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SUĠĠERIMENTI

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

1. Ifakkar li l-Istrateġija Ewropa 2020 kienet ikkonċeputa bħala l-istrument ewlieni biex 
toħroġ lill-ekonomiji Ewropej mill-kriżi ekonomika u li l-politiki reġjonali u ta’ koeżjoni 
huma rikonoxxuti bħala strumenti ċentrali għall-ilħuq tal-miri tagħha, minħabba d-
dimensjoni baġitarja u l-approċċ ta’ governanza b’ħafna livelli tagħhom; iqis għalhekk li 
r-reġjuni ultraperiferiċi, bħala parti integrali mill-Unjoni, għandhom ikunu strumentali fl-
ilħuq tal-għanijiet u l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u għandhom għalhekk 
jingħataw il-mezzi finanzjarji meħtieġa biex jiġi kkunsidrat kif xieraq kemm jinsabu 'l 
bogħod, l-insularità tagħhom, id-daqs żgħir, it-topografija u l-klima diffiċli u d-
dipendenza ekonomika tagħhom fuq għadd żgħir ta’ prodotti, kif stipulat fl-Artikolu 349 
tat-TFUE, b'mod li jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod sħiħ għall-istrateġija ekonomika 
u baġitarja ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-perjodu sal-2020 għall-benefiċċju tagħhom u 
għall-benefiċċju tal-UE kollha kemm hi;

2. Jiddispjaċih li fil-proposta tal-Kummissjoni għal qafas finanzjarju multiannwali għall-
perjodu 2014-2020, ġie propost tnaqqis għall-firxa sħiħa ta’ miżuri u objettivi tal-Politika 
ta’ Koeżjoni (-5.1 % fi prezzijiet kostanti tal-20111) u li l-allokazzjoni addizzjonali għar-
reġjuni ultraperiferiċi ntlaqtet ukoll; jenfasizza li huwa impossibbli li jiġi ddeterminat l-
ammont totali ta' tnaqqis għar-reġjuni ultraperiferiċi peress li l-allokazzjoni speċjali ta’ 
EUR 926 miljun fl-MFF li jmiss tkopri mhux biss ir-reġjuni ultraperiferiċi iżda wkoll iż-
żoni tat-Tramuntana b’popolazzjoni baxxa, kif stabbilit fil-Protokoll 6 għat-Trattat ta’ 
Adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja; jinnota madankollu li l-allokazzjoni 
addizzjonali, li tkopri kemm ir-reġjuni ultraperiferiċi kif ukoll iż-żoni tat-Tramuntana 
b'popolazzjoni baxxa għall-perjodu 2014-2020 (EUR 926 miljun) tirrappreżenta madwar 
50 % tal-ammont allokat fil-perjodu 2007-2013 (EUR 1 738 miljun);

3. Ifakkar li r-reġjuni ultraperiferiċi għandhom jibbenefikaw minn miżuri speċifiċi u 
finanzjament addizzjonali sabiex jingħata kumpens għall-iżvantaġġi li jirriżultaw mill-
fatturi msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat; jikkunsidra li l-iffissar tar-rati ta’ 
kofinanzjament fil-livell ta' 85% għar-reġjuni ultraperiferiċi huwa pass pożittiv f'din id-
direzzjoni u jistieden lill-Kummissjoni tiddetermina modi oħra kif jiġu megħjuna dawn ir-
reġjuni, b’mod partikolari jekk il-finanzjament allokat lilhom jiġi mnaqqas għall-perjodu 
ta’ programmazzjoni li jmiss;

4. Jenfasizza l-ħtieġa – skont il-Konklużjonijiet tal-Ħames Rapport dwar il-Koeżjoni 
Ekonomika, Soċjali u Territorjali – li tiġi estiża l-flessibbiltà tal-istrumenti tal-Politika ta’ 
Koeżjoni, b’tali mod li jkun possibbli li jsiru investimenti li kapaċi jiżguraw livelli ta’ 
tkabbir u ta’ żvilupp skont l-objettivi tal-Istrateġija UE 2020, anke fil-preżenza ta’ 
kundizzjonijiet ġeografiċi u demografiċi partikolari;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ffaċilitata s-sinerġija bejn il-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u l-

                                               
1 Iċ-ċifri kollha użati f'din l-opinjoni huma bbażati fuq il-kalkoli pprovduti minn DĠ REGIO, Direttorat għall-

Iżvilupp, il-Koordinament u l-Komunikazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni, tal-Kummissjoni Ewropea.
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Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp, sabiex jiżdied l-iżvilupp tar-reġjuni 
ultraperiferiċi u jitrażżan in-nuqqas ta’ utilizzazzjoni tal-fondi maħsuba għar-riċerka;

6. Jiddispjaċih li sar tnaqqis f'oqsma oħra ta' koeżjoni – b'mod aktar preċiż, il-Kummissjoni 
tipproponi tnaqqis globali għall-finanzjament tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
ta’ 5.1% fi prezzijiet kostanti tal-2011 għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, inkluż 
tnaqqis ta’ 20.2% fil-finanzjament għar-reġjuni ta’ konverġenza (esklużi r-reġjuni ta’ 
tranżizzjoni), tnaqqis ta’ 5.6% fil-finanzjament għar-reġjuni tal-kompetittività u tnaqqis ta' 
2.9% fl-allokazzjonijiet tal-Fond ta' Koeżjoni;

7. Jilqa’ bi pjaċir il-pjan tal-Kummissjoni li tinkludi linja baġitarja għar-“Reġjuni 
ultraperiferiċi u r-reġjuni b’densità baxxa ħafna ta’ popolazzjoni” fl-MFF 2014 - 2020, 
peress li dan se joħloq rabta aktar ċara bejn il-fondi allokati għal dawk ir-reġjuni u l-
objettivi tagħhom;

8. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li l-proposta għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali futur 
tikkunsidra l-fatt li ċerti territorji Ewropej se jiksbu status ta’ “reġjun ultraperiferiku” 
matul il-perjodu 2014-2020; jistieden lill-Kummissjoni biex tadatta l-previżjonijiet 
baġitarji tagħha f'dan is-sens.



AD\895098MT.doc 5/5 PE478.542v02-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni 8.3.2012

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

18
4
6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Marta Andreasen, Francesca Balzani, Jean-Luc Dehaene, Isabelle 
Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta 
Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E.
Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George 
Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László 
Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Frédéric Daerden, Jan Mulder


