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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-proposta għal Programm biex jgħin l-irpiljar ekonomiku billi tingħata l-assistenza 
finanzjarja komunitarja lil proġetti fil-qasam tal-enerġija hija parti mill-Pjan għall-Irpiljar 
Ekonomiku, li jipprovdi għall-allokazzjoni ta' 30 biljun EUR (EUR 30,000,000,000).

Din il-proposta hija marbuta mal-proposta għal regolament miranti lejn l-infurzar tal-iżvilupp 
rurali u tal-broadband fl-inħawi rurali. L-ammont totali ta' allokazzjonijiet huwa 5 biljun 
EUR, li minnhom 3.5 biljun EUR huma għall-qasam tal-enerġija u 1.5 biljun EUR huma 
għall-iżvilupp rurali. 

Kif qalet il-Kummissjoni fil-proposta tagħha, hi "diġà ressqet proposta sabiex tirrevedi l-
Qafas Finanzjarju Multiannwali 2007-2013 sabiex tagħmel il-fondi addizzjonali disponibbli 
taħt l-intestatura 1A filwaqt li tirrispetta l-ammonti kollha miftiehma fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina finanzjarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba tas-17ta’ 
Mejju20061 (...)." Il-Kummissjoni "issa tipproponi trasferiment ta’ riżorsi li ma humiex 
rekwiżiti taħt il-limitu tal-intestatura 2 rigward is-sena 2008 sal-intestatura 1A sabiex 
tiffinanzja EUR 3.5 bljun proposti għall-proġetti tal-enerġija (EUR 1.5 biljun fl-2009 u 
EUR 2.0 biljun fl-2010)."

miljuni ta' EUR

Ir-rapporteur għall-opinjoni jinnota li hemm 18-il miljun EUR addizzjonali ta' spiża 
amministrattiva, mhux inkluża fl-ammont ta' referenza, u jixtieq li l-Kummissjoni tikkjarifika 
l-ispejjeż amministrattivi f'din il-proposta. 

                                               
1 COM(2008)0859 tal-10.12.2008

Tip ta’ Nefqa

Nru tat-
Taqsim

a
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Nefqa operattiva

Approprjazzjonijiet tal-
impenn (AI) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Approprazzjonijiet tal-
ħlas (AĦ) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

In-nefqa amministrattiva fl-ammont ta' referenza

Assistenza teknika u 
amministrattiva (AMD) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

LL--AAMMMMOONNTT TTOOTTAALLII TTAA’’
RREEFFEERREENNZZAA

L-Approprjazzjonijiet 
tal-Impenn a+c 1500 2000 3500

L-Approprjazzjonijiet 
tal-Ħlas b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Minkejja li l-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2008 kien favorevoli għall-inizjattiva, il-Kunsill 
tal-Ministri għadu ma laħaq l-ebda ftehim. Il-Kumitat għall-Baġits ġa rriafferma n-neċessità 
ta' reviżjoni għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali f'bosta okkażjonijiet.  

Din il-proposta għal regolament tikkrea Programm għall-iffinanzjar tal-proġetti fis-settur tal-
enerġija, li jista' jikkontribwixxi għar-rilanċ ekonomiku, għas-sigurtà tal-provvista enerġetika 
u għar-riduzzjoni tal-gassijiet responsabbli mill-effett tas-serra.

L-elenku ta' proġetti eliġibbli propost mill-Kummissjoni ġie rivedut mill-Kunsill sabiex jiġu 
sodisfatti l-bżonnijiet ta' dawk l-Istati Membri illi talbu għal elenku ta' proġetti aktar 
inklussiv.

Ir-rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni. Minkejja l-isforz finanzjarju kbir li jrid 
ikun appoġġjat mill-baġit tal-UE, proġett bħal dan tant għandu siwi ekonomiku u f'termini ta' 
rpiljar, illi għandu jitkompla b'kull mezz possibbli.

In vista tal-bidliet magħmulin għall-anness tal-proposta tal-Kummissjoni li qed jiġu 
distribwiti waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill tad-19 ta' Frar 2009, ir-rapporateur 
ma jistax jikkummenta dwar l-ammont preċiż tal-allokazzjoni neċessarja biex jiġi ffinanzjat 
il-Programm.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-oriġini tal-allokazzjonijiet għall-proġetti tas-settur tal-
enerġija għas-snin 2009-2010, ir-rapporteur jistaqsi kif dan is-sors jista' jiġi kkonċiljat mar-
riskju possibbli li fil-futur il-prezzijiet agrikoli jinżlu b'mod drastiku (jiġifieri l-prezzijiet tal-
ħalib) li mbagħad ikunu jinneċissitaw allokazzjoni favur is-settur rurali fit-terminu l-qasir.

Fil-mument tal-ktib, ir-rapporteur għall-opinjoni għadu ma jaf b'ebda ftehima konkreta fi ħdan 
il-Kunsill, jiġifieri għal dak li għandu x'jaqsam mal-ammont finali dedikat għall-Programm. 
F'dan l-istadju, huwa mifhum li d-deċiżjoni issa tqegħdet f'idejn il-Kunsill Ewropew tad-19-
20 ta' Marzu 2009.

B'danakollu, wieħed jistenna li jkunu ġew sottomessi xi emendi għall-proposta tal-
Kummissjoni, u wieħed għandu jżomm quddiem għajnejh li l-oġġett tan-negozjati jista' 
jinbidel minn issa sa ftit jiem oħra.

L-emendi proposti jikkonċernaw il-kompatibilità tal-ammont ta' referenza mal-MFF. Ir-
rapporteur huwa tal-fehma, bħalma hi l-Kummissjoni, illi hija meħtieġa reviżjoni tal-MFF 
biex jinstabu l-krediti ħalli jiġu koperti l-krediti ta' 3.5 biljun EUR li jiġu ddedikati għal 
proġetti tal-enerġija.

Ir-rapporteur jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li ma jċaħħadx lill-Intestatura 2 minn kull marġini 
possibbli billi l-qagħda fis-swieq agrikoli hija pjuttost instabbli. L-ebda politika fl-UE ma 
għandha ssofri mit-tnedija tal-proġetti fil-qasam enerġetiku, imma għandha tkun iffinanzjata 
kif meħtieġ.

Inoltre, ir-rapporteur jinsisti fuq il-fatt li l-negozjati fi ħdan il-Kunsill għandhom iwasslu għal 
proposta finanzjarja ċara, globali u dettaljata, u l-informazzjoni dwar kull impatt li din jista' 
jkollha fuq il-baġit annwu. Għaldaqstant qiegħed jippreżenta emenda li tfakkar fil-ħtieġa li 



PA\774260MT.doc 5/7 PE421.343v01-00

MT

jsir riferiment għall-Punt 38 tal-IIA tas-17 ta' Mejju 2006 sa fejn jikkonċerna l-proċedura 
baġitarja.

Emenda oħra intavolata mir-rapporteur tikkonċerna l-obbligu tal-Kummissjoni li tirreferi lill-
Parlament dwar il-valutazzjoni li se jagħmel fil-bidu ta' kull sena finanzjarja biex jipproponi 
jekk id-decommitments dwar il-krediti mhux imbassrin għandhomx ikunu approprjazzjonijiet 
disponibbli mill-ġdid fil-Programm.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jintavola emenda li biha jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-
Parlament dwar il-kontroll, l-immaniġġjar u s-sistemi ta' monitoraġġ stabbiliti mill-Istati 
Membri u kkomunikati biss lill-Kummissjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emendi 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 
Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1a. Jikkunsidra li l-ammont ta' referenza 
indikat fil-proposta leġiżlattiva jista' jkun
kompatibbli mal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali biss jekk dan tal-aħħar ikun 
reviżjonat;

Or. en

Emendi 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 
Paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1b. Itenni li hu dispost jinnegozja mal-
Kunsill biex tinstab soluzzjoni dwar l-
ammont ta' referenza; ifakkar li għandu 
jiġi evitat kull użu mill-ġdid li jista' 
jwassal għal impatt negattiv fuq politiki 
oħrajn tal-UE billi jnaqqas il-fondi 
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allokati għalihom;

Or. en

Emendi 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1c. Ifakkar li l-ammont annwu se jkun 
deċiż fil-proċedura baġitarja annwali, 
skont it-termini tad-dispożizzjonijiet tal-
punt 38 tal-Ftehima Interistituzzjonali 
tas-17 ta' Mejju 2006;

Or. en

Emendi 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet tal-impenji li 
jikkorrispondu mal-impenn diżimpenjat 
bħala riżultat ta' nuqqas ta’ 
implimentazzjoni sħiħa jew parzjali tal-
proġetti li kienu fil-ħsieb jistgħu, b’mod 
eċċezzjonali u f’każijiet sostanzjati, 
jerġgħu jkunu disponibbli fl-2010 u fl-2011 
fejn huwa importanti li jinkisbu l-miri tal-
EEPR.

L-approprjazzjonijiet tal-impenji li 
jikkorrispondu mal-impenn diżimpenjat 
bħala riżultat ta' nuqqas ta’ 
implimentazzjoni sħiħa jew parzjali tal-
proġetti li kienu fil-ħsieb jistgħu, b’mod 
eċċezzjonali u f’każijiet sostanzjati, 
jerġgħu jkunu disponibbli fis-sena ta' wara 
– fl-2010 u fl-2011 rispettivament – fejn 
huwa importanti li jinkisbu l-miri tal-
EEPR.

Or. en
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Emendi 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha, fil-bidu ta’ kull 
sena finanzjarja, teżamina disimpenji 
magħmulin matul is-sena finanzjarja 
preċedenti u għandha tivvaluta, fid-dawl 
tal-ħtiġijiet, il-bżonn li l-
approprjazzjonijiet jerġgħu jsiru 
disponibbli. Abbażi ta’ din il-valutazzjoni, 
il-Kummissjoni tista’ tissottometti proposti 
xierqa lill-awtorità baġitarja, sal-15 ta’ Frar 
ta’ kull sena finanzjarja, li jiddikjaraw għal 
kull partita tal-baġit ir-raġunijiet għaliex 
dawn l-approporjazzjonijiet reġgħu saru 
disponibbli.

Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha, fil-bidu ta’ kull 
sena finanzjarja, teżamina disimpenji 
magħmulin matul is-sena finanzjarja 
preċedenti u għandha tivvaluta, fid-dawl 
tal-ħtiġijiet, il-bżonn li l-
approprjazzjonijiet jerġgħu jsiru 
disponibbli. Abbażi ta’ din il-valutazzjoni, 
li għandha tkun sottomessa lill-awtorità 
baġitarja, il-Kummissjoni tista’ 
tissottometti proposti xierqa lill-awtorità 
baġitarja, sal-15 ta’ Frar ta’ kull sena 
finanzjarja, li jiddikjaraw għal kull partita 
tal-baġit ir-raġunijiet għaliex dawn l-
approporjazzjonijiet reġgħu saru 
disponibbli.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew dwar il-kontroll, il-
ġestjoni u s-sistema ta' monitoraġġ 
stabbiliti mill-Istati Membri.

Or. en


