l-ostakli differenti li jfixklu l-implimentazzjoni tal-FSE/YEI u jżidu 

l-effiċjenza u l-effikaċja tal-użu tal-investimenti tal-FSIE, inkluż permezz tat-titjib ta' rati 

ta' assorbiment akbar kif ukoll dwar it-twettiq b'suċċess ex ante tal-kundizzjonalitajiet li 

jifdal; jenfasizza l-importanza li tiġi indirizzata l-ħela fl-użu tal-fondi tal-UE u jistenna 

bil-ħerqa r-riżultati tar-riforma tal-Fondi Strutturali u tal-Investiment, b'mod partikolari ta' 

kundizzjonalità ex ante; 
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27. Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza bir-reqqa l-impatt reali tal-investimenti tal-fondi tal-

UE matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti u tiġbed il konklużjonijiet fir-rigward 

tar-riżultati pożittivi u negattivi tal-ftehimiet ta' sħubija u tal-programmi operattivi; l-istess 

jenħtieġ li jsir għal perjodu ta' programmazzjoni futur; huwa meħtieġ portal li jiġbor fil-

qosor l-istatistika dwar proġetti li diġà ġew approvati biex tiġi evitata informazzjoni 

frammentata. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-BAĠITS 

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 

dwar "Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-

CPR" 

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur: Daniele Viotti 

 

 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

 

1. Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-adozzjoni tal-programmi operattivi u l-ħatra tal-

awtoritajiet fl-oqsma tal-ġestjoni, il-pagamenti u ċ-ċertifikazzjoni taħt il-politika ta' 

koeżjoni, li wassal għal bidu bil-mod tal-proġetti u livell estremament baxx ta' 

assorbiment tal-politika ta' koeżjoni matul l-ewwel tliet snin tal-perjodu ta' 

programmazzjoni attwali; iqis li għandu jsir l-ikbar sforz possibbli biex jiġi assigurat li l-

programmi l-ġodda jibdew mingħajr dewmien fil-bidu ta' kull perjodu ta' 

programmazzjoni, u f'dan il-kuntest jappella għal ftehim f'waqtu dwar il-qafas finanzjarju 

pluriennali (QFP) li jmiss; 

2. Jissottolinja r-riskju għoli ta' akkumulazzjoni ta' talbiet għal pagament taħt l-Intestatura 1b 

fit-tieni nofs tal-QFP attwali u jappella għal livell suffiċjenti ta' approprjazzjonijiet ta' 

pagament li għandu jkun disponibbli fuq bażi annwali sal-aħħar tal-perspettiva attwali 

sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni ġdida ta' kontijiet mhux imħallsa; jenfasizza, għal dan 

il-għan, il-ħtieġa li t-tliet istituzzjonijiet tal-UE jiżviluppaw u jaqblu dwar pjan ta' 

pagament konġunt ġdid għall-2016-2020, li għandu jipprevedi strateġija ċara biex 

jintlaħqu l-ħtiġijiet kollha ta' pagamenti sa tmiem il-QFP attwali; 

3. Jinnota l-kontribut tal-Fondi SIE li jappoġġaw l-implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż; jenfasizza li l-Artikolu 23 tar-Regolament 

dwar Dispożizzjonijiet Komuni jrid jintuża biss bħala l-aħħar għażla u li l-Parlament 

jeħtieġlu jkun involut bis-sħiħ mill-istadji bikrijin; jinnota, f'dan il-kuntest, il-proposta tal-

Kummissjoni dwar l-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali li se 
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jiġi parzjalment iffinanzjat permezz tat-trasferiment għall-programm tal-finanzjament ta' 

assistenza teknika taħt il-politika ta' koeżjoni; 

4. Jissottolinja l-enfasi aktar qawwija fuq il-prestazzjoni tal-Fondi SIE fil-QFP attwali; 

jemmen li l-qafas ta' prestazzjoni futur fil-perspettiva li jmiss għandu jibni fuq ir-riżultati 

ta' evalwazzjoni bir-reqqa tal-funzjonament tal-arranġament attwali; 

5. Jikkonkludi li jista' jinkiseb titjib sinifikanti fil-prestazzjoni u fl-effiċjenza tal-baġit tal-UE 

permezz tas-simplifikazzjoni tal-Fondi SIE kemm għall-benefiċjarji kif ukoll għall-

awtoritajiet ta' ġestjoni, inklużi l-applikazzjoni (akkwist pubbliku), l-implimentazzjoni 

(ġestjoni tal-proġett) u l-kontroll (awditi matul u wara l-proġett); jistieden lill-

Kummissjoni tħeġġeġ lill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli jaħdem fi spirtu ta' 

esplorazzjoni u soluzzjonijiet mhux konvenzjonali, minflok ma jopera taħt 

limitazzjonijiet; 

6. Jinnota li, fil-QFP attwali, l-istrumenti finanzjarji jiżvolġu rwol akbar bħala forma 

komplementari ta' finanzjament meta mqabbla mas-sussidji u l-għotjiet; jemmen, 

madankollu, li dawn m'għandhomx jieħdu post għotjiet bħala l-għodda ewlenija tal-Fondi 

SIE; jenfasizza li l-implimentazzjoni tagħhom trid tkun effettiva, trasparenti u dejjem 

suġġetta għal skrutinju parlamentari sħiħ, mingħajr l-ebda preġudizzju lejn l-unità tal-

baġit tal-UE; 

7. Jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament mill-aktar fis possibbli valutazzjoni 

dettaljata dwar il-komplementarjetà, l-addizzjonalità u s-sinerġiji miksuba s'issa bejn il-

Fondi SIE u l-FEIS, u jitlob li jittieħdu passi biex jiżguraw koerenza u sinerġiji totali bejn 

il-Fondi SIE u strumenti oħra tal-UE; 

8. Jilqa' l-progress sinifikanti u r-riżultati tal-operazzjonijiet eżistenti tal-FEIS; iqis li r-

reviżjoni tar-Regolament dwar il-FEIS se tipprovdi opportunità biex tkompli titjieb il-

prestazzjoni tal-FEIS, inter alia: billi r-reġjuni mhux parteċipanti, permezz ta' assistenza 

teknika fuq il-post, ikunu jistgħu jistimulaw id-domanda reġjonali bilanċjata u l-

operazzjonijiet tal-proġett; permezz ta' gwida komprensiva lill-awtoritajiet ta' ġestjoni 

dwar il-kombinament tal-FEIS ma' strumenti ta' ġestjoni kondiviża u diretta; billi jitħaffef 

il-ħolqien ta' pjattaformi ta' investiment fl-Istati Membri – punt ta' inkontru għall-fondi 

pubbliċi u għall-finanzjament privat; billi jerġa' jiġi bbilanċjat l-investiment fis-settur, 

speċjalment fir-rigward tal-akbar lakuni fl-investiment; permezz ta' profil tar-riskju ogħla 

ta' proġetti ta' investiment approvati; u data u informazzjoni sħiħa dwar il-progress tal-

parti tal-SME, inkluż l-użu ta' prodotti finanzjarji mill-SMEs; 

9. Jisħaq fuq il-fatt li rispons adegwat għall-migrazzjoni sar waħda mill-ikbar sfidi għall-

Ewropa; jissottolinja l-potenzjal tal-kontribut tal-Fondi SIE f'dan il-kuntest, speċjalment 

meta wieħed iqis l-iskarsezza tar-riżorsi finanzjarji fil-baġit tal-UE b'mod ġenerali; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw il-fondi tal-politika ta' koeżjoni sabiex jippromwovu l-

integrazzjoni ta' dawk li jfittxu l-asil u tar-rifuġjati fis-soċjetà; jistieden lill-Kummissjoni 

tippermetti bidla rapida tal-programmi operattivi għal dan il-għan jekk ikun meħtieġ; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex iżżomm l-awtorità baġitarja infurmata dwar il-konsegwenzi 

baġitarji possibbli ta' Brexit għall-Fondi SIE fl-UE-27 fil-perjodu ta' programmazzjoni 

attwali. 



 

PE587.442v01-00 30/50 RR\1112817MT.docx 

MT 

 



 

RR\1112817MT.docx 31/50 PE587.442v01-00 

 MT 

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 11.10.2016    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

29 

5 

0 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer 

Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José 

Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban 

González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, 

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, 

Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, 

Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Derek Vaughan 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand, Afzal Khan 

 
 

  



 

PE587.442v01-00 32/50 RR\1112817MT.docx 

MT 

12.10.2016 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU 

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 

dwar "Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej:  evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-

CPR" 

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni:  Kosma Złotowski 

 

 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jinnota l-kontribut sinifikanti li sar mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għall-

bini ta' netwerk ta' trasport Ewropew aġġornat, effiċjenti, b'emissjonijiet baxxi u sikur; 

jisħaq fuq il-ħtieġa għal komplementarjetà u sinerġiji aħjar fl-implimentazzjoni tal-fondi 

tal-UE biex jiġi promoss finanzjament ikkombinat u jiżdied l-effett ta' lieva tal-istrumenti 

finanzjarji tal-UE fis-settur tat-trasport; jinnota l-ħtieġa li jiġu intensifikati l-isforzi u jiġu 

stabbiliti kumitati ta' monitoraġġ konġunti biex jiġu msaħħa s-sinerġiji bejn il-Fondi SIE, 

il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u l-

programm Orizzont 2020 fis-settur tat-trasport; josserva l-ħtieġa li d-diversi bżonnijiet tal-

Istati Membri u r-reġjuni jitqiesu fil-qafas tad-diversi fondi u netwerks; 

2. Jenfasizza li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej saru s-sors ta' investiment 

ewlieni, u f'pajjiżi milquta sew mill-kriżi saru sors ta' investiment importanti, u li dawn 

qed isiru mhux biss strument ewlieni biex jiġu eliminati d-disparitajiet fl-infrastruttura tat-

trasport fil-livell reġjonali u nazzjonali bil-għan li tiġi promossa l-koeżjoni soċjali u 

territorjali, iżda wkoll għodda essenzjali f'dak li jirrigwarda ż-żamma tan-negozji u l-

impjiegi fis-setturi tat-trasport u t-turiżmu; jissottolinja li l-kofinanzjament tal-proġetti ta' 

infrastruttura tat-trasport għandhom ikunu orjentati lejn it-tnaqqis tal-inċidenti tat-traffiku 

u lejn tnaqqis tal-ispejjeż esterni; 

3. Jisħaq fuq l-importanza tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, it-trasparenza u s-sostenibilità tal-

pjanijiet ġenerali tat-trasport nazzjonali, kif ukoll il-pjanijiet ta' mobilità urbana 

sostenibbli u l-koordinament tagħhom fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE, b'mod 

partikolari bejn Stati Membri ġirien, fit-tlestija ta' pjanijiet ta' trasport transfruntier u 
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taqsimiet transfruntiera neqsin u l-istabbiliment ta' viżjoni koerenti tal-iżvilupp ta' mezzi 

ta' trasport individwali; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-koordinament bejn il-pjanijiet 

tat-trasport nazzjonali tagħhom u l-miri u l-iskadenzi tat-TEN-T; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tintroduċi mekkaniżmu speċifiku li jsaħħaħ il-koordinament bejn l-ippjanar 

tal-UE u l-pjanijiet nazzjonali; 

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jintużaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, f'sinerġija 

mal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, biex 

jimtlew il-lakuni u jiġu eliminati l-ostakli li jeżistu bejn il-proġetti ta' infrastruttura li 

tlestew u li jaġixxu bħala xkiel għat-titjib tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, b'mod 

partikolari f'reġjuni transfruntiera u r-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-

TFUE, inklużi l-konnessjonijiet reġjonali bil-ferrovija żarmati jew abbandunati 

(konnessjonijiet neqsin); ifakkar li l-Fondi SIE jistgħu jintużaw għal investiment 

f'mobilità intelliġenti u sistemi ta' trasport intelliġenti (ITS), u b'mod partikolari trasport 

pubbliku sostenibbli fil-bliet u r-reġjuni; 

5. Josserva li hemm ħtieġa partikolari li jiġi massimizzat il-kontribut tal-Fondi Strutturali 

biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Aġenda Urbana tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni talloka 

fondi xierqa biex tappoġġa Pjanijiet ta' Mobilità Urbana Sostenibbli u proġetti għal 

trasport pubbliku u terminals ta' trasport sostenibbli, aċċessibbli u intermodali; jenfasizza 

li l-investiment territorjali integrat huwa importanti sabiex jinbena netwerk tat-trasport 

pubbliku komprensiv, effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li jkun faċli li jintuża mill-passiġġieri; 

6.  Jinnota l-ħtieġa li tiġi pprovduta assistenza teknika, professjonali u prattika lill-Istati 

Membri, ir-reġjuni u l-lokalitajiet tul l-applikazzjonijiet għall-finanzjament, fil-livell ta' 

ppjanar u tul l-implimentazzjoni tal-proġetti ta' infrastruttura bl-ogħla intensità ta' kapital, 

sabiex jiġu garantiti l-aqwa kwalità u l-anqas spejjeż possibbli bil-għan li jiġi kkumpensat 

in-nuqqas ta' għarfien espert fl-Istati Membri; josserva li l-għarfien tal-istrumenti ta' 

finanzjament tal-UE u ta' proċeduri ta' applikazzjoni assoċjati fl-Istati Membri għandu 

jittejjeb bl-għajnuna tal-Kummissjoni, bil-għan li l-fondi jkunu jistgħu jitqassmu b'mod 

ugwali u effikaċi; japprezza l-impatt tal-faċilità Jaspers u jtenni li n-nuqqas ta' ppjanar ta' 

investiment iwassal għal dewmien sostanzjali fit-tlestija tal-proġetti u għal użu ineffiċjenti 

ta' fondi; 

7. Ifakkar li t-tlestija tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T hija prijorità tal-politika Ewropea fil-

qasam tat-trasport, u li l-fondi strutturali u ta' investiment huma għodda importanti ħafna 

fl-implimentazzjoni ta' dan il-proġett; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi sfruttat il-potenzjal tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej biex jgħaqqdu l-potenzjal tan-netwerk ewlieni 

u n-netwerk komprensiv TEN-T mal-infrastruttura tat-trasport lokali u reġjonali; 

jirrikonoxxi l-importanza tal-Fond ta' Koeżjoni għat-titjib tal-infrastruttura u l-konnettività 

fl-Ewropa, u jinsisti li dan il-fond jinżamm fil-qafas finanzjarju l-ġdid għal wara l-2020; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tqis il-karatteristiċi ewlenin ta' investimenti fit-tul fl-

infrastruttura tat-trasport; jenfasizza li l-investimenti f'infrastruttura tat-trasport sostenibbli 

jirrikjedu kontribut sostanzjali mill-pubbliku u jaf ikunu anqas attraenti għas-settur privat 

peress li dawn jipproduċu redditu baxx jew inċert wisq għall-investiment li jkun sar; 

9. Ifakkar li l-fondi allokati għall-finanzjament "tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa" ġew 

eżawriti sabiex jiġi rikapitalizzat il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi; ifakkar li 

t-trasport għadu l-ogħla prijorità tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, u jitlob 
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li dawn il-fondi jintużaw għall-finanzjament ta' proġetti ta' infrastruttura tat-trasport 

sostenibbli, b'enfasi partikolari fuq l-infrastruttura ferrovjarja; jitlob b'insistenza li t-

tnaqqis fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-finanzjament tal-programm FEIS jerġa' 

jiġi kif kien fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali; jiġbed l-

attenzjoni għall-possibilità li l-istrumenti finanzjarji tal-FEIS jiġu kkombinati mal-Fondi 

SIE għal proġett wieħed; 

10. Jenfasizza li l-multimodalità tat-trasport għandha tkun fattur ewlieni fil-valutazzjoni ta' 

proġetti ta' infrastruttura ffinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, iżda 

li m'għandhiex tkun l-uniku kriterju użat biex jiġu vvaluti l-proġetti proposti, b'mod 

speċjali fil-każ ta' Stati Membri bi ħtiġijiet kbar ta' investiment fil-qasam tal-infrastruttura 

tat-trasport; 

11. Jisħaq fuq il-punt li l-finanzjament fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni, il-ħolqien tal-

impjiegi, l-iżvilupp sostenibbli u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi huwa 

partikolarment importanti għall-bini u l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport fil-pajjiżi 

tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u f'pajjiżi oħra, b'mod partikolari fir-reġjuni anqas 

żviluppati tal-Ewropa; jitlob li jiġu żgurati r-riżorsi meħtieġa u li l-livell tal-finanzjamenti 

jinżamm fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, kif ukoll biex jinżamm appoġġ għall-

interkonnessjoni u l-proġetti ta' investiment għall-modernizzazzjoni ta' toroq, ferroviji u 

kanali navigabbli; 

12. Ifakkar li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 

huma ċentrali għall-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport fir-reġjuni marittimi, b'mod 

partikolari fir-reġjuni ultraperiferiċi, biex jikkumpensaw għan-nuqqas ta' konnessjonijiet 

marittimi bejn ir-reġjuni gżejjer u s-suq intern; jinnota, għaldaqstant, l-importanza li jiġu 

żgurati r-riżorsi għall-iżvilupp tal-awtostradi tal-baħar u l-infrastruttura marittima; 

13. Jitlob biex isiru aktar sforzi ħalli jitnaqqsu l-ħela u l-infiq tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej b'mod aktar effikaċi f'dak li jirrigwarda l-infrastrutturi tal-ajruporti; 

14. Jinnota li jeżistu differenzi kbar fil-livell tal-iżvilupp u l-użu tat-trasport fuq passaġġi 

navigabbli interni fl-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa li l-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej jintużaw biex jitnaqqas dan id-distakk; 

15. Jinnota li jeżistu ostakli amministrattivi kbar għall-aċċess għall-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej, b'mod partikolari għall-SMEs; jissottolinja li l-eżenzjoni tal-Fondi 

SIE mir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat se tiffaċilita sostanzjalment l-aċċess għall-Fondi 

SIE min-naħa tal-SMEs u l-intrapriżi lokali li qed iħabbtu wiċċhom ma' ostakli 

amministrattivi kbar; jisħaq fuq il-punt li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment huma ta' 

importanza kbira partikolarment sabiex jiġu ffaċilitati investimenti żgħar u ta' daqs medju 

fl-infrastruttura fil-livell lokali u reġjonali, li huma importanti għall-ħajja ta' kuljum taċ-

ċittadini; jappella għal aktar flessibilità fit-tħejjija tal-linji gwida u fil-valutazzjoni ta' 

proġetti infrastrutturali li tlestew u li rċevew il-finanzjament minn dan is-sors; jitlob li 

jkun hemm aktar flessibilità fir-rigward tal-konċentrazzjoni tematika li tistabbilixxi l-

prijoritajiet ta' investiment tal-Fondi SIE, filwaqt li jitqies il-fatt li din il-konċentrazzjoni 

tematika m'għandhiex tillimita l-awtoritajiet lokali għal investimenti fl-infrastruttura tat-

trasport; jisħaq fuq il-punt li għandhom jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi biex jiġu 

ssimplifikati l-formalitajiet amministrattivi; 
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16. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jingħata sostenn għad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tat-trasport, u 

f'dan il-kuntest jissottolinja l-importanza li jiġu żgurati l-fondi għall-SMEs; 

17. Jissottolinja l-fatt li l-konċentrazzjoni tematika li tiddefinixxi l-prijorità ta' investiment tal-

Fondi SIE jaf tillimita l-kapaċità tal-awtoritajiet lokali li jinvestu fl-infrastruttura tat-

trasport, speċjalment fir-reġjuni aktar żviluppati fejn mill-inqas 80 % tar-riżorsi tal-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) fil-livell nazzjonali se jiġu allokati lil tnejn jew 

aktar mill-objettivi tematiċi 1, 2, 3 u 4 fil-Qafas Strateġiku Komuni (QSK); jistieden lill-

Kummissjoni, għaldaqstant, biex lir-reġjuni tagħtihom aktar flessibilità fid-deċiżjoni fuq 

liema prijoritajiet biħsiebhom jikkonċentraw l-isforzi tagħhom; jisħaq fuq il-punt li l-

objettiv 7 tal-QSK, "Il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' ostakoli fl-

infrastrutturi tan-netwerks ewlenin", għandu jitqies bħala azzjoni ewlenija tal-FEŻR; 

18. Huwa tal-fehma li l-pajjiżi bi problemi ekonomiċi jsibuha diffiċli ħafna biex 

jikkofinanzjaw proġetti Ewropej minħabba l-mod strett li l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir jiġi 

applikat meta jiġi kkalkulat id-defiċit tal-gvern; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkun aktar 

flessibbli meta tivvaluta l-investiment nazzjonali intiż għall-kofinanzjament ta' impenji 

għal proġetti ta' trasport Ewropej tat-TEN-T fil-kalkolu tad-defiċit tal-gvern; 

19. Jitlob li jkun hemm informazzjoni u kooperazzjoni aħjar mal-Istati Membri bil-għan li 

tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej sabiex 

jiġi żgurat li l-awtoritajiet nazzjonali u lokali li qed jiġġestixxu dawn il-fondi jkunu kemm 

jista' jkun effiċjenti; 

20. Jitlob li l-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll is-sħab soċjali, jiġu inklużi aktar fis-

settur tat-trasport, fil-proċessi tat-tfassil ta' pjanijiet ġenerali u ewlenin tat-trasport 

nazzjonali u l-allokazzjoni tar-riżorsi għal proġetti ta' infrastruttura, b'mod partikolari 

f'reġjuni transfruntiera; 

21. Jissuġġerixxi l-inklużjoni ta' kapitolu fis-Semestru Ewropew biex jissorvelja l-koerenza 

bejn l-investiment nazzjonali fl-infrastruttura tat-trasport u l-objettivi tat-TEN-T; 

22. Huwa tal-fehma li għandhom jiġu stabbiliti indikaturi li jiggarantixxu distribuzzjoni ġusta 

tal-fondi Ewropej filwaqt li jqisu wkoll il-ħtiġijiet territorjali speċifiċi; jinnota li l-iżvilupp 

ta' trasport aktar effiċjenti jista' jinkiseb biss permezz tal-kooperazzjoni territorjali 

Ewropea u d-distribuzzjoni intelliġenti tal-fondi. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI 

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 

dwar 2016/2148(INI)\Ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-

kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont 

l-Artikolu 16(3) tas-CPR 

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur: Viorica Dăncilă 

 

 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 

Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar in-negozjati tal-ftehimiet ta' sħubija 

(FS) u l-programmi operazzjonali (PO) kif meħtieġ skont l-Artikolu 16(3) tar-Regolament 

dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR); 

2. Huwa tal-fehma li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE), li jinkludu l-

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), huma għodod kruċjali ta' 

investiment, u huma l-mekkaniżmu ta' finanzjament prinċipali biex tingħata spinta lill-

iżvilupp rurali f'ħafna Stati Membri; jirrimarka li l-kumplementarjetà u l-addizzjonalità 

fost dawk il-fondi huma essenzjali biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-ħolqien tal-

impjiegi u għat-tkabbir fiż-żoni rurali; jenfasizza li l-POSEI huwa primarjament 

responsabbli għall-ħolqien ta' impjiegi diretti u indiretti fis-settur agrikolu għar-reġjuni 

ultraperiferiċi, u jappoġġja bil-qawwa l-aġġornament tal-baġit tiegħu biex jirrispondu 

għall-karatteristiċi u l-limitazzjonijiet speċifiċi ta' dawn ir-reġjuni, skont id-

dispożizzjonijiet imniżżla fl-Artikolu 349 tat-TFUE; 

3. Jenfasizza kemm huwa importanti li l-ħtiġijiet ta' żvilupp taż-żoni rurali jitqiesu b'mod 

adegwat fil-ftehimiet ta' sħubija, u li d-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet ta' sħubija f'dan il-

qasam jiġu trasposti għal ġod-diversi programmi operazzjonali tal-politika ta' koeżjoni; 

4. Huwa tal-fehma li ż-żoni rurali, b'mod partikolari ż-żoni l-anqas żviluppati, jistgħu jagħtu 

kontribut sinifikanti biex jiżdiedu l-impjiegi u jitnaqqas il-faqar billi tingħata spinta lill-

investiment fl-innovazzjoni u fl-edukazzjoni u jsiru aktar kompetittivi, biex b'hekk jiġi 

garantit it-tiġdid tal-ġenerazzjonijiet; huwa tal-fehma, għalhekk, li sabiex jiġi garantit it-
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tkabbir ekonomiku fiż-żoni rurali, kwalunkwe tnaqqis jew iffriżar tal-fondi allokati għal 

dawk iż-żoni jridu jiġu evitati; jirrifjuta kwalunkwe ffriżar jew tnaqqis tal-għajnuna mill-

Fondi SIEbħala azzjoni ta' infurzar minħabba nuqqas ta' konformità mal-miri tad-defiċit, 

mingħajr ma jitqies l-impatt soċjoekonomiku ta' dawk il-miżuri; 

5. Jenfasizza li l-Fondi SIE għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-infrastruttura fiż-

żoni rurali, u b'mod partikolari għall-promozzjoni tal-espansjoni tal-broadband, għall-

iżvilupp u l-immodernizzar tas-settur agroalimentari, u għat-titjib tal-aċċess għall-fondi 

għall-SMEs f'dan is-settur; huwa tal-fehma li ħafna mill-istrumenti attwali tal-PAK iridu 

jintużaw biex l-investimenti fil-mira jiġu implimentati b'suċċess u b'mod effiċjenti; 

6. Jenfasizza r-rwol tal-agrikoltura fil-provvediment ta' impjiegi u fil-ħarsien tal-kampanja; 

7. Jissottolinja li l-FAEŻR il-ġdid jibni fuq il-perjodi ta' programmazzjoni preċedenti billi 

jipprovdi l-flessibilità biex jiġu indirizzati aħjar il-ħtiġijiet territorjali speċifiċi u billi 

jwessa' l-objettivi għal sitt prijoritajiet tal-UE għall-iżvilupp rurali maqsuma fi 18-il 

qasam ta' konċentrazzjoni, li kollha jikkontribwixxu għat-tliet objettivi trasversali tal-

innovazzjoni u l-ambjent/il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih; 

jenfasizza li t-trawwim tal-innovazzjoni teknoloġika u soċjali fil-perjodi finanzjarji li 

ġejjin huwa kruċjali għal agrikoltura Ewropea sostenibbli u kompetittiva; jenfasizza wkoll 

li l-Fondi SIE għandhom l-ewwel u qabel kollox jimmiraw għal investimenti li għandhom 

il-probabilità li jagħtu spinta liċ-ċikli tan-negozju; 

8. Ifakkar fil-kontribut importanti tal-FAEŻR għall-ħarsien tal-klima u l-mira li jintefqu 

mill-inqas 20 % tal-baġit tal-UE fl-azzjoni klimatika; 

9. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza tal-FAEŻR għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 

medju; 

10. Jiddispjaċih li l-baġit li għall-ewwel ġie allokat għall-perjodu attwali ta' programmazzjoni 

taħt il-Pilastru II kien ta' EUR 99.6 biljun, li jirrappreżenta tnaqqis qawwi f'termini reali 

meta mqabbel mal-perjodu preċedenti; jenfasizza l-valur miżjud tal-finanzjament 

plurifond u jinsisti fuq il-ħtieġa li r-regoli dwar is-sinerġija ta' fondi jiġu armonizzati; 

11. Jinsab imħasseb minħabba l-proċess ta' adozzjoni twil tal-Programmi tal-Iżvilupp Rurali 

(PŻR); jistenna li l-Kummissjoni, l-Istati Membri u r-reġjuni tgħallmu minn dan il-proċess 

bil-għan li fil-ġejjieni jipprevjenu dewmien simili; jinnota li d-dewmien fl-adozzjoni tal-

PŻR u fl-għoti tal-pagamenti lill-bdiewa qiegħed jikkontribwixxi biex il-kriżi tiggrava fis-

settur agrikolu, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jdaħħlu miżuri 

tranżizzjonali li jsalvagwardjaw l-aċċess tal-bdiewa għall-finanzjament ; 

12. Jirrimarka li l-ittardjar tal-adozzjoni tal-PŻR inevitabilment wassal għal dewmien fil-

pubblikazzjoni tal-avviżi li jikkonċernaw il-miżuri u s-submiżuri speċifiċi, u li dan 

ikkawża inkonvenjenza konsiderevoli għall-bdiewa; 

13. Jemmen li waħda mir-raġunijiet għad-dewmien tinsab fil-fatt li l-PŻR, minħabba li jridu 

jkopru għadd ta' livelli u gradi varji ta' dettall, huma mfassla f'sura frammentata ż-żejjed u 

li din is-sitwazzjoni tkompli żżid max-xogħol involut fil-ġestjoni prattika tal-assistenza, u 

għalhekk tmur kontra l-għan mixtieq tas-simplifikazzjoni u ċ-ċarezza fir-regoli; 
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14. Jemmen li fil-PŻR għandha tingħata prijorità lill-proġetti proposti li jkollhom impatt dirett 

fuq l-iżvilupp agrikolu, filwaqt li jittieħed ħsieb li jiġi żgurat li dan il-programm ma 

jinkludix proġetti li, filwaqt li jkunu maħsuba għal żoni rurali, jistgħu jiġu inklużi fi 

programmi Ewropej oħra; 

15. Jenfasizza għal darba oħra r-rwol importanti li jaqdu ż-żgħażagħ u n-nisa fiż-żoni rurali; 

jiddispjaċih li bħala medja, 28 % biss mill-azjendi tal-biedja fl-Ewropa huma mmexxija 

minn nisa, filwaqt li l-intraprenditorija femminili tirrappreżenta pilastru importanti mil-lat 

soċjali, ekonomiku u ambjentali għall-iżvilupp sostenibbli fiż-żoni rurali; jinnota li, b'mod 

partikolari fiż-żoni rurali, in-nisa u ż-żgħażagħ huma fost il-gruppi li s-sitwazzjoni 

tagħhom hija l-aktar waħda prekarja, b'rata għolja ta' qgħad; jenfasizza l-importanza ta' 

PŻR li jappoġġjaw l-impjieg agrikolu, b'mod partikolari mil-lat ta' ħolqien ta' impjiegi ta' 

kwalità għaż-żgħażagħ u għan-nisa; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u tħeġġeġ l-

aċċess għan-nisa fiż-żoni rurali għas-suq tax-xogħol bħala prijorità fil-politiki tal-iżvilupp 

futuri tagħha; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu u jippromwovu bis-sħiħ id-dimensjoni tal-

ġeneru fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' żvilupp rurali u li jagħtu attenzjoni 

partikolari lill-proġetti li jkollhom il-mira li jintegraw liż-żgħażagħ, u b'hekk 

jinkoraġġuhom jieħdu l-biedja bħala karriera u jippermettu t-tiġdid ġenerazzjonali; 

16. Ifakkar li ż-żoni rurali fl-UE qed jiffaċċjaw firxa sħiħa ta' problemi dejjiema – id-

depopolazzjoni, it-tixjiħ tal-popolazzjoni li jifdal, in-nuqqas ta' servizzi soċjali u problemi 

soċjoekonomiċi oħra – li jridu jitqiesu bħala prijorità ċentrali fil-politiki ta' koeżjoni 

Ewropej iffinanzjati permezz tal-Fondi SIE; 

17. Jilqa' b'sodisfazzjon l-allokazzjoni ogħla mill-Istati Membri u mir-reġjuni ta' fondi għall-

miżuri ambjentali u għall-investimenti fiżiċi li huma mmirati biex jagħtu spinta lill-

kompetittività u lill-iżvilupp sostenibbli taż-żoni rurali; jistenna li dawk il-miżuri, flimkien 

mas-servizzi li l-maniġers tal-kampanja jipprovdu għall-benefiċċju tal-politika dwar it-

tibdil fil-klima u l-istrateġija għall-bijodiversità, se jkollhom impatt dejjiemi u ingranaġġ 

ekonomiku għoli li jinkoraġġixxi addizzjonalità effiċjenti bejn id-diversi fondi; 

jissottolinja kemm hu importanti li jiġi introdott l-istrument ta' mmaniġġjar tar-riskju fil-

qafas tal-FAEŻR, u jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw l-istabbiliment ta' fondi mutwi 

u primjums tal-assigurazzjoni bil-ħsieb li jneħħu l-vulnerabilitajiet mis-settur agrikolu; 

jinnota barra minn hekk li l-iżgurar tal-produttività u għalhekk tal-kompetittività fit-tul 

jiddependi ħafna mill-investiment f'aspetti ambjentali tal-biedja u l-ġestjoni sostenibbli 

tal-ħamrija, tal-ilma u tal-bijodiversità, bħalma huma l-prevenzjoni tat-tgħawwir tal-

ħamrija, iċ-ċiklar effiċjenti tan-nutrijenti, id-dakkir ottimali, il-ħolqien tas-saff ta' fuq tal-

ħamrija, u l-integrar tal-agroforestrija u tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti biex tinbena r-

reżiljenza għall-bidla fil-klima u tkompli tiġi żviluppata ulterjorment bijoekonomija 

b'saħħitha; jinnota li l-bdiewa huma inqas kapaċi jinvestu f'dawn it-tipi ta' miżuri huma 

stess filwaqt li l-introjtu tagħhom fis-sitwazzjoni ekonomika attwali qed jonqos, fatt li 

jagħmel il-finanzjament tal-UE u tal-Istati Membri vitali biex tkun tista' ssir reazzjoni 

għall-isfidi li kulma jmur qed jikbru, bħalma huma l-produttività,, il-prosperità, is-sigurtà 

tal-ikel u t-tibdil fil-klima futuri; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi l-aċċess aktar faċli u ġeografikament bilanċjat 

għall-finanzjament, filwaqt li tagħti prijorità partikolari lill-impriżi u lill-kooperattivi li 

jinsabu f'żoni rurali u f'żoni strutturalment żvantaġġjati, u lill-proġetti li jfittxu li 

jippromwovu l-koeżjoni territorjali u l-attività interkonnessa taż-żoni rurali; 
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19. Jenfasizza li l-miżuri tal-finanzjament tal-iżvilupp rurali mmirati lejn it-trawwim tal-

innovazzjoni u l-investiment f'teknoloġiji emerġenti u fil-biedja ta' preċiżjoni għandhom 

jiġu msaħħa b'mod sostanzjali bil-għan li tissaħħaħ il-kompetittività tal-intrapriżi Ewropej 

fiż-żoni rurali; 

20. Isostni li l-proġetti ffinanzjati taħt il-PŻR għandhom ġenwinament jissodisfaw il-ħtieġa li 

jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet ta' ġestjoni 

jfasslu valutazzjonijiet ex ante u ex post tal-valur miżjud u tal-impatt ekonomiku u soċjali 

tal-proġetti u l-operazzjonijiet iffinanzjati; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li hemm mekkaniżmi fis-seħħ sabiex jikkorrelataw il-

produzzjoni u l-prezzijiet tal-bejgħ u b'hekk jiġi żgurat li l-benefiċjarji ewlenin tal-

finanzjament tal-PAK ikunu l-produtturi agrikoli; 

22. Iqis li  xi Stati Membri u reġjuni ma ħadux vantaġġ sħiħ mill-FAEŻR minħabba l-

kumplessità u r-rekwiżiti ta' kontroll akbar imposti mill-Kummissjoni, u għalhekk jitlob li 

tiddaħħal sistema diġitali ċentralizzata fil-livell Ewropew, biex b'hekk ikun possibbli li 

jiġu identifikati l-kwistjonijiet ta' kontabilità; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-partijiet 

kollha jiġu informati meta jkun il-waqt dwar l-istruttura mġedda tal-FAEŻR u tiffaċilita 

b'mod attiv l-użu u l-viżibilità ta' dawn il-fondi; 

23. Jisħaq fuq l-importanza li jsiru aġġustamenti lill-Fondi SIE li se jsaħħu l-applikabilità 

tagħhom għar-reġjuni ultraperiferiċi, filwaqt li jagħtu spinta lill-ekonomija u lill-impjiegi 

lokali f'dawn iż-żoni li huma kkaratterizzati mid-distanza, mill-fatt li huma remoti, mid-

dispersjoni u mid-daqs żgħir, u li għaldaqstant jeħtieġu attenzjoni partikolari fir-rigward 

tal-ħolqien u l-preservazzjoni tal-impjiegi; 

24. Jinnota li xi Stati Membri jew reġjuni, xi drabi dawk li l-aktar jinsabu fil-bżonn ta' żvilupp 

rurali, ma jippromwovux il-parteċipazzjoni fi skemi, u f'xi każijiet l-anqas biss joffru 

skemi li huma meħtieġa fit-territorji tagħhom; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rwol tagħha bil-għan li tiskambja u xxerred l-aħjar 

prattika fost l-Istati Membri u r-reġjuni fir-rigward tal-użu tal-FAEŻR; 

26. Jistieden lill-Istati Membri, lir-reġjuni u lill-Kummissjoni jimplimentaw b'mod effiċjenti u 

bis-sħiħ il-FAEŻR u jevitaw regolamentazzjoni żejda (gold-plating) jew żieda ta' 

proċeduri mhux meħtieġa; jenfasizza li servizzi konsultattivi orjentati u monitoraġġ u 

assistenza kontinwi huma essenzjali fil-programmi operazzjonali biex jingħata appoġġ lill-

bdiewa, lis-sidien tal-foresti u lill-komunitajiet rurali għall-iskop ta' implimentazzjoni 

effiċjenti u trasparenti; jitlob lill-Kummissjoni tkompli s-simplifikazzjoni tal-PAK 

mingħajr ma tnaqqas il-kamp ta' applikazzjoni tal-PŻR, u b'hekk tnaqqas il-piżijiet 

amministrattivi u l-burokrazija bla bżonn mingħajr ma tippreġudika l-objettivi tal-politika, 

u, fejn ikun fattibbli u meħtieġ, tadatta l-leġiżlazzjoni bażika għal dan il-għan ħalli 

tippermetti l-aċċess rapidu u faċli għall-finanzjament Ewropew, speċjalment għall-azjendi 

tal-biedja żgħar, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-PAK; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jiżguraw li jiġu ddedikati riżorsi biżżejjed biex jiġu ssodisfati b'suċċess il-

kundizzjonalitajiet ex ante li fadal; jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-burokrazija eċċessiva u 

r-regoli kumplessi qed jagħmlu l-finanzjament ibbażat fuq il-PAK inqas attraenti; jittama 

li s-simplifikazzjoni tintlaħaq mingħajr dewmien; 
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27. Jilqa' l-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-Grupp ta' Livell Għoli ta' Esperti Indipendenti 

dwar is-Simplifikazzjoni tal-Monitoraġġ għall-Benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment Ewropej bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji ta' dawn 

il-fondi, inkluż il-FAEŻR; jittama li r-rapporti tal-grupp se jagħmluha possibbli li jiġu 

identifikati modi prattiċi kif tista' tiġi implimentata simplifikazzjoni ulterjuri tal-fondi 

Ewropej u kif dawn jistgħu jsiru aktar faċli biex wieħed ikollu aċċess għalihom; 

28. Jenfasizza li, sabiex jittejjeb l-ambjent għall-investiment fl-UE, iridu jitwettqu r-riformi 

strutturali meħtieġa u trid titnaqqas il-burokrazija; 

29. Jinsab imħasseb li l-miżuri maħsuba biex jgħinu lill-bdiewa fil-ġestjoni tar-riskji u fit-

twaqqif tal-gruppi tal-produtturi ma ġewx inklużi f'ħafna programmi li jistgħu jagħtu 

appoġġ lill-bdiewa biex ikunu jistgħu jirreaġixxu aħjar għaż-żieda fil-volatilità tas-suq; 

30. Iqis li d-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali għandu l-għarfien 

tekniku u l-istampa ġenerali meħtieġa tal-kwistjonijiet rurali u agrikoli u huwa għalhekk 

il-maniġer naturali tal-PŻR, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-livelli tal-ippustjar tal-

persunal ikunu fis-seħħ biex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-awditjar xierqa tal-PAK; 

31. Jenfasizza li l-ilħuq b'suċċess tal-objettivi tal-FS u tal-PO huwa ffaċilitat bil-kbir permezz 

tal-involviment attiv tal-livell lokali u reġjonali u tal-Gruppi ta' Azzjoni Lokali (GAL) u 

partijiet ikkonċernati rilevanti oħra fuq il-post bħalma huma l-kooperattivi, il-korpi 

kummerċjali u l-OP fl-iżgurar li l-proġetti jkunu integrati b'suċċess fiż-żoni lokali 

tagħhom u operati b'mod effettiv; jilqa' b'sodisfazzjon is-suċċess tal-istrumenti tal-iżvilupp 

lokali mmexxi mill-Komunità (CLLD) u l-kompetenza tal-GAL fil-ġestjoni tal-proġetti 

fil-livell lokali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-PŻR 

jikkonsultaw lill-partijiet ikkonċernati regolarment mill-ippjanar tal-PŻR sal-

implimentazzjoni tagħhom; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta sett ta' linji gwida bil-għan li turi lill-industrija 

agroalimentari l-għażliet ta' finanzjament disponibbli taħt il-Fondi SIE, b'kumbinazzjoni 

mal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi l-ġdid; 

33. Jistieden lill-Kummissjoni biex, barra minn hekk, tfittex li tarmonizza d-definizzjonijiet u 

r-regoli bil-għan li tingħata koerenza ikbar bejn il-fondi u l-istrumenti; 

34. Jitlob biex tittieħed azzjoni li ttejjeb l-għarfien fost l-Istati Membri dwar il-ħtieġa li 

jissaħħu l-mekkaniżmi għat-taħriġ inizjali u għat-taħriġ ulterjuri fl-agrikoltura, permezz 

tar-riżorsi u l-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew u programmi bħalma huma l-

Garanzija għaż-Żgħażagħ, pereżempju. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI 

għall-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 

 dwar li ninvestu fl-impjiegi u fit-tkabbir - il-massimizzazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR  

(2016/2148(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni:  Nikolaos Chountis  

 

 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) huma l-istrumenti 

finanzjarji prinċipali tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE biex tilħaq l-objettiv ta' Unjoni aktar 

prospera, bilanċjata u solidari, kif ukoll il-miri ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 

tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, billi jtejbu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tal-UE; jenfasizza li l-għan tal-fondi tal-FSIE huwa l-appoġġ għall-investimenti 

strateġiċi f'oqsma ewlenin bħalma huma l-infrastruttura, l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-

innovazzjoni; jissottolinja l-potenzjal tal-użu effiċjenti tal-FSIE, speċjalment il-Fond 

Soċjali Ewropew (FSE), biex jiġi indirizzat il-qgħad strutturali u fit-tul, tiġi inkoraġġita l-

inklużjoni soċjali u tiġi promossa edukazzjoni aħjar għal kulħadd, speċjalment għaż-

żgħażagħ anqas kwalifikati, dawk barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) u 

dawk ġejjin minn ambjenti żvantaġġjati; jilqa' f'dan ir-rigward ir-rwol imsaħħaħ tal-FSE 

fl-2014-2020, peress li l-aċċess ugwali għal edukazzjoni formali u mhux formali, taħriġ u 

opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja li jkunu ta' kwalità huwa wieħed mill-prijoritajiet 

ewlenin fit-twettiq ta' konverġenza ġenwina u fit-tnaqqis tad-disparitajiet u tal-

inugwaljanzi soċjoekonomiċi fost l-Istati Membri, ir-reġjuni u t-territorji fl-UE; jenfasizza 

li, għal dan il-għan, sistemi ta' edukazzjoni pubblika effikaċi, mgħammra bir-riżorsi xierqa 

u aċċessibbli sew kif ukoll impjiegi sostenibbli ta' kwalità għolja għaż-żgħażagħ huma 

essenzjali biex jintlaħqu s-saffi kollha tas-soċjetà Ewropea; 

2. Jiddispjaċih li l-livell ġenerali tal-QFP 2014-2020 huwa iktar baxx minn dak tal-QFP 

2007-2013; jenfasizza li f'perjodu ta' politiki ta' awsterità u aġġustamenti fiskali estremi, 

il-pressjoni fuq il-baġits tal-Istati Membri tiżdied; jenfasizza l-fatt li din il-pressjoni 

wasslet għal tnaqqis, f'xi Stati Membri, fil-finanzjament pubbliku għall-edukazzjoni u 

ġġenerat qgħad għoli u persistenti, speċjalment fost iż-żgħażagħ; 
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3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu mill-flessibilità msaħħa u mill-orjentament 

lejn ir-riżultati tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali tal-politika ta' koeżjoni bil-għan li 

jżidu l-valur miżjud tagħha; jissottolinja li huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri bil-ħsieb 

li jiġi ottimizzat l-użu mill-fondi tal-FSIE permezz tal-investiment f'infrastruttura rilevanti 

bil-għan li jiġu promossi s-solidarjetà, il-ħolqien tal-impjiegi u okkupazzjoni dejjiema, l-

edukazzjoni, il-kultura u l-isport, il-provvista ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja, il-

ġustizzja ambjentali u tnaqqis fir-rata tal-qgħad u tal-esklużjoni soċjali; jesprimi tħassib li 

s-sospensjoni possibbli ta' pagamenti mill-fondi tal-FSIE se jolqtu b'mod negattiv lill-Istati 

Membri li qed jiffaċċjaw diffikultajiet u tnaqqis sostanzjali fis-setturi kulturali u edukattivi 

tagħhom; 

4. Jinnota li l-FSIE jimmiraw lejn oqsma li jrawmu ambjent li jwassal għall-ħolqien tal-

impjeigi bħalma huma l-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-industriji kulturali u kreattivi 

billi jissupplementaw il-baġits nazzjonali u jikkumpensaw għat-tnaqqis fil-livelli ta' 

investiment; 

5. Jistieden lill-Istati Membri jużaw il-FSIE bil-potenzjal sħiħ tagħhom billi jsaħħu l-valur 

miżjud u l-orjentament lejn ir-riżultati tal-proġetti tagħhom u billi jipprovdu informazzjoni 

suffiċjenti u xierqa lill-benefiċjarji potenzjali, inklużi dawk mis-setturi tal-edukazzjoni, 

tal-kultura u tal-isport; 

6. Jenfasizza li, skont is-sejbiet tal-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2015, hemm 

bżonn urġenti li jittejbu l-inklussività, il-kwalità u r-rilevanza tal-edukazzjoni fl-UE sabiex 

jiġi żgurat tkabbir sostenibbli, tingħata spinta lill-produttività, jiġi indirizzat il-qgħad 

strutturali u fit-tul, tiġi promossa l-mobilità ġusta u titrawwem l-inklużjoni soċjali; 

jistieden lill-Istati Membri jippromwovu u jappoġġjaw proġetti li jimmiraw lejn sistemi 

edukattivi, għalliema u dawk li jħarrġu, u studenti ta' kull età, b'mod partikolari dawk li 

ġejjin minn gruppi vulnerabbli u żvantaġġjati, billi jagħmlu użu effiċjenti tar-riżorsi 

disponibbli taħt il-FSIE, speċjalment il-FSE, flimkien ma' għodod oħra tal-UE bħalma 

huma l-Erasmus+ u l-programmi Ewropej ta' Kooperazzjoni Territorjali; 

7. Ifakkar li mill-Fondi SIE se jiġu appoġġjati b'mod dirett żewġ miljun kumpanija bil-ħsieb 

li tingħata spinta lill-kompetittività tagħhom u tiżdied il-kapaċità ta' riċerka u innovazzjoni 

tagħhom; jilqa' l-fatt li kważi 15-il miljun unità domestika se jkollhom aċċess għall-

broadband b'veloċità għolja bis-saħħa tal-appoġġ tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali (FEŻR), filwaqt li kważi 20 miljun ruħ fiż-żoni rurali se jkollhom servizzi jew 

infrastruttura ġodda jew imtejba tal-ICT bl-appoġġ tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali (FAEŻR); 

8. Jenfasizza l-importanza tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment għat-titjib tal-infrastrutturi 

preskolari, edukattivi u universitarji bil-għan li tittejjeb il-kwalità tat-taħriġ u jiġu 

mmodernizzati s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ b'tali mod li joffru liż-żgħażagħ ħiliet u 

kwalifiki, li jippermettulhom jsibu impjieg u lill-ħaddiema jippermettulhom 

ipperfezzjonaw il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom; 

9. Jenfasizza l-potenzjal enormi li għandhom is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli f'dawk li huma 

innovazzjoni u impjiegi, minħabba t-tfittxija għal effiċjenza ikbar tar-riżorsi u tal-enerġija; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija speċifika tal-enerġija u tal-ambjent għall-

iżvilupp reġjonali bil-ħsieb ukoll li tagħti spinta lill-edukazzjoni u lill-impjiegi; 
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10. Huwa tal-fehma li hemm bżonn ta' strateġija ta' investiment usa' li għandha tkopri ċ-ċiklu 

kollu tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u tinkludi s-setturi kollha tat-tagħlim tul il-ħajja, it-

tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u t-tagħlim formali u mhux formali; peress li "edukazzjoni 

aħjar" hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Fond Soċjali Ewropew, iħeġġeġ lill-Istati 

Membri jagħmlu użu sħiħ minnu billi jidderieġu l-investimenti lejn l-edukazzjoni 

inklussiva li tirrispondi għall-isfidi tas-soċjetà bil-ħsieb li jiżguraw aċċess u 

opportunitajiet indaqs għal kulħadd; 

11. Jirrikonoxxi l-importanza dejjem akbar tal-intrapriżi mikro u dawk ta' daqs żgħir u medju 

fis-settur kulturali u kreattiv għall-investiment, it-tkabbir, l-innovazzjoni u l-impjieg, iżda 

wkoll fir-rwol ewlieni tagħhom, flimkien mal-organizzazzjonijiet nongovernattivi, in-

netwerks u l-pjattaformi kulturali, li jippreservaw u jippromwovu d-diversità kulturali u 

lingwistika u firxa wiesgħa ta' snajja' u arti tradizzjonali; jirrikonoxxi li l-kultura u l-

innovazzjoni huma fatturi kruċjali biex ir-reġjuni jiġu megħjuna jattiraw l-investiment, 

jappoġġjaw it-talent kreattiv u jrawmu l-koeżjoni soċjali, u b'hekk jikkontribwixxu għall-

iżvilupp lokali, u li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu f'pożizzjoni tajba biex 

jappoġġjaw tali żvilupp; 

12. Jappella għal aktar investiment fl-oqsma tal-edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali, it-taħriġ 

vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja bil-ħsieb li jittejbu kemm ir-rilevanza tas-sistemi tal-

edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll it-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol u t-tagħlim 

tul il-ħajja; jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament ikkonċentrat biex jiġi prevenut it-tluq bikri 

mill-iskola u biex ikun hemm aċċess ugwali għal edukazzjoni ta' kwalità; 

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu mill-flessibilità msaħħa taħt il-politika ta' 

koeżjoni attwali bil-għan li jwieġbu aħjar għall-bżonnijiet u l-ispeċifiċitajiet lokali u 

reġjonali, inkluż fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-kultura u l-isport; 

14. Jenfasizza l-importanza ta' approċċ olistiku usa' għall-kultura li jqis il-kontribut sinifikanti 

tagħha għall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-iżvilupp soċjali u ekonomiku innovattiv u l-

inklużjoni soċjali; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-għarfien 

dwar il-potenzjal tal-kultura biex irawmu t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u 

biex jinkoraġġixxu proġetti kulturali, inklużi proġetti transfruntiera li jistgħu 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; 

15. Jinnota l-importanza tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) li tista' tindirizza l-

problema persistenti ta' livelli għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, li f'għadd ta' Stati Membri 

għadu bir-rata ta' aktar minn 40 %; jitlob lill-Kummissjoni tippromwovi infrastruttura li 

toħloq impjiegi ġodda ta' kwalità u protezzjoni soċjali għaż-żgħażagħ fil-qafas tal-Fond 

Strutturali u ta' Investiment Ewropew; iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-

Garanzija għaż-Żgħażagħ abbażi ta' kooperazzjoni b'saħħitha bejn is-servizzi tal-impjiegi 

u s-sistemi edukattivi; 

16. Jenfasizza l-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi fir-rigward tal-impjieg taż-

żgħażagħ; jenfasizza li l-promozzjoni ulterjuri tas-settur kulturali u kreattiv u l-

investiment ulterjuri fih jistgħu jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-investiment, it-

tkabbir, l-innovazzjoni u l-impjiegi; jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, tikkunsidra l-

opportunitajiet speċjali offruti mis-settur kulturali kreattiv kollu kemm hu, inklużi l-

organizzazzjonijiet nongovernattivi u l-assoċjazzjonijiet iż-żgħar, fil-qafas, pereżempju, 

tal-Inizjattiva favur l-Impieg taż-Żgħażagħ; 
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17. Jinnota li jidher li hemm żieda fid-diffikultajiet biex jimtlew il-postijiet vakanti minħabba 

d-diskrepanza fit-tlaqqigħ tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol; jenfasizza li l-problemi tad-

diskrepanza fit-tlaqqigħ tal-ħiliet, il-mobilità ġeografika limitata u l-prattiki prekarji tax-

xogħol jeħtieġ li jiġu indirizzati permezz tal-FSIE u jitlob li jkun hemm kooperazzjoni 

aktar mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla, il-korpi ta' taħriġ u l-intrapriżi 

ta' daqs żgħir u medju fil-qasam tal-aċċess għall-FSIE; 

18. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri josservaw il-Konvenzjoni dwar id-

Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità meta jkunu qed jimplimentaw proġetti appoġġjati mill-

FSIE; 

19. Jinnota b'approvazzjoni li l-objettivi tal-pakkett leġiżlattiv tal-Fond Strutturali u ta' 

Investiment Ewropew għall-2014-2020 jinkludu l-għan li titrawwem bidla minn ħajja 

istituzzjonali għal ħajja fil-komunità għan-nies b'diżabilità, u jitlob lill-Kummissjoni 

tiżgura li l-Istati Membri jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità meta jkunu qed jimplimentaw il-FSIE f'dan 

ir-rigward; 

20. ifakkar li l-Istati Membri għandhom jimpenjaw ruħhom li jipprovdu aċċess aħjar għall-

internet bil-broadband ta' kwalità għolja, speċjalment għan-netwerks tal-wifi pubbliċi, li 

huwa ta' importanza vitali għaż-żoni rurali u għaż-żoni b'popolazzjoni żgħira mifruxa; 

jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni jidentifikaw il-prijoritajiet tagħhom ta' investiment 

fl-ICT; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-aċċessibilità u t-trasparenza, 

u jaċċeleraw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri fir-rigward tal-użu tal-fondi tal-FSIE fis-

settur tal-ICT; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu s-snajja tradizzjonali, inklużi t-tradizzjoni tas-snajja u l-

ħiliet assoċjati magħha, u li jiġu stabbiliti strateġiji biex jitrawwem it-tkabbir għall-

intraprenditorija tal-kummerċ tradizzjonali sabiex tinżamm l-identità kulturali tas-setturi 

tal-kummerċ tradizzjonali; jiġbed l-attenzjoni lejn kemm hu importanti li jiġi appoġġjat ix-

xogħol marbut mat-taħriġ professjonali u l-mobilità tal-irġiel u n-nisa żgħażagħ tas-

sengħa, 

22. Jenfasizza li l-kriżi attwali tal-migrazzjoni tippreżenta bosta sfidi għas-sistemi edukattivi u 

tat-taħriġ tal-Istati Membri ospitanti; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jipprovdu lill-

Istati Membri l-flessibilità neċessarja u finanzjament adegwat, permezz tal-FSIE u Fondi u 

programmi oħra tal-Unjoni, kif ukoll jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ tal-

opportunitajiet ipprovduti u tal-fondi eżistenti għall-proġetti li jappoġġjaw b'mod 

sostanzjali l-integrazzjoni tar-rifuġjati, tal-migranti u tal-persuni li jfittxu asil fis-sistemi 

tal-edukazzjoni u t-taħriġ; jemmen li l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja, inklużi t-tagħlim 

mhux formali u t-taħriġ professjonali, għandu l-potenzjal li jkun għodda effettiva għall-

inklużjoni attiva tar-rifuġjati, tal-migranti u tal-persuni li jfittxu asil, kif ukoll għall-

integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà Ewropej; f'dan il-kuntest 

jissottolinja r-rwol importanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali; 

23. Jirrileva l-fatt li l-infrastruttura kulturali għandha impatt sinifikanti fuq l-iżvilupp u l-

koeżjoni ekonomiċi u soċjali fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali; jistieden lill-

Kummissjoni tirrevedi l-limitu ta' EUR 5 miljun għall-infrastruttura kulturali fl-okkażjoni 

tal-adozzjoni tar-"Regolament Omnibus", inkluż ir-Regolament dwar il-FEŻR, sabiex 

iżżid l-ispiża massima tal-proġetti kulturali għal EUR 10 miljun għall-proġetti kollha 
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(mhux biss għas-siti tal-UNESCO) u tikkunsidra l-ispiża eliġibbli tal-proġetti, aktar milli 

l-ispiża totali; 

24. Jissottolinja l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koordinazzjoni u li jiġu attivati u ottimizzati s-sinerġiji 

bejn il-FSIE u l-Fondi u programmi oħra tal-Unjoni bil-għan li jinkisbu impatt u effiċjenza 

akbar u bil-għan li tingħata spinta lit-tkabbir u l-impjiegi sostenibbli fl-UE; jitlob il-

kontinwazzjoni tal-investiment permezz tal-Fondi Strutturali fir-reġjuni ta' tranżizzjoni 

bil-għan li tiġi evitata l-interruzzjoni tal-effetti pożittivi li diġà nkisbu. 
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