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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

A. billi l-politika ta' koeżjoni wriet bil-provi li tikseb riżultati tajbin f'termini ta' impjiegi, 
tkabbir u kompetittività kif juri s-seba' Rapport ta' Koeżjoni, u tiġġenera EUR 2,74 ta' PDG 
addizzjonali għal kull euro investit tal-kontribwenti;

B. billi, fil-proposta tagħha għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għas-snin 2021-2027, il-
Kummissjoni pproponiet baġit għall-politika ta' koeżjoni ta' EUR 330,6 biljun fi prezzijiet 
tal-2018; billi dan il-livell ta' finanzjament ifisser tnaqqis ta' 10 % meta mqabbel mal-QFP 
attwali;

C. billi, fl-istess ħin, it-tinbit ta' sfidi ġodda u l-affermazzjoni ta' prijoritajiet ġodda li jeħtieġu 
jiġu indirizzati mill-Unjoni Ewropea jfissru li anke s-sehem tal-politika ta' koeżjoni fil-
baġit ġenerali tal-UE tnaqqas b'mod sinifikanti, minn 34 % għal 29 %;

D. billi, fil-proposta tal-Kummissjoni, il-baġit tal-Fond ta' Koeżjoni se jitnaqqas b'45 % fil-
pakkett tiegħu għall-2021-2027;

1. Jiddispjaċih li l-proposta tal-Kummissjoni għall-QFP 2021-2027 mhijiex ambizzjuża 
biżżejjed; jinsisti li l-baġit tal-UE għall-2021-2027 jeħtieġ li jiġi ffissat f'1,3 % tal-ING, 
sabiex jinżammu l-politiki tradizzjonali b'riżultati pożittivi, filwaqt li tiġi żgurata l-kapaċità 
tal-UE biex tirreaġixxi għal sfidi ġodda bil-għan li jiġi pprovdut finanzjament addizzjonali 
adegwat;

2. Iqis li t-tqaċċit propost ta' 10 % fl-allokazzjonijiet għall-politika ta' koeżjoni huwa 
inaċċettabbli; itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-QFP 2021-2027 jeħtieġ li tal-inqas jiżgura l-
istess livell ta' finanzjament għall-politika ta' koeżjoni, fi prezzijiet kostanti, bħal ma jiġri 
fl-ambitu tal-QFP attwali;

3. Jinnota li l-qasma bejn il-fondi differenti tal-politika ta' koeżjoni hija r-riżultat tal-metodu 
ta' allokazzjoni definit fl-abbozz tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni, li 
jipprevedi allokazzjoni bilanċjata b'61,6 % tal-fondi għal reġjuni l-anqas żviluppati, 14,3 % 
għal reġjuni fi tranżizzjoni, 10,8 % għal reġjuni l-aktar żviluppati, 12,8 % għall-Istati 
Membri li jibbenefikaw mill-Fond ta' Koeżjoni, u 0,4 % bħala finanzjament addizzjonali 
għar-reġjuni ultraperiferiċi;

4. Jiddeplora t-tnaqqis qawwi fil-baġit tal-Fond ta' Koeżjoni; jenfasizza l-importanza ta' 
investimenti fl-ambitu tal-Fond ta' Koeżjoni f'termini ta' tnaqqis tad-disparitajiet territorjali 
u ta' progress lejn koeżjoni territorjali akbar fl-UE; jirrakkomanda li jinżamm finanzjament 
adegwat għall-Fond ta' Koeżjoni mingħajr preġudizzju għall-pakketti u s-sehem previst fil-
politika ta' koeżjoni għall-Fondi SIE l-oħrajn, li jirrispondu wkoll għal prijoritajiet Ewropej 
oħrajn; jenfasizza l-bżonn li jiġu esplorati u ottimizzati aktar is-sinerġiji u l-
komplementarjetajiet bejn il-fondi tal-politika ta' koeżjoni, l-InvestEU u l-istrumenti 
finanzjarji oħrajn u l-programmi u l-inizjattivi tal-UE ġestiti ċentralment;

5. Jappella għal pakkett suffiċjenti għall-FEŻR u għall-Fond ta' Koeżjoni għall-perjodu 2021-
2027 ta' mill-anqas EUR 272 411 miljun fi prezzijiet tal-2018 – jiġifieri 
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EUR 226 078 miljun għall-FEŻR u EUR 46 333 miljun għall-Fond ta' Koeżjoni (12,8 % 
tal-allokazzjoni fl-ambitu tal-objettiv Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir); jitlob mill-
anqas EUR 100 861 miljun fi prezzijiet tal-2018 għall-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+);

6. Jistaqsi lilu nnifsu dwar it-tnaqqis fil-baġit tal-Fond ta' Koeżjoni permezz tal-
kontribuzzjoni tiegħu ta' EUR 10 biljun fi prezzijiet tal-2018, għall-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa;

7. Jilqa' l-fatt li skont il-proposta tal-Kummissjoni, il-politika ta' koeżjoni proposta għall-
2021-2027 tibqa' politika għar-reġjuni kollha, u jitlob li r-riformi territorjali implimentati 
bejn l-2016 u l-2018 jingħataw kunsiderazzjoni fil-formulazzjoni tagħha; jissottolinja d-
dimensjoni territorjali importanti tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) u l-kontribut tiegħu għall-koeżjoni, partikolarment fiż-żoni rurali; jikkundanna 
bil-qawwa, għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni li tissepara l-infiq tal-FAEŻR mill-
politika ta' koeżjoni, filwaqt li kienet tkun meħtieġa rabta aktar qawwija għal finanzjament 
aktar integrat u komplementari fil-livell reġjonali u lokali bil-għan li jitnaqqas id-distakk 
bejn iż-żoni rurali u dawk urbani u tinkiseb semplifikazzjoni konsiderevoli għall-
benefiċjarji;

8. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni tista' tiġġenera esternalitajiet pożittivi fir-reġjuni l-
oħrajn tal-Unjoni, iżda dawn l-effetti jvarjaw konsiderevolment minn territorju għall-ieħor 
skont il-prossimità ġeografika u l-istruttura tal-ekonomiji tal-Istati Membri;

9. Ifakkar li s-seba' Rapport ta' Koeżjoni enfasizza d-diffikultajiet li jiffaċċjaw ir-reġjuni 
b'introjtu medju u l-importanza li dawn jiġu garantiti appoġġ finanzjarju adegwat u rati ta' 
kofinanzjament; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex tinżamm il-kategorija ta' "reġjuni fi 
tranżizzjoni" u biex l-ambitu tagħha jiġi estiż;

10. Itenni b'konsistenza l-fehma li dejjem żamm dwar l-importanza ta' inizjattivi transfruntiera 
għal tkabbir, u prosperità fir-reġjuni tal-fruntiera u għall-iżvilupp ibbilanċjat; jikkunsidra l-
fatt li l-programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera huma fost l-aktar strumenti ta' 
finanzjament ta' suċċess tal-UE; jinnota b'dispjaċir li l-proposti tal-Kummissjoni 
jipprevedu tnaqqis sinifikanti fil-finanzjament tal-Interreg, bi tnaqqis minn 2,75 % għal 
2,5 % fis-sehem tagħha ta' fondi strutturali, u minflok jitlob sehem ta' 3 %; iqis li livell ta' 
finanzjament li huwa tal-anqas ekwivalenti għall-pakkett 2014-2020, fi prezzijiet kostanti, 
jeħtieġ li jiġi pprogrammat fl-ambitu tal-QFP 2021-2027, bil-għan li jiġi żgurat 
finanzjament suffiċjenti għall-programmi eżistenti u għall-inizjattiva l-ġdida "Investimenti 
Innovattivi Interreġjonali" fi ħdan l-Interreg;

11. Jitlob li minflok tintuża parti sostanzjali mill-allokazzjoni finanzjarja proposta għall-
Għodda għat-Twettiq ta' Riformi għall-Programm ta' Appoġġ għal Riformi sabiex tiżdied 
l-allokazzjoni finanzjarja għall-politika ta' koeżjoni, flimkien mal-objettiv ta' koeżjoni 
soċjali, territorjali u ekonomika tagħha, u mal-pakkett Interreg fi ħdanha; jitlob li parti 
minn dan l-ammont tintuża biex jiżdied il-baġit tal-programm Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+);

12. Jinnota li r-rati ta' kofinanzjament aktar baxxi tal-UE se jagħmluha aktar diffiċli għall-
benefiċjarji f'reġjuni partikolari u għal Stati Membri iżgħar jew anqas żviluppati biex 
jiżguraw kofinanzjament għall-investimenti tal-UE, li l-Fondi SIE jistgħu jsiru anqas 
attraenti – partikolarment meta r-rati ta' kofinanzjament tal-UE huma l-aktar baxxi – u li r-
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rati aktar baxxi jistgħu jwasslu għal diffikultajiet għall-baġits pubbliċi ta' dawk l-Istati 
Membri li huma vinkolati mill-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, speċjalment f'dawk ir-reġjuni 
fejn il-QFP il-ġdid jipproponi ċ-ċaqliq għal livell ta' żvilupp ogħla minn dak offrut mill-
QFP attwali; jitlob għalhekk rata ta' kofinanzjament ta' 85 % għal reġjuni l-anqas 
żviluppati, ta' 60 % għal reġjuni fi tranżizzjoni, ta' 50 % għal reġjuni l-aktar żviluppati, 
85 % għall-Fond ta' Koeżjoni, u 85 % għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea/Interreg;

13. Jindika li d-dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw bilanċ xieraq bejn il-livelli ta' 
finanzjament nazzjonali jew, bħala alternattiva, il-possibbiltà li l-ambitu tal-finanzjament 
jiġi estiż fejn xieraq;

14. Jilqa' t-tisħiħ tar-rabta bejn il-QFP u l-baġit tal-UE mal-proċess tas-Semestru Ewropew u 
b'mod partikolari mal-governanza ekonomika soda u mar-riformi strutturali fl-Istati 
Membri mwettqa b'konformità mar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż; jindika, 
f'dan ir-rigward, l-importanza tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi biex jagħti appoġġ 
adegwat imfassal skont l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri rispettivi sabiex jagħti spinta lill-
ambjent ekonomiku u tal-investiment tagħhom;

15. Jilqa' l-proposta għall-introduzzjoni tal-mekkaniżmu tal-istat tad-dritt kif inkluż fil-
proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-
baġit tal-Unjoni f’każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati 
Membri (COM(2018)0324);

16. Jenfasizza li s-semplifikazzjoni tal-proċeduri kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak 
nazzjonali hija essenzjali biex ikun hemm konformità mar-regoli ta' diżimpenn il-ġodda, 
sabiex tiġi garantita l-implimentazzjoni effettiva tal-baġit;

17. Jemmen li l-investimenti u d-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-konċentrazzjoni tematika 
għandhom jiġu allinjati skont il-bżonnijiet lokali u reġjonali fl-Istati Membri, 
b'kunsiderazzjoni tal-istadji differenti ta' żvilupp tat-territorji kemm fil-livell NUTS 2 kif 
ukoll fil-livell NUTS 3 flimkien mal-partikolaritajiet inerenti jew l-iżvantaġġi ġeografiċi 
tagħhom, fil-promozzjoni ta' koeżjoni ekonomika soċjali u territorjali ġenwina;

18. Jenfasizza l-mobilizzazzjoni sinifikanti tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE f'każijiet ta' diżastri 
naturali b'konsegwenzi baġitarji sinifikanti;

19. Iqis li, wara l-Ftehim ta' Pariġi, l-infiq relatat mal-klima għandu jiżdied b'mod sinifikanti; 
jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li żżid is-sehem ta' nfiq tal-UE ta' kontribuzzjoni għall-
objettivi tal-klima għal 25 % u jappella għal sforzi akbar biex din tiżdied sa 30 % malajr 
kemm jista' jkun.
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