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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. Jisħaq fuq ir-rwol kruċjali tal-politika ta' koeżjoni fil-kisba tal-konverġenza 

ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE u l-ilħuq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli 

tan-NU; jesprimi tħassib, madankollu, dwar il-persistenza tal-inugwaljanzi bejn ir-

reġjuni sinjuri u foqra u dwar l-approfondiment tad-disparitajiet soċjoekonomiċi, 

f'termini ta' dħul u aċċess għas-saħħa, bejn il-kategoriji soċjali differenti taċ-ċittadini; 

jesprimi tħassib dwar it-tfaqqir ġenerali ta' għadd ta' reġjuni, fosthom ir-reġjuni fi 

tranżizzjoni, wara l-kriżi finanzjarja tal-2008; jisħaq fuq il-potenzjal li għandha l-

politika ta' koeżjoni għall-adattament tal-ekonomiji Ewropej għar-rivoluzzjoni 

teknoloġika, li tippermettilhom iwieġbu għall-popolazzjoni qed tixjieħ u għall-ftuħ 

tas-swieq Ewropej u dawk mondjali; jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni għandha 

tappoġġa bis-sħiħ l-investimenti fit-teknoloġiji ġodda, fil-modernizzazzjoni, fil-ħiliet 

ġodda u l-għarfien ġdid, fl-innovazzjoni, u fir-riċerka u l-iżvilupp, li se jgħinu lir-

reġjuni inqas żviluppati javvanzaw fil-katina tal-valur; jisħaq fuq il-fatt li la l-għanijiet 

u lanqas il-finanzjament tal-UE għall-politika ta' koeżjoni m'għandhom jiddgħajfu; 

jissottolinja li l-politika ta' koeżjoni għandha tkompli tkun ta' benefiċċju għar-reġjuni 

kollha;  

2. Jinnota n-nuqqasijiet tas-sistema tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni finanzjarja, li 

wasslu għal dewmien fit-talbiet għall-pagamenti u l-pagamenti nfushom u għall-

akkumulazzjoni ta' kontijiet mhux imħallsa, li jmorru kontra l-ispirtu tat-Trattati; 

jinsab imħasseb dwar id-dewmien sinifikanti fl-adozzjoni tal-programmi operattivi u 

fil-ħatra tal-awtoritajiet ta' ġestjoni, ta' pagament u ta' ċertifikazzjoni fil-kuntest tal-

politika ta' koeżjoni, li ġie aggravat mill-konklużjoni tardiva tan-negozjati tal-qafas 

finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-2020 u mill-adozzjoni tardiva tar-regolamenti tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (SIE), dewmien li wassal għal rata baxxa 

għall-aħħar ta' assorbiment tal-politika ta' koeżjoni matul il-perjodu ta' 

programmazzjoni attwali, li tippenalizza l-ewwel nett lill-promoturi tal-proġetti 

nfushom; jitlob f'dan ir-rigward li jkun hemm aktar simplifikazzjoni fil-kuntest tar-

rieżami tar-Regolament Finanzjarju1 fis-seħħ mill-1 ta' Jannar 2016, b'mod partikolari 

li jkun hemm enfasi akbar fuq il-kontrolli ex post, l-armonizzazzjoni tal-proċeduri u l-

introduzzjoni ta' aktar flessibbiltà fil-QFP li jmiss; jisħaq fuq il-fatt li l-livell tal-

approprjazzjonijiet ta' pagament għandu tal-inqas jikkorrispondi mal-impenji 

preċedenti; jinnota, barra minn hekk, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Livell 

Għoli ta' Esperti Indipendenti dwar is-Simplifikazzjoni tal-Monitoraġġ għall-

Benefiċjarji tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej; 

3. Jinnota d-differenza kbira kull sena bejn il-pagamenti stmati u l-pagamenti attwali 

mill-baġit tal-UE għall-politika ta' koeżjoni, u jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi 

metodoloġija għal ippjanar aħjar tal-eżekuzzjoni tal-baġit tal-UE f'kooperazzjoni mill-

qrib mal-Istati Membri; jisħaq fuq il-fatt li l-istabbiliment tas-sistema tal-koeżjoni 

elettronika, li fiha l-Istati Membri jdaħħlu data dwar il-proċessi tal-proġetti, il-pjanijiet 

ta' akkwist b'dati ppjanati u attwali għas-sejħiet għall-offerti, l-għoti ta' kuntratti u l-

                                                 
1 ĠU L 286, 30.10.2015, p. 1. 



 

PE616.664v02-00 4/6 AD\1148668MT.docx 

MT 

implimentazzjoni, u d-data finanzjarja u tal-kontabilità kollha relatata mal-fatturi, il-

kofinanzjament, l-eliġibbiltà tal-infiq u oħrajn, tkun ta' kontribut importanti għal 

ġestjoni u monitoraġġ aħjar tal-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni fl-Istati 

Membri, u tippermetti stimi aktar preċiżi ta' pagamenti mill-baġit tal-UE; 

4. Jisħaq fuq il-fatt li l-istrumenti finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE 

m'għandhomx jieħdu post is-sussidji u l-għajnuniet diretti, iżda għandhom jitqiesu 

bħala għodod komplementari li jestendu lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tal-

proġetti jew mill-qasam li fih il-proġetti jiġġeneraw introjtu; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, li l-Fondi SIE u l-FEIS huma ġestiti permezz ta' approċċi differenti u li l-

kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ fondi tista' tkun ta' benefiċċju fi proġetti fuq skala 

kbira, iżda li dan bl-ebda mod ma għandu jimmina l-koerenza strateġika, il-

konċentrazzjoni territorjali u l-prospetti fit-tul tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni; 

5. Jinsisti li l-proposti leġiżlattivi dwar il-QFP li jmiss għandhom jitressqu malajr kemm 

jista' jkun sabiex jiġi evitat dewmien fil-programmazzjoni tal-perjodu li jmiss; huwa 

tal-fehma li l-limiti massimi tal-politika ta' koeżjoni għandhom jinżammu fl-istess 

livell għall-UE-27 fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, filwaqt li tiżdied l-

effettività tagħhom u jiġu ssimplifikati l-proċeduri assoċjati, sabiex finalment l-Unjoni 

jkollha l-fondi kollha meħtieġa li jikkorrispondu mal-għanijiet u l-prijoritajiet tagħha 

stabbiliti mit-Trattati; jirrimarka li l-politika ta' koeżjoni tħares liċ-ċittadini tal-UE 

minn ċerti effetti tal-globalizzazzjoni, tipprovdi għajnuna finanzjarja lill-intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju (SMEs), tappoġġa l-proġetti ta' riċerka u ta' kooperazzjoni, u 

tħeġġeġ il-parteċipazzjoni f'inizjattivi li jiżviluppaw il-kapital uman, u għalhekk trid 

tibqa' b'saħħitha, effettiva u viżibbli għaċ-ċittadini; 

6. Jenfasizza r-rabta bejn il-kwalità tal-governanza u l-eżitu pożittiv tal-investiment 

pubbliku u privat, l-innovazzjoni u t-tkabbir; jilqa' l-approċċ olistiku adottat fis-seba' 

rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u jitlob li 

dawn il-punti jitqiesu bis-sħiħ fil-finanzjament ta' koeżjoni futur; 

7. Iqis li r-reġjuni kollha tal-UE għandhom jibqgħu jibbenefikaw mill-politika ta' 

koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali , b'mod partikolari dawk l-inqas żviluppati 

kif ukoll ir-reġjuni ultraperiferiċi, u li fir-reġjuni l-aktar żviluppati, għandhom 

jibbenefikaw minnha ż-żoni periferiċi, li huma l-aktar milquta mill-faqar u huma l-

inqas attraenti f'termini ta' opportunitajiet ta' żvilupp u ta' impjieg, u b'mod partikolari 

biex tingħata l-għajnuna għall-infrastruttura bil-għan li jispiċċa darba għal dejjem l-

iżolament tagħhom; 

8. Jappella għal aktar koerenza bejn il-politika ta' koeżjoni u l-politiki l-oħrajn tal-

Unjoni, li, bħal fil-każijiet tal-ftehimiet kummerċjali, jimminaw l-isforzi tal-politika 

reġjonali biex jintlaħaq l-għan ta' konverġenza fi ħdan l-Unjoni; 

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tissokta u tissaħħaħ il-politika ta' koeżjoni fil-perjodu ta' 

programmazzjoni tal-QFP li jmiss; jopponi t-tentattivi ta' tnaqqis sostanzjali tal-baġit 

jew it-tentattivi ta' tibdil tal-politika reġjonali, li tibqa' l-unika politika ewlenija ta' 

solidarjetà tal-UE. 
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