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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar "Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fl-Unjoni"
(2014/2245(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-sitt rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali intitolat "Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: Il-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni" tat-23 ta’ Lulju 2014 (minn hawn 'il quddiem 
"is-Sitt Rapport ta' Koeżjoni"),

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod 
partikolari l-Artikoli 4, 162 u 174 sa 178 tiegħu,

– 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 issa 'l quddiem "ir-Regolament dwar id-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 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 
Ewropea4,

– wara li kkunsidra 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. 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 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1084/20062,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 
li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-20203,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20024,

– wara li kkunsidra l-"Aġenda Territorjali tal-Unjoni Ewropea 2020: Lejn Ewropa 
Inklużiva, Intelliġenti u Sostenibbli ta' Diversi Reġjuni", li sar qbil dwar fil-Laqgħa 
Ministerjali Informali tal-Ministri responsabbli għall-Ippjanar Spazjali u l-Iżvilupp 
Territorjali li ltaqgħu f’Gödöllġ, fl-Ungerija, fid-19 ta’ Mejju 2011,

– wara li kkunsidra t-tmien rapport ta’ progress tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali intitolat “Id-dimensjoni reġjonali u urbani tal-kriżi” tas-
26 ta’ Ġunju 2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar speċjalizzazzjoni 
intelliġenti: eċċellenza fin-netwerking għal Politika ta' Koeżjoni soda5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar l-istat ta' tħejjija tal-
Istati Membri tal-UE għal bidu effikaċi u f’waqtu tal-perjodu l-ġdid ta’ 
Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2014 dwar is-seba’ u t-tmien 
rapporti ta’ progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE u r-
Rapport Strateġiku tal-2013 dwar l-implimentazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u l-
20137,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Novembru 2014 dwar id-dewmien fit-
tnedija tal-politika ta’ koeżjoni 2014-20208,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2011 bl-isem 
"Qafas għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ strumenti finanzjarji innovattivi - il-pjattaforma 
tal-UE tal-ekwità u tad-dejn" (COM(2011)0662),

1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 303.
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281.
3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
5 Testi adottati, P7_TA(2014)0002.
6 Testi adottati, P7_TA(2014)0015.
7 Testi adottati, P7_TA(2014)0132.
8 Testi adottati, P8_TA(2014)0068.
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 
intitolata "Pjan ta' Investiment għall-Ewropa" (COM(2014) 0903),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Jannar 2015 dwar "L-
aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-Istabbiltà u 
Tkabbir"(COM(2015) 0012),

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-titolu “L-
istrumenti finanzjarji għall-SMEs kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali” (Rapport Speċjali Nru 2/2012),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-sitt rapport ta' koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali: Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, adottati mill-
Kunsill Affarijiet Ġenerali (Koeżjoni) fid-19 ta’ Novembru 2014,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-3 ta’ Diċembru 2014 dwar is-sitt 
rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ 
Jannar 2015 dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni – Is-sitt 
rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi2,

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

A. billi r-rwol determinanti tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE biex jitnaqqsu d-differenzi 
reġjonali, għall-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fost ir-reġjuni 
tal-Istati Membri u għall-appoġġ biex jinħolqu l-impjiegi huwa inkontestabbli; billi l-
politika ta' koeżjoni tirrappreżenta l-politika ewlenija ta' investiment fl-ekonomija reali 
tal-UE kollha kemm hi u hija għodda stabbilita għat-tkabbir u l-impjiegi fl-UE, b'baġit 
ta' aktar minn EUR 350 biljun sal-2020; billi f'xi Stati Membri hija s-sors ewlieni ta' 
investiment pubbliku; billi n-natura konkreta u viżibbli tar-riżultati tal-politika ta’ 
koeżjoni ġiet ikkonfermata permezz ta' bosta metodi ta’ evalwazzjoni differenti;

B. billi huwa ġustifikabbli li l-għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni evolvew maż-żmien u li l-
politika nnifisha saret aktar marbuta mill-qrib mal-aġenda ġenerali tal-politika tal-UE; 
billi, madankollu, ir-rwol oriġinali tal-politika ta’ koeżjoni — it-tisħiħ tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fir-reġjuni kollha tal-UE — għandu jissaħħaħ; billi l-
politika ta’ koeżjoni m’għandhiex titqies bħala sempliċi strument biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 u strateġiji tal-iżvilupp oħra tal-UE;

C. billi permezz ta’ konċentrazzjoni tematika, ir-riżorsi tal-politika ta’ koeżjoni qed 
jiffokaw fuq għadd limitat ta’ għanijiet strateġiċi li għandhom il-potenzjal li jsaħħu t-
tkabbir;

1 ĠU C 19, 21.1.2015, p. 9.
2 Opinjoni tal-21 ta’ Jannar 2015 (EESE 4756/2014 - ECO/370) (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
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D. billi l-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Programmi Operazzjonali huma għodod strateġiċi biex 
jiggwidaw l-investimenti fl-Istati Membri u r-reġjuni, previsti fl-Artikoli 14, 16 u 29 tar-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni bi skeda ta’ żmien għall-preżentazzjoni 
u l-adozzjoni tagħhom, skont liema skeda l-Ftehimiet ta’ Sħubija kellhom ikunu adottati 
sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Awwissu 2014, waqt li fil-każ tal-Programmi 
Operazzjonali, dawn kellhom ikunu adottati sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Jannar 
2015;

E. billi l-Kunsill informali li ltaqa' f’Gödöllġ, l-Ungerija, fl-2011 talab lill-Presidenzi 
suċċessivi tal-Kunsill tal-2015 u l-2016 biex jevalwaw u jikkunsidraw jekk l-Aġenda 
Territorjali tal-UE 2020 għandhiex tiġi rieżaminata, b’kunsiderazzjoni ta’ kif qed 
taħdem fil-prattika, u mbagħad eventwalment imexxu kwalunkwe rieżami tali;

Kisbiet u sfidi tal-politika ta’ koeżjoni fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja 
(perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013)

1. Jenfasizza li l-investimenti tal-politika ta’ koeżjoni taffew b’mod sinifikanti l-effetti 
negattivi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja u taw stabbiltà lir-reġjuni billi żguraw fluss 
ta’ finanzjament meta l-investimenti pubbliċi u privati nazzjonali u reġjonali naqsu 
drastikament;

2. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni wriet il-kapaċità tagħha li tirreaġixxi malajr b’miżuri 
flessibbli biex ittaffi n-nuqqas ta’ likwidità għall-Istati Membri u r-reġjuni, bħal 
pereżempju permezz tat-tnaqqis tal-kofinanzjament nazzjonali u l-għoti ta’ pagamenti 
addizzjonali bil-quddiem, kif ukoll billi 13 % tal-finanzjament totali (EUR 45 biljun) 
ġew orjentati f'direzzjoni oħra biex jappoġġaw l-attività ekonomika u l-impjiegi b’effetti 
diretti;

3. Jilqa’ r-riforma reċenti tal-politika ta’ koeżjoni bil-għan li tindirizza dawn l-isfidi, 
abbażi ta' qafas strateġiku koerenti għall-2014-2020 b’objettivi u inċentivi ċari għall-
Programmi Operazzjonali kollha; jistieden lill-atturi kollha involuti biex jiżguraw l-
effikaċja u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-qafas leġiżlattiv il-ġdid għall-politika ta' 
koeżjoni;

4. Jenfasizza li ambjent fiskali u ekonomiku – kif ukoll regolatorju, amministrattiv u 
istituzzjonali — stabbli hu kruċjali għall-effikaċja tal-politika ta’ koeżjoni; jenfasizza li, 
sabiex jintlaħqu kemm l-għanijiet ta’ koeżjoni kif ukoll dawk tal-Istrateġija Ewropa 
2020, jeħtieġ li l-politika tkun allinjata mill-qrib ma’ politiki settorjali u skemi ta’ 
investiment oħra tal-UE;

Problemi ta’ implimentazzjoni u pagament

5. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-dewmien sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-
politika ta’ koeżjoni 2014-2020, fosthom id-dewmien fl-adozzjoni tal-Programmi 
Operazzjonali (kienu biss ftit aktar minn 100 programm operazzjonali li ġew adottati fl-
aħħar tal-2014) u d-dewmien fil-ħruġ tal-pagamenti li jammonta għal madwar EUR 25 
biljun għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013; jenfasizza li dan id-dewmien qed 
idgħajjef il-kredibilità, l-effikaċja u s-sostenibbiltà tal-politika ta’ koeżjoni, u qed joħloq 
sfida fir-rigward tal-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali li jippjanaw u 
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jimplimentaw b’mod effettiv il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) għall-
perjodu 2014-2020;

6. Jenfasizza li dan ix-xogħol b’lura msemmi aktar 'il fuq taħt l-Intestatura 1b tal-Baġit tal-
UE fil-fatt huwa l-iktar fattur immedjat li qed jipperikola l-implimentazzjoni tal-politika 
ta’ koeżjoni, kemm fil-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti kif ukoll, dalwaqt, f'dak 
attwali (2014-2020); itenni li l-impatt ta’ dan ix-xogħol b’lura jinħass b’mod qawwi 
mill-atturi tal-politika ta’ koeżjoni fil-post, xi kultant b’mod estrem; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni sabiex tfassal pjan direzzjonali, li jipprevedi skeda ta’ żmien speċifika 
ta’ azzjonijiet tal-politika konkreti u pass b'pass, bl-appoġġ ta' mezzi baġitarji magħżula 
speċifikament, sabiex jitnaqqas u eventwalment jintemm għalkollox, id-dewmien fil-
ħruġ tal-pagamenti; jinsab konvint li l-ewwel objettiv ta’ dawn l-azzjonijiet għandu jkun 
li jagħmlu l-2015 is-sena li fiha dan it-tnaqqis fid-dewmien tal-ħruġ tal-pagamenti 
jinħass b’mod tanġibbli;

7. Jenfasizza li huwa essenzjali li l-implimentazzjoni tal-Programmi Operazzjonali tibda 
malli jiġu adottati, biex jiġu massimizzati r-riżultati tal-investimenti, tingħata spinta lill-
ħolqien tal-impjiegi u jiżdied it-tkabbir tal-produttività, u li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu ħilithom kollha biex l-adozzjoni tagħhom titħaffef; jitlob li 
l-Kummissjoni — filwaqt li żżomm livell għoli ta’ attenzjoni fuq il-kwalità u l-ħtieġa li 
titkompla l-ġlieda kontra l-frodi — tanalizza l-metodi kollha possibbli biex 
tirrazzjonalizza l-proċeduri interni tagħha sabiex tiżgura li l-Programmi Operazzjonali 
risottomessi wara l-iskadenza tal-24 ta’ Novembru 2014 jitqiesu wkoll; jagħraf li hemm 
żewġ xenarji previsti għall-adozzjoni tal-Programmi Operazzjonali, u t-tnejn li huma 
jinvolvu dewmien ulterjuri biex tibda l-implimentazzjoni;

8. Jitlob lill-Kummissjoni, fid-dawl ta’ dak li semmejna hawn fuq, tippreżenta lill-
Parlament il-miżuri li għandha l-moħħha biex tiffaċilita, mill-aktar fis possibbli, l-
implimentazzjoni tal-Programmi Operazzjonali, flimkien mal-iskeda ta’ żmien prevista, 
kif ukoll tispjega l-impatt tad-dewmien fil-pagamenti fuq il-bidu tal-implimentazzjoni 
tal-Programmi Operazzjonali l-ġodda waqt li tipproponi soluzzjonijiet biex tillimita l-
ħsara kemm jista’ jkun; jesiġi, barra minn hekk, li l-Kummissjoni, fil-kuntest tar-rapport 
dwar l-eżitu tan-negozjati previsti fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni, tanalizza l-impatt possibbli tal-bidu b'dewmien tal-politika ta' 
koeżjoni 2014-2020 fuq it-tkabbir u l-impjiegi, u tagħmel rakkomandazzjonijiet abbażi 
tat-tagħlimiet;

Il-politika ta’ koeżjoni fil-qalba ta’ investiment intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 2014-
2020

9. Itenni r-rwol oriġinali tal-politika ta’ koeżjoni biex jiġi promoss l-iżvilupp ekonomiku, 
soċjali u territorjali u jitnaqqsu l-inugwaljanzi reġjonali; jenfasizza li min-natura u l-
istruttura oriġinali tagħha, kif stipulat fit-Trattat, il-politika tikkontribwixxi b’mod 
inerenti għall-objettivi tal-Unjoni, b’mod partikolari għall-għanijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

10. Jilqa’ l-Fond Ewropew għal Investiment Strateġiku (FEIS) u l-effett ta’ lieva potenzjali 
tiegħu; jissuġġerixxi lill-partijiet ikkonċernati biex jibnu fuq l-esperjenzi miksuba 
permezz tal-implimentazzjoni tal-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku fl-2008, b’mod 
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partikolari fir-rigward ta’ investimenti intelliġenti; jitlob li jkun hemm koordinazzjoni 
tal-politiki ta’ investiment kollha tal-UE – b’mod partikolari l-politika ta’ koeżjoni – 
biex tiġi żgurata l-komplementarjetà u tiġi evitata s-sovrapożizzjoni; jissuġġerixxi li l-
implimentazzjoni ta’ dan il-pjan ta’ investiment ġdid tal-UE tibni fuq l-esperjenzi tat-
tliet inizjattivi konġunti JEREMIE, JESSICA u JASMINE, li ppermettw żieda fl-għoti 
ta’ Fondi Strutturali minn EUR 1.2 biljun fil-perjodu 2000-2006 għal EUR 8.4 biljun 
fil-perjodu 2007-2012;

11. Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni tipprevedi l-użu estiż ta’ strumenti 
finanzjarji, bil-għan li tirdoppja l-kontribuzzjoni tagħhom għal madwar EUR 25-30 
biljun fil-perjodu 2014-2020, billi testendi l-ambitu tematiku tagħhom u toffri aktar 
flessibbiltà lill-Istati Membri u lir-reġjuni; jappoġġja, b’mod partikolari, "l-inizjattiva 
tal-SMEs" għal kondiviżjoni tar-riskji, u jistieden lill-Kummissjoni tistinka kemm tiflaħ 
biex l-istrumenti finanzjarji jkunu faċli biex jintużaw u attraenti għal Stati Membri u 
reġjuni, u b’hekk jiġi żgurat li l-irduppjar jinkiseb bil-merti tiegħu stess u li s-sens ta' 
sjieda tal-partijiet konċernati ta' dan l-għan ikun stabbilit sew;

12. Iwissi, madankollu, li FSIE m’għandhomx idgħajfu l-koerenza strateġika u l-perspettiva 
fit-tul tal-programmazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni; jenfasizza li riorjentament tal-Fondi 
Strutturali jkun kontroproduttiv, u jissogra l-effikaċja tagħhom u l-iżvilupp tar-reġjuni; 
jindika li l-allokazzjonijiet finanzjarji għall-Istati Membri miftiehma taħt l-
Intestatura 1b tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 ma jistgħux jiġu modifikati 
b'rispons għal ħtiġijiet potenzjali tal-FSIE; jenfasizza li l-għoti ta' self, ekwità jew 
garanziji minflok għotjiet, filwaqt li fih ċertu vantaġġi, jeħtieġ isir b’attenzjoni, 
b’kunsiderazzjoni tad-differenzi reġjonali; jindika li r-reġjuni l-aktar fil-bżonn ta’ 
stimoli għall-investiment għandhom kapaċitajiet amministrattivi u ta’ assorbiment 
baxxi;

L-effikaċja, l-effiċjenza u l-orjentazzjoni lejn ir-riżultati tal-politika ta’ koeżjoni 2014-
2020

13. Jenfasizza l-importanza tal-miżuri kollha li għandhom l-għan li jżidu l-effikaċja, l-
effiċjenza u l-orjentazzjoni lejn ir-riżultati tal-politika ta’ koeżjoni;

14. Jilqa’ l-konċentrazzjoni tematika li tappoġġa investiment fi tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv; jisħaq, fl-istess ħin, fuq ir-rekwiżit ta’ ċerta flessibilità għar-
reġjuni, skont l-ispeċifiċitajiet lokali u reġjonali, speċjalment fil-kuntest tal-kriżi 
qawwija; jitlob li jkun hemm approċċ ġenwinament territorjali u integrat li jimmira fuq 
programmi u proġetti li jindirizzaw il-ħtiġijiet fil-post;

15. Jinnota l-importanza ta’ ambjent makroekonomiku solidu għall-investimenti tal-
koeżjoni u jilqa' r-rabta tal-FSIE mas-Semestru Ewropew;

16. Jenfasizza, f’dan il-kuntest, ir-responsabilità tal-Parlament li jikkontrolla; jitlob li l-
Kummissjoni u l-Kunsill jipprovdu informazzjoni sħiħa, trasparenti u f'waqtha dwar il-
kriterji u l-proċedura sħiħa li tista’ twassal għal sospensjoni tal-impenji jew tal-
pagamenti mill-FSIE skont l-Artikolu 23(15) tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni;
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17. Jindika li semplifikazzjoni tal-ġestjoni u l-proċeduri tippermetti wkoll li jonqsu r-rati ta’ 
żbalji fl-implimentazzjoni tal-programmi ta’ koeżjoni; jenfasizza li dawn l-iżbalji 
jirriżultaw, sa livell konsiderevoli, minn leġiżlazzjoni barra mill-politika ta’ koeżjoni, 
bħal pereżempju r-regoli tal-akkwist pubbliku u tal-għajnuna mill-Istat; jinsab imħasseb 
dwar ir-rati baxxi ta’ żborż ta’ strumenti finanzjarji lill-benefiċjarji, b’mod partikolari 
fid-dawl tal-objettiv li jiżdied l-użu ta’ dawn l-istrumenti;

L-impjiegi, l-SMEs, iż-żgħażagħ u l-edukazzjoni

18. Jenfasizza li l-FSIE jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex ireġġgħu lura l-
konsegwenzi soċjali negattivi tal-kriżi, u li biex dan iseħħ, għandu jkun hemm approċċ 
integrat offrut mill-programmazzjoni b'fondi multipli, b'koordinazzjoni aktar effiċjenti 
tal-fondi u b'aktar flessibilità bejniethom, biex jingħata lok ta' sfruttament aħjar tas-
sinerġiji bejn il-FSE u l-FEŻR, b’mod partikolari; jenfasizza li l-investimenti ffinanzjati 
mill-FSE ma jistgħux jipproduċu l-aħjar riżultati jekk ma jkunx hemm l-infrastruttura 
rilevanti u istituzzjonijiet xierqa; jenfasizza li l-approċċ integrat u territorjali hu 
partikolarment essenzjali fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali u tal-enerġija; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li l-FSIE jistgħu effettivament jappoġġaw l-inklużjoni soċjali, u 
għalhekk għandhom jiġu mobilizzati biex jgħinu l-integrazzjoni ta’ gruppi żvantaġġati u 
vulnerabbli, bħalma huma r-Rom u l-persuni b’diżabilità;

19. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-SMEs fil-ħolqien tal-impjiegi, tkabbir intelliġenti, u 
ekonomiji diġitali u b'livell baxx ta’ karbonju; jitlob li jkun hemm ambjent regolatorju 
favorevoli li jiffaċilita t-twaqqif u l-funzjonament ta’ dan it-tip ta' intrapriżi; jenfasizza 
kemm hu importanti li jitnaqqsu l-piżijiet burokratiċi imposti fuq l-SMEs u li jiġi 
ffaċilitat l-aċċess tagħhom għall-finanzjament, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu appoġġati 
programmi u taħriġ li jippromwovu l-iżvilupp ta’ ħiliet intraprenditorjali;

20. Iwissi li r-rata allarmanti ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ qed thedded li tintilef ġenerazzjoni 
sħiħa; jinsisti li l-progress fl-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol għandu 
jibqa’ prijorità ewlenija, u l-użu integrat tal-FSE u l-FEŻR jista’ jagħti kontribut kbir 
għal dan; iqis li f’dan ir-rigward għandu jittieħed approċċ aktar orjentat lejn ir-riżultati, 
sabiex ikun żgurat l-aktar użu effettiv tar-riżorsi disponibbli;

Il-governanza tal-politika

21. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni jeħtieġ li titwettaq fl-ispirtu ta’ governanza b’diversi 
livelli li tiffunzjona tajjeb, flimkien ma’ struttura effettiva li twieġeb għall-ħtiġijiet tal-
pubbliku u tan-negozji, u b’akkwist pubbliku innovattiv, elementi kruċjali biex jiżdied l-
impatt tal-politika; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li minkejja l-importanza tad-
deċiżjonijiet meħuda fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
sikwit għandhom ir-responsabbiltà amministrattiva primarja għall-investiment pubbliku, 
u li l-politika ta’ koeżjoni hija għodda vitali li tippermetti lil dawn l-awtoritajiet jiżvolġu 
rwol ewlieni fl-UE; jenfasizza li dan il-livell ta’ responsabbiltà għandu jitqies, skont il-
prinċipju ta’ sħubija;

22. Jirrakkomanda li r-riżorsi u l-għarfien tal-politika ta’ koeżjoni jintużaw biex tissaħħaħ 
il-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet pubbliċi b’mod sinifikanti, speċjalment fil-
livell lokali u reġjonali, sabiex titjieb il-kapaċità tagħhom li joffru servizzi ta’ kwalità 
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lill-pubbliku, anke permezz ta’ użu akbar ta’ teknoloġiji ġodda u impetu għal proċeduri 
aktar semplifikati; jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi forom ta’ għajnuna 
amministrattiva għal kwistjonijiet ewlenin bħall-iffissar ta’ miri għall-inizjattivi, il-
valutazzjoni tar-riżultati tagħhom permezz ta’ indikaturi adatti u l-iddeterminar tal-passi 
li jmiss li għandhom jittieħdu sabiex jgħinu biex tinħoloq kultura amministrattiva 
msejsa fuq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni fl-UE kollha kemm hi; iqis li hu importanti li 
tiġi żgurata assistenza lill-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar l-istrumenti finanzjarji 
innovattivi, li huma kruċjali biex jiżdiedu r-riżorsi u l-investimenti, u dwar l-akkwist 
pubbliku, li għandu jintuża dejjem aktar bħala għodda tal-amministrazzjoni pubblika 
biex jitrawmu l-innovazzjoni u l-kreattività;

23. Jinsab konvint li l-Kodiċi ta’ Kondotta dwar is-Sħubija se jsaħħaħ il-parteċipazzjoni fil-
programmazzjoni fir-reġjuni, fil-forma u fis-sustanza, u għandu rwol fundamentali fit-
tisħiħ tal-effetti tal-politika ta’ koeżjoni u l-konsolidazzjoni tal-impatt tagħha;

Id-dimensjoni territorjali

24. Jinnota bi tħassib in-nuqqas relattiv ta’ approċċ territorjali, u b’mod partikolari ta' 
referenzi għal kooperazzjoni transkonfinali, fis-Sitt Rapport ta’ Koeżjoni; jindika li l-
inklużjoni ta’ aspetti transkonfinali kien ikollha l-effett li tarrikkixxi, fir-rigward ta' 
pereżempju l-infrastruttura, is-suq tax-xogħol u l-mobilità, l-ambjent, l-użu u r-rimi tal-
ilma, il-ġestjoni tal-iskart, il-kura tas-saħħa, ir-riċerka u l-iżvilupp, it-turiżmu, is-
servizzi pubbliċi u l-governanza, billi dawn l-oqsma kollha jinkludu elementi u 
potenzjal transkonfinali notevoli; jinsab konvint li fil-perjodu ta’ programmazzjoni 
2014-2020 il-prestazzjoni fir-reġjuni tal-fruntieri u transkonfinali Ewropej inkwantu tat-
tolleranza tal-kriżi se titjieb b’mod konsiderevoli, permezz ta' tkabbir aktar intelliġenti, 
aktar inklużiv u aktar sostenibbli;

25. Jilqa’ l-introduzzjoni ta’ strumenti ġodda biex jintegraw il-koordinazzjoni tal-partijiet 
konċernati u l-politiki tal-UE, u biex jiffokaw l-investimenti fuq il-ħtiġijiet reali fil-post, 
bħalma huma l-Investimenti Territorjali Integrati u l-istrumenti tal-iżvilupp lokali 
mmexxi mill-Komunità;  jindika l-importanza li jiġu adottati strumenti għall-
valutazzjoni tal-impatt territorjali tal-politiki, bl-għan ewlieni li jqisu l-impatt territorjali 
tal-politiki tal-UE fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali u li jiġbdu iktar attenzjoni biex 
dak l-impatt fil-proċess leġiżlattiv; jitlob li jkun hemm strateġija ġenerali tal-investiment 
integrata tal-UE, u tisħiħ tal-Aġenda Territorjali tal-Unjoni Ewropea 2020 li ġiet 
adottata taħt il-Presidenza Ungeriża 2011 u li hija skedata li tiġi evalwata mill-
Presidenzi tal-2015; huwa tal-opinjoni li għandha tingħata attenzjoni partikolari lit-
tisħiħ tar-rwol ta’ żoni urbani żgħar u ta’ daqs medju fil-qafas ta’ Aġenda Urbana tal-
UE;

26. Japprova, madankollu, l-fatt li kwistjonijiet urbani huma enfasizzati mir-rapport, 
minħabba l-importanza tal-bliet fl-ekonomija globalizzata u l-impatt potenzjali tagħhom 
f’termini ta’ sostenibbiltà; jinnota l-impenn tar-reġjuni u l-bliet Ewropej biex issir it-
tranżizzjoni lejn tkabbir aktar ekoloġiku, kif inkorporat fil-Patt tas-Sindki; jissuġġerixxi 
li d-distakki l-kbar fl-iżvilupp bejn iż-żoni rurali u dawk urbani wkoll jiġu indirizzati kif 
suppost;

27. Jitlob li jkun hemm aktar osservanza tal-Artikolu 174 tat-TFUE dwar il-koeżjoni 
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territorjali, b’mod partikolari f’żoni rurali, b’attenzjoni kif xieraq lir-relazzjoni 
importanti bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-iżvilupp rurali, b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali 
jew demografiċi gravi u permanenti, bħal pereżempju r-reġjuni tat-tramuntana 
mbiegħda b’densità ta’ popolazzjoni baxxa u r-reġjuni gżejjer, ir-reġjuni transkonfinali 
u r-reġjuni muntanjużi; jirrakkomanda li għandhom jitqiesu wkoll sfidi demografiċi 
oħra li għandhom impatt maġġuri fuq ir-reġjuni, bħalma huma d-depopolazzjoni, il-fatt 
li popolazzjoni tkun qed tixjieħ u popolazzjonijiet mxerrda ħafna; jitlob lill-
Kummissjoni tagħti attenzjoni partikulari liż-żoni l-aktar żvantaġġati – f'termini ta' 
ġeografija u demografija – meta jimplimentaw il-politika ta’ koeżjoni;

28. Huwa tal-fehma li s-Sitt Rapport ta' Koeżjoni ma jagħtix biżżejjed attenzjoni lill-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, meta jitqies li din ilha objettiv tal-politika ta’ 
koeżjoni sa mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013; ifakkar il-potenzjal tar-
Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) mhux biss bħala 
strument għall-ġestjoni tal-governanza transkonfinali, iżda wkoll bħala mezz li 
jikkontribwixxi għal żvilupp territorjali integrat b’mod komprensiv;

29. Jitlob li jkun hemm koordinazzjoni aktar mill-qrib bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-
Politika tal-Viċinat tal-UE, kif ukoll għal valutazzjoni aħjar u tixrid tar-riżultati tal-
proġetti;

Il-politika ta’ koeżjoni fil-perspettiva fit-tul

30. Ifakkar, fid-dawl ta’ dak kollu li ntqal hawn fuq, il-ħtieġa li d-dibattitu tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-UE jingħata dinamika ġdida; jiddikjara li s-sena tal-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew fl-2019 ser tkun determinanti, peress li dak iż-żmien, il-Parlament 
elett ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida se jkollhom jittrattaw it-tmiem tal-istrateġija Ewropa 
2020 u QFP ġdid li jmiss, kif ukoll iħejju leġislazzjoni ġdida għall-politika ta’ koeżjoni; 
jinnota li d-dibattitu dwar il-politika ta’ koeżjoni jrid iqis il-limitizzjonijiet serji taż-
żmien u d-dewmien esperjenzati fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni attwali;

31. Jenfasizza l-importanza kruċjali tal-kapaċitajiet amministrattivi; jistieden lil dawk li 
jfasslu l-politika fil-livelli kollha ta’ governanza biex jiffavorixxu għajnuna teknika 
mmirata għall-implimentazzjoni tal-politiki ta’ koeżjoni b’mod ġenerali, u għall-użu 
estiż tal-istrumenti finanzjarji flimkien mal-FSIE b’mod partikolari;

32. Jitlob biex isiru laqgħat regolari tal-Kunsill mal-ministri inkarigati mill-politika ta’ 
koeżjoni, biex tiġi indirizza l-ħtieġa ta' monitoraġġ u ta' rispons għall-isfidi kostanti li 
qed tħabbat wiċċ magħhom il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE;

°

° °

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.



PE546.892v01-00 12/15 PR\1048415MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta, kull 3 snin, Rapport ta' Koeżjoni "dwar il-progress li jkun sar sabiex tintlaħaq il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali...ˮ. Kien hemm dewmien fil-pubblikazzjoni tas-Sitt 
Rapport ta' Koeżjoni minħabba l-adozzjoni tal-qafas leġiżlattiv il-ġdid għall-politika ta' 
koeżjoni 2014-2020; l-istruttura tradizzjonali nbidlet, u issa tirrifletti l-istrateġija Ewropa 
2020.

Kisbiet u sfidi tal-politika ta’ koeżjoni fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja 

Meta wieħed iħares lura, is-Sitt Rapport ta’ Koeżjoni juri li matul il-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013, il-politika ta’ koeżjoni taffiet l-impatt tat-tnaqqis kbir fl-
investiment pubbliku, li laħaq perċentwal ta' -60 % f’xi Stati Membri, u -20 % bħala medja 
tal-UE. L-investimenti ta’ koeżjoni taw stabbiltà lir-reġjuni billi żguraw il-fluss tal-
finanzjament meta l-investimenti nazzjonali pubbliċi u privati naqsu jew saħansitra waqfu 
għalkollox. Madankollu, id-differenzi reġjonali reċentement kibru waqt li l-gwadanji fl-
impjiegi miksuba sa mill-2000 u l-kompetittività ta’ diversi Stati Membri ntilfu, speċjalment 
fl-Istati Membri tan-Nofsinhar.

Meta jħares 'il quddiem, ir-rapport jindika l-miri ewlenin tal-investimenti ta’ koeżjoni 2014-
2020: l-effiċjenza enerġetika, l-impjiegi u l-SMEs – oqsma li fihom il-potenzjal għall-ħolqien 
ta’ impjiegi sostenibbli huwa tabilħaqq promettenti. Importanti għar-rapporteur li jenfasizza li 
r-rwol oriġinali tal-politika ta’ koeżjoni u l-istrumenti tagħha kif definiti fit-Trattat jagħmluha 
b’mod inerenti l-politika ta’ investiment prinċipali biex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv fl-UE. B’hekk, il-politika ta’ koeżjoni ma tistax titqies bħala sempliċi 
strument għal strateġiji settorjali oħra. Għall-kuntrarju, l-approċċ ta’ governanza integrata u 
f’diversi livelli fit-tul jipprovdi valur miżjud essenzjali għall-implimentazzjoni u s-sens ta' 
sjieda ta’ miżuri tal-UE li approċċ tal-politika purament settorjali ma jistax jipprovdi.

B’dan l-isfond, ir-rapporteur jilqa’ l-pjan ta’ investiment  għall-Ewropa ġdid tal-UE biex 
jikkumplimenta l-investimenti strutturali u ta’ koeżjoni. L-esperjenzi miksuba mill-inizjattivi 
konġunti tal-politika ta’ koeżjoni ma’ strumenti finanzjarji bħal JEREMIE jitgħu jkunu ta’ 
għajnuna, peress li ż-żieda fl-użu tal-Istrumenti Finanzjarji tinsab fil-qalba ta’ dan il-pjan ta’ 
investiment ġdid. Fl-istess ħin jeħtieġ jiġi ddikjarat b’mod ċar, madankollu, li l-baġit u l-
programmazzjoni strateġika fit-tul tal-politika ta’ koeżjoni ma jistgħux jintlaqtu b’mod 
negattiv minn din l-inizjattiva ta’ investiment ġdida, peress li dan jipperikola mhux biss l-
iżvilupp tar-reġjuni, iżda wkoll l-effikaċja tal-investimenti ta' EUR 350 biljun tal-politika ta’ 
koeżjoni pprogrammati għall-iżvilupp reġjonali 2014-2020. Fil-fatt, għandu jiġi kkunsidrat li 
r-reġjuni li l-aktar jeħtieġu stimolu tal-investiment sikwit huma dawk li għandhom l-aktar 
kapaċitajiet baxxi amministrattivi u ta’ assorbiment, li mhux se jikkwalifikaw għall-pjan ta’ 
investiment il-ġdid.

L-effikaċja, l-effiċjenza u l-orjentazzjoni lejn ir-riżultati tal-politika ta’ koeżjoni 
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Il-miżuri l-ġodda biex tiżdied l-effikaċja u l-orjentazzjoni lejn ir-riżultati jinkludu 
konċentrazzjoni tematika b’mod partikolari fuq l-innovazzjoni, l-ekonomija diġitali u b’livell 
baxx ta’ karbonju, l-edukazzjoni u l-appoġġ għall-SMEs. Ir-rapporteur jesiġi ċerta flessibilità 
għar-reġjuni, skont is-sitwazzjoni lokali tagħhom, speċjalment fil-kuntest tal-kriżi qawwija. 
Huma meħtieġa sforzi kontinwi sabiex il-proċeduri jiġu semplifikati waqt li l-burokrazija 
titnaqqas, biex tiżdied l-aċċessibilità u l-assorbiment tal-fondi u biex ir-rati ta’ żbalji — li 
sikwit isiru minħabba l-kumplessità tar-regoli tal-akkwist pubbliku u tal-għajnuna tal-Istat, u 
mhux minħabba r-regolamenti tal-koeżjoni – jinżammu fl-iktar livell baxx possibbli.

Ir-rabta mas-Semestru Ewropew u r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi jistgħu 
jgħinu wkoll biex jagħmlu investimenti tal-koeżjoni aktar effettivi. Ir-rwol prinċipali tal-
Parlament Ewropew li jiskrutinja l-proċedura kollha li tista' tixkatta sospensjoni tal-impenji 
jew tal-pagamenti tal-FSIE għandu jiġi enfasizzat f’dan il-kuntest. Ir-rapporteur jitlob li jkun 
hemm osservanza sħiħa tal-Artikolu 23(15) tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni, li jistipula trasparenza u informazzjoni f’waqtha lill-Parlament, min-naħa tal-
Kummissjoni u l-Kunsill.

L-impjiegi, l-SMEs, iż-żgħażagħ u l-edukazzjoni

L-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-impjegar sħiħ u l-progress 
soċjali huma fost l-għanijiet tal-UE, u l-Istrateġija UE 2020 tistabbilixxi l-mira li 75 % ta’ 
persuni ta' bejn 20-64 sena jkollhom impjieg sal-2020. Madankollu, bil-kriżi dan l-għan 
donnu li hu aktar diffiċli biex jinkiseb: ir-rata tal-qgħad ilha ogħla minn 9.5 % sa minn kmieni 
fl-2010, u f’ħafna Stati Membri hija ogħla minn 15 %, anki fl-2014.

Is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ hija partikolarment ta' tħassib f’termini ta’ impjiegi – fit-tieni 
kwart tal-2014, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE kienet ta' 21.7%, jiġifieri aktar mid-
doppju tar-rata tal-qgħad fost l-adulti (9.0%), li jfisser li aktar minn ħames miljun persuna taħt 
il-25 sena kienu qegħda fl-UE-28 f’dan il-perjodu. L-għadd ta’ żgħażagħ Ewropej (bejn 15 u 
24 sena) li la għandhom impjieg u lanqas mhu qed isegwu edukazzjoni jew taħriġ (NEETs) 
hija wkoll għolja b’mod inaċċettabbli.

L-appoġġ li l-politika ta’ koeżjoni tagħti lill-SMEs huwa importanti ħafna wkoll, minħabba li 
l-SMEs huma s-sinsla tat-tkabbir u l-impjiegi tal-UE, li ħolqu 85 % tat-tkabbir nett fl-impjiegi 
matul il-perjodu 2002-2010. Fil-perspettiva ta' dan kollu, is-sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali 
u l-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) u l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 se jiżdiedu fil-perjodu 2014-2020 permezz ta’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti fil-livell reġjonali.

Problemi ta’ implimentazzjoni u pagament

Ir-rapporteur ifakkar li skont ir-Regolament tad-Dispożizzjonijiet Komuni, il-Ftehimiet ta’ 
Sħubija kellhom ikunu adottati sa tmiem Awwissu 2014, u l-Programmi Operazzjonali sa 
mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Jannar 2015. Madankollu, hemm dewmien ċar fil-proċess ta’ 
programmazzjoni: ftit aktar minn 100 Programm Operazzjonali biss ġew adottati fi tmiem l-
2014. Hemm previsti żewġ xenarji għall-adozzjoni tal-Programmi Operazzjonali, u t-tnejn li 
huma jimplikaw dewmien ulterjuri rigward il-bidu tal-implimentazzjoni, jiġifieri: (i) il-
proċedura ta' riport għall-programmi li jitqies li huma "lesti għall-adozzjoni" sal-
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31 ta' Diċembru 2014, u (ii) l-ibbaġitjar mill-ġdid tal-allokazzjoni mhux utilizzata tal-2014 
għall-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment – li jimplika reviżjoni teknika tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali – għall-programmi li jitqiesu "mhux lesti għall-adozzjoni" sa tmiem l-
2014.

Skont l-iskeda ta' żmien ippreżentata mill-Kummissjoni, Programmi Operazzjonali jistgħu 
jiġu adottati bejn il-15 ta' Frar u l-31 ta' Marzu 2015 taħt il-proċedura ta' riport, u wara l-
1 ta' Mejju 2015 taħt il-proċedura tal-ibbaġitjar mill-ġdid. Il-Parlament esprima tħassib serju 
dwar dewmien sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2014-
2020, filwaqt li enfasizza li dan id-dewmien joħloq sfida għall-kapaċità tal-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali biex jippjanaw b’mod effettiv u jimplimentaw l-FSIE għall-
perjodu 2014-2020. Ir-rapporteur tiegħek jikkondividi dan it-tħassib. Huwa jitlob għalhekk 
lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament miżuri li jiffaċilitaw, malajr kemm jista’ 
jkun, l-implimentazzjoni tal-Programmi Operazzjonali, flimkien mal-iskeda ta’ żmien 
prevista.

Barra mid-dewmien fl-implimentazzjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-
politika ta’ koeżjoni qiegħda tħabbat wiċċha ma' dewmien fil-ħruġ tal-pagamenti li jammonta 
għal madwar EUR 25 biljun għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Il-Kummissjoni 
għandha wkoll tispjega l-impatt ta' dan id-dewmien fil-pagamenti fuq il-bidu tal-
implimentazzjoni tal-Programmi Operazzjonali l-ġodda, u tipproponi soluzzjonijiet li 
jillimitaw il-ħsara kemm jista' jkun;

Il-politika ta’ koeżjoni hija mistennija li tgħin biex jinkiseb tkabbir sostenibbli u impjegar, 
iżda l-problema rikorrenti ta’ dewmien fil-ħruġ tal-pagamenti ixxekkel l-implimentazzjoni tal-
programmi u tpoġġi piż fuq il-baġits tal-benefiċjarji u tal-Istati Membri, mhijiex aċċettabbli. 
Id-dixxiplina baġitarja tfisser li ma jinħlewx flejjes pubbliċi: iżda tfisser ukoll li l-kontijiet 
jitħallsu fil-ħin. Ir-rapporteur għalhekk jemmen li din il-parti tal-problema hija l-aktar waħda 
diffiċli u urġenti.

Kwistjonijiet ta' governanza

Ir-riżorsi u l-għarfien tal-politika ta’ koeżjoni jeħtieġ jintużaw biex tissaħħaħ b’mod 
sinifikanti l-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet pubbliċi, speċjalment fil-livell lokali u 
reġjonali, sabiex titjieb il-ħila tagħhom li joffru servizzi ta’ kwalità lill-pubbliku, anke 
permezz ta’ użu akbar ta’ teknoloġiji ġodda u impetu għal proċeduri aktar razzjonalizzati. 
Importanti li tiġi żgurata assistenza lill-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar Strumenti 
Finanzjarji innovattivi li huma kruċjali biex jiżdiedu r-riżorsi u l-investimenti, u dwar l-
akkwist pubbliku, li għandu jintuża dejjem akar bħala għodda tal-amministrazzjoni pubblika 
biex jitrawmu l-innovazzjoni u l-kreattività.

Ir-rapporteur jenfasizza li l-Kodiċi ta’ Kondotta dwar is-Sħubija jsaħħaħ il-parteċipazzjoni fil-
programmazzjoni fir-reġjuni, fil-forma u fis-sustanza, u jkollu rwol fundamentali fit-tisħiħ tal-
effetti tal-politika ta’ koeżjoni u l-konsolidazzjoni tal-impatt tagħha.

Id-dimensjoni territorjali

Is-Sitt Rapport ta’ Koeżjoni ma jużax l-opportunità li jispjega l-problemi u l-potenzjali b’mod 
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partikolari tal-kooperazzjoni transkonfinali, li huma biss deskritti fil-qosor; ir-riżultati tagħha 
mhumiex ippreżentati. Barra minn hekk, bi ftit eċċezzjonijiet, l-aspetti kwalitattivi huma 
nieqsa għalkollox, għalkemm it-test joffri biżżejjed possibilitajiet biex jiġu kkunsidrati (ara l-
kaxxi speċifiċi dwar temi/oqsma waħdiena bħal bliet, reġjuni marittimi u reġjuni 
ultraperiferiċi). Barra minn hekk, mill-perspettiva tematika u kwalitattiva, l-inklużjoni ta’ 
aspetti transkonfinali kien ikollha l-effett li tarrikkixxi l-kontenut ta’ diversi kapitoli, bħal 
pereżempju l-infrastruttura, is-suq tax-xogħol u l-mobilità, l-ambjent, l-użu u r-rimi tal-ilma, 
il-ġestjoni tal-iskart, il-kura tas-saħħa, ir-riċerka u l-iżvilupp, it-turiżmu, is-servizzi pubbliċi u 
l-governanza. Dawn l-oqsma kollha jinkludu elementi u potenzjal transkonfinali notevoli. Ir-
rapporteur huwa tal-fehma li l-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea tista' tagħti kontribut 
importanti għall-integrazzjoni Ewropea.

Dawn il-konsiderazzjonijiet huma marbuta, fl-aħħar iżda mhux l-inqas, mal-kwistjonijiet li 
jirrigwardaw il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea u l-istrument tar-Raggruppament 
Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali. L-element tal-kooperazzjoni transkonfinali tal-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, b’mod partikolari, jinfluenza l-koeżjoni ta' reġjuni 
transkonfinali. Ir-rapporteur għalhekk jipproponi li r-Rapport ta’ Koeżjoni fil-futur għandu 
jinkludi valutazzjoni tal-koeżjoni tar-reġjuni transkonfinali tal-Ewropa, inkluża analiżi tal-
problemi ewlenin tagħhom, kif ukoll valutazzjoni tal-impatt ta’ Programmi Operazzjonali ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali. Dan l-istrument għandu jingħata aktar attenzjoni mhux l-inqas 
għax jippromovi l-kooperazzjoni u jaqsam l-esperjenza bejn l-awtoritajiet fl-Istati Membri u 
huwa orjentat lejn sistema amministrattiva li hija msejsa dejjem aktar fuq valuri u metodi ta’ 
tħaddim kondiviżi. F’dan il-kuntest, għandha titqies ukoll id-dimensjoni esterna tal-politika 
ta’ koeżjoni.

Il-politika ta’ koeżjoni fil-perspettiva fit-tul

Ir-rapporteur jixtieq jagħti attenzjoni speċjali lill-futur tal-politika ta’ koeżjoni wara l-2020. 
Bl-għarfien tal-fatt li l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni 2014-2020 għadha kemm 
bdiet, u l-politika diġà qed tesperjenza problemi minħabba l-adozzjoni tard tal-programmi, 
jeħtieġ li jkun hemm enfasi fuq l-implimentazzjoni xierqa tal-politika ta’ koeżjoni 2014-2020. 
Madankollu, wieħed ma jridx jinsa l-fatt li fis-sena 2019 ħafna kwistjonijiet importanti se 
jkollhom jiġu trattati fl-istess ħin — il-Parlament u l-Kummissjoni ġodda ta' dak iż-żmien se 
jkollhom jindirizzaw it-tmiem tal-Istrateġija Ewropa 2020, QFP ġdid, it-tħejjija ta’ 
leġiżlazzjoni ġdida għall-politika ta’ koeżjoni wara l-2020, fost l-oħrajn. Minħabba l-
limitazzjonijiet ta’ żmien serji, ir-rapporteur iħeġġeġ li minn issa naħsbu dwar il-politika ta’ 
koeżjoni ta’ wara l-2020, sabiex il-komunitajiet u ċ-ċittadini jitpoġġew fil-qalba tal-politika 
ta’ koeżjoni wara l-2020, biex jiġi realizzat il-benessri komuni tagħhom, abbażi tal-benessri 
tal-individwu.


