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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-koeżjoni hija wieħed mill-objettivi tal-UE kif stabbilit fl-Artikolu 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, hija definita fl-Artikolu 174 tat-TFUE u hija 
kompetenza kondiviża bejn l-UE u l-Istati Membri. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni 
hija waħda mill-politiki l-aktar importanti tal-UE kif ukoll il-politika ewlenija ta' 
investiment pubbliku tagħha, b'baġit ta' EUR 351.8 biljun għall-2014-2020: terz tal-
QFP;

2. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni hija bbażata fuq politika ta' solidarjetà u ssegwi l-
objettiv tagħha, stabbilit mit-Trattat, li tippromwovi u tappoġġa l-iżvilupp armonjuż 
ġenerali tal-Istati Membri u r-reġjuni, u għandha l-għan li tnaqqas id-disparitajiet 
ekonomiċi, soċjali u territorjali bejn ir-reġjuni tal-UE u fi ħdanhom u tiżgura li l-ebda 
reġjun ma jibqa' lura; iqis li l-politika ta' koeżjoni toħloq tkabbir u impjiegi madwar l-
Unjoni kif ukoll twettaq objettivi u prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni, inklużi l-miri 
tagħha dwar il-klima u l-enerġija u t-tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv;

3. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni hija wieħed mill-istrumenti l-aktar importanti li 
jindirizzaw il-prijoritajiet deskritti fl-abbozz tal-baġit tal-Kummissjoni għall-2020; 

4. Jilqa' l-fatt li m'hemmx aktar ħtiġijiet ta' pagament għall-2007-2013 u li l-eżekuzzjoni 
tal-pagamenti marret għall-aħjar u li ż-żieda fir-rata tal-għażla tal-proġetti qed issir 
b'ritmu tajjeb u finalment laħqet l-livelli tal-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti, 
b'rata ta' 75 % minn Jannar 2019; 

5. Jinnota ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn b'2.5 % għas-Subintestatura 1b fl-
abbozz ta' baġit għall-2020 meta mqabbel mal-baġit għall-2019, filwaqt li l-
approprjazzjonijiet ta' pagament kollha kemm huma żdiedu b'6.4 %;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jikkunsidraw il-lezzjonijiet ta' dan il-perjodu 
ta' programmazzjoni u jevitaw kwalunkwe kriżi ulterjuri ta' pagament;

7. Jinnota li, għat-trasferimenti għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, l-2020 se tkun it-
tieni sena li fiha jista' jintalab prefinanzjament ulterjuri għal azzjonijiet mibdija fl-
2014, fl-2015 jew fl-2016, u l-aħħar sena għar-riallokazzjoni ta' riżorsi mhux użati;

8. Jinnota li l-finanzjament tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali se jiġi 
ffinanzjat bl-użu tal-Marġini Globali għall-Impenji; iwissi li ż-żidiet m'għandhomx 
ikunu għad-detriment tal-politika ta' koeżjoni;

9. Jitlob li jsir eżerċizzju ġdid ta' riprogrammazzjoni għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ, wara l-ftehim fil-proċedura baġitarja tal-2019 li jiżdied il-livell tal-
approprjazzjonijiet ta' impenn; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-użu trasparenti, ġust u responsabbli tar-riżorsi tal-
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Unjoni.


