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Għażiż Sur President,

Il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi emendat ir-Regolament tal-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea (FSUE) ġiet riferuta għal opinjoni lill-Kumitat għall-Baġits. Nifhem li l-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali biħsiebu jadotta rapport taħt il-proċedura semplifikata fit-
2 ta' Ottubru 2019

Il-proposta għandha l-għan li testendi l-ambitu tal-FSUE sabiex turi s-solidarjetà Ewropea 
mal-Istati Membri milquta l-aktar serjament, billi tipprovdi assistenza mill-Fond biex 
tgħinhom iġorru l-piż finanzjarju impost fuqhom b'konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-
Unjoni mingħajr ftehim. F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, tiddefinixxi kriterji ta' 
eliġibbiltà ċari għall-mobilizzazzjoni tal-FSUE. Għaldaqstant, l-assistenza skont dan l-
istrument se tkun limitata għal spejjeż b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet ekonomiċi 
u finanzjarji fi Stat Membru partikolari.

Nixtieq nissottolinja li l-proposta kurrenti tikkonferma biċ-ċar il-konvinzjoni li l-Parlament ilu 
jħaddan li l-qafas baġitarju kurrenti ma jipprovdix il-grad ta' flessibbiltà li neħtieġu.

Il-Kumitat għall-Baġits jilqa' mingħajr riżerva l-użu tal-finanzjament tal-FSUE bħala 
assistenza lill-Istati Membri biex iġorru piż finanzjarju li jirriżulta direttament minn Brexit 
mingħajr ftehim, jekk u kull fejn jeċċedi l-kapaċità baġitarja tal-Istat Membru li jiffaċċja din 
il-kriżi waħdu. Iqis li dan jikkonforma mal-prinċipju sottostanti tal-Fond, jiġifieri dak ta' 
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solidarjetà ġenwina tal-UE f'sitwazzjonijiet ta' diżastru. Għalhekk, jaqbel li l-Fondi tal-FSUE 
jistgħu jintużaw biex jiġu koperti, pereżempju, l-ispejjeż tal-istabbiliment ta' skemi ta' 
għajnuna speċifiċi għan-negozji milquta u l-ispejjeż għall-amministrazzjoni pubblika f'termini 
ta' ħolqien ta' faċilitajiet ta' infrastruttura addizzjonali u ta' reklutaġġ ta' persunal addizzjonali, 
b'rata massima ta' 5 % tal-piż finanzjarju impost. Il-Kumitat jinnota li qiegħed jiġi propost li l-
limiti ta' eliġibbiltà minimi għall-applikazzjonijiet relatati mal-Brexit jitnaqqsu bin-nofs, għal 
0,3 % tal-ING jew għal EUR 1,5 biljun, fi prezzijiet tal-2011, meta mqabbel ma' dawk 
applikati f'każ ta' diżastru naturali. Jilqa' favorevolment il-proposta tal-Kummissjoni li żżid il-
livell ta' pagamenti bil-quddiem li jistgħu jiġu żborżati fuq talba ta' Stat Membru, minn 10 % 
u massimu ta' EUR 30 miljun, għal 25 % u massimu ta' EUR 100 miljun, kemm għal każijiet 
relatati mal-Brexit u dawk li mhumiex. Fl-aħħar nett jinnota wkoll li l-pakkett totali mwarrab 
fil-baġit annwali għal dan il-għan għandu jiżdied minn EUR 50 miljun għal EUR 100 miljun 
fis-sena, sabiex tiġi garantita d-disponibbiltà f'waqtha tar-riżorsi baġitarji. L-aħħar żewġ 
proposti, għandhom, wieħed jittama, jikkontribwixxu biex is-sistema ta' pagamenti bil-
quddiem tal-FSUE ssir aktar sodisfaċenti u tintuża b'aktar frekwenza.

Wieħed mit-tħassib ewlieni tal-Kumitat huwa li kull intervent mill-FSUE b'rabta mal-Brexit 
ma għandux ikun għad-detriment tal-applikazzjonijiet relatati ma' diżastru naturali kbir, li 
jirrappreżenta l-għan ewlieni tal-Fond. Jidher li minħabba f'hekk teżisti salvagwardja fil-
proposta li tillimita l-ammonti disponibbli għall-applikazzjonijiet relatati mal-Brexit, għal 
massimu ta' 50 % tal-pakketti tal-FSUE għall-2019 u għall-2020, jiġifieri total massimu ta' 
EUR 591,65 miljun fi prezzijiet kurrenti fuq perjodu ta' sentejn. Barra minn hekk, ir-rata 
massima ta' rimborż ta' 5 % tista' tiġi riveduta 'l isfel jekk il-baġit disponibbli ma jkunx 
biżżejjed. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw distribuzzjoni bilanċjata tal-
finanzjament u jevitaw xenarju ta' min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel. 
Filwaqt li l-Kumitat għall-Baġits jinsab sodisfatt bid-dispożizzjonijiet legali kif proposti mill-
Kummissjoni, huwa jixtieq li jinżamm informat mill-qrib mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjonijiet kollha riċevuti u dwar id-disponibbiltà ta' finanzjament taħt l-FSUE matul l-
2019 u l-2020.

Fl-aħħar nett, il-koordinaturi tal-Kumitat ivvalutaw din il-proposta u talbuni niktiblek biex 
ngħarrfek li l-Kumitat huwa favur l-emenda tar-Regolament dwar il-Fond Ewropew ta' 
Solidarjetà kif propost mill-Kummissjoni.

Dejjem tiegħek,

Johan Van Overtveldt 


