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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Fil-25 ta' Lulju 2013, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament ġenerali għall-Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni1 li jimmodifika l-allokazzjoni finanzjarja għal Franza, l-Italja u Spanja mill-FSE.
Dan bil-għan li tindirizza ċerti kwistjonijiet li jirriżultaw mir-riżultat finali tan-negozjati tal-
QFP għas-snin 2014-2020, li jaffettwaw lil dawn l-Istati Membri.

Approprjazzjoni ta’ EUR 150 miljun hi proposta li tiżdied mal-impenji tal-FSE għall-2013 
għal Franza, l-Italja u Spanja, sabiex tindirizza l-kwistjoni speċifika tal-qgħad, b’mod 
partikolari taż-żgħażagħ, u l-esklużjoni soċjali. Sabiex tiżgura l-effettività taż-żieda tal-
approprjazzjonijiet u tiffaċilità l-implimentazzjoni tal-programmi, il-Kummissjoni qieset il-
kapaċità ta’ assorbiment tal-Istati Membri kkonċernati għaż-żewġ objettivi tal-Fondi:
‘Objettiv ta’ konverġenza’ u ‘Objettiv ta’ kompetittività reġjonali u impjiegi’.

Il-kumpens se jkun ipprovdut mill-perjodu 2007-2013 bl-ammonti jsiru disponibbli permezz 
tal-istrument ta' flessibbiltà u l-marġni li jkun fadal mill-baġit 20132.

Ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapporteur marbuta mal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' 
Flessibbiltà se jiġu ppreżentati fl-abbozz ta' rapport tiegħu dwar il-Proposta għal Deċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà, 
imfassal b’mod parallel ma’ din l-opinjoni.

Il-proposta preżenti tesprimi din iż-żieda ta’ approprjazzjonijiet fil-bażi legali billi 
timmodifika l-Artikolu 18 – riżorsi globali, l-Artikolu 19 – riżorsi disponibbli għall-objettiv 
ta’ konverġenza, l-Artikolu 20 – riżorsi disponibbli għall-objettiv ta’ kompetittività reġjonali 
u impjiegi, u l-Artikolu 75 dwar impenji baġitarji, kif ukoll l-Anness I – tqassim annwali tal-
approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-Anness II – kriterji u metodoloġija għall-allokazzjoni tar-
riżorsi.

Wara li kkunsidra l-isforzi speċjali meħtieġa biex ikun indirizzat il-qgħad, b'mod partikolari 
dak taż-żgħażagħ, u l-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-Istati Membri kkonċernati, primarjament 
fil-kuntest tal-kriżi ekonomika preżenti, ir-Rapporteur iħaddan il-proposta tal-Kummissjoni u 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tagħha.

Meta jitqies li dawn l-approprjazzjonijiet ta’ impenn jirreferu għas-sena 2013 u li l-
allokazzjoni eżistenti għal Franza, l-Italja u Spanja mill-FSE ġiet totalment impenjata fil-baġit 
tal-UE, ir-Rapporteur jenfasizza li dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ b’urġenza.

******

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1260/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25).
2 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-
Flessibilità, COM(2013)559 u l-Abbozz tal-Baġit Emendatorju Nru 7 għall-Baġit Ġenerali tal-2013 
COM(2013)557.
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Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel 
qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar l-allokazzjoni 
finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew.
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