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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-politika ta' koeżjoni hija l-istrument prinċipali tal-UE għall-investiment għall-appoġġ tal-
prijoritajiet fl-Istrateġija Ewropa 2020 tal-Unjoni. Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 
(KTE) hija waħda mill-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u tipprovdi qafas għall-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet konġunti u l-iskambji politiċi bejn atturi nazzjonali, reġjonali 
u lokali minn Stati Membri differenti jew mar-reġjuni konfinanti mill-istati mhux fl-UE. Dan 
huwa ta’ importanza saħansitra ikbar meta wieħed iqis li l-isfidi li qegħdin iħabbtu wiċċhom 
magħhom l-Istati Membri u r-reġjuni qegħdin jaqsmu dejjem iżjed il-fruntieri nazzjonali u 
reġjonali u jirrikjedu azzjoni konġunta u kooperattiva fil-livell territorjali xieraq. Il-KTE se 
tipprovdi wkoll kontribut importanti għat-trawwim tal-objettiv tat-Trattat ta' Lisbona għall-
koeżjoni territorjali. 

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal bażi legali speċifika għall-
kontribuzzjoni tal-FEŻR (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) lill-KTE. Din tissodisfa t-
talba tal-Parlament Ewropew u għandha tiżgura li l-ispeċifiċità tal-KTE, b'mod partikulari d-
dimensjoni multinazzjonali tagħha, tiġi indirizzata aħjar.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, il-kooperazzjoni territorjali Ewropea tkun ta' 
appoġġ għal tliet tipi ta' kooperazzjoni: transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali. Il-
kooperazzjoni transnazzjonali tkun partikularment prezzjuża għat-tisħiħ tal-koeżjoni 
territorjali tal-UE, kif ukoll tal-istrateġiji li tnedew dan l-aħħar għall-makroreġjuni u l-baċiri 
tal-baħar.  Il-kooperazzjoni interreġjonali bejn ir-reġjuni tal-UE (u, jekk ikun hemm bżonn, 
pajjiżi terzi) hi mmirata lejn it-tisħiħ tal-iskambji tal-esperjenzi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari permezz tat-tixrid tal-aħjar 
prattiki.

Fil-każ tal-kooperazzjoni mar-reġjuni mill-pajjiżi terzi koperti mill-Istrument Ewropew ta' 
Viċinat (ENI) jew mill-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA), il-finanzjament 
mill-FEŻR jikkomplementa l-finanzjamenti mill-ENI u l-IPA. Madankollu, ikun essenzjali li 
tiġi żgurata t-tmexxija bla intoppi ta' dawn il-programmi, li, f'dawn l-aħħar snin, ġieli rriżultat 
diffiċli. 

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li talloka lill-KTE 3.48 % tal-pakkett totali previst 
għall-politika ta' koeżjoni li jkun jammonta għal EUR 11.7 biljun (fi prezzijiet kostanti tal-
2011). Dan jindika żieda meta mqabbel mal-perjodu ta' programmar attwali. 

(F'biljuni ta' EUR - prezzijiet 
kostanti tal-2011)

MFF
2007-2013

Proposta COM
MFF 2014-2020 Bidla  %

Reġjuni ta' konverġenza
FEŻR + FSE

202,9 162,6 - 20 %

2007-13 tneħħija progressiva 
(konverġenza) + introduzzjoni 
progressiva (kompetittività) 

reġjuni / 

25,9 38,9 +50 %
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2014-2020 reġjuni ta' 
tranżizzjoni

(FEŻR + FSE)
Reġjuni: kompetittività / 
Reġjuni aktar żviluppati 

(FEŻR + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Kooperazzjoni territorjali
(FEŻR)

8,9 11,7 +31 %

Fond ta’ koeżjoni 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Allokazzjoni żejda 

għar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
u dawk b’densità ta' 
popolazzjoni baxxa

(FEŻR) 

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %

Ir-Rapporteur jilqa' din iż-żieda proposta. Madankollu, din se tiddependi fuq l-eżitu finali tan-
negozjati dwar il-pakkett sħiħ li se jiġi allokat għall-politika ta' koeżjoni u l-perċentwali ta' 
3.48 % speċifikata fl-Artikolu 4 tal-proposta leġiżlattiva hi biss indikazzjoni għall-awtorità 
baġitarja. Ma tistax tiġi stabbilita sakemm jintlaħaq qbil dwar il-proposta għal regolament li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020. Bl-istess mod, ir-
Rapporteur jixtieq jisħaq fuq il-konvinzjoni li esprima l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 li "hija meħtieġa żieda ta' mill-inqas 5% għall-MFF li jmiss" meta 
mqabbel mal-livell tal-2013, u li "l-ammonti allokati [għall-politika ta' koeżjoni] fil-perjodu 
ta' programmazzjoni finanzjarja attwali għandhom jinżammu tal-anqas fl-istess livell fil-
perjodu li jmiss" li, milli jidher, mhux il-każ.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jilqa' l-isforzi ta' semplifikazzjoni tal-Kummissjoni, b'mod 
partikulari l-għażliet finanzjarji semplifikati permezz tal-użu ta' pagamenti b'rata fissa. Ir-
Rapporteur jenfasizza wkoll li l-isforzi ta' semplifikazzjoni għall-Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea huma ta' importanza partikulari kemm fil-livell tal-UE, kif ukoll f'dak nazzjonali 
minħabba d-dimensjoni multinazzjonali tagħha. Il-benefiċjarji jista' jkollhom jinforzaw 
settijiet ta' regoli differenti li joriġinaw mill-UE nnifisha, minn Stat Membru jew diversi Stati 
Membri, u possibilment minn pajjiżi terzi. Ir-Rapporteur ifakkar lill-Istati Membri dwar il-
ħtieġa imperattiva li jiġu evitati kontradizzjonijiet jew inkonsistenzi bejn ir-regoli li 
jippromulgaw u dawk tal-UE u li tiġi evitata ż-żieda tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji. 
Anke l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u t-trasparenza huma kwistjonijiet essenzjali.

Fl-aħħar, ir-Rapporteur jenfasizza li, minħabba l-ispeċifiċitajiet u l-kumplessitajiet tal-KTE, 
il-KE qed tipproponi li, eċċezzjonalment, tapplika r-regola n+3 fir-rigward tad-diżimpenji.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva hu biss 
indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u ma 
jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil 
rigward il-proposta għal regolament li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014-2020;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva"1; itenni li hemm 
bżonn ta' biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss 
sabiex l-Unjoni tkun tista’ tissodisfa l-
prijoritajiet politiċi eżistenti tagħha u 
twettaq il-kompiti ġodda previsti mit-
Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll sabiex 
tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' 
mill-inqas 5 % fil-livell tar-riżorsi għall-
MFF li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-
2013, tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni 
limitata għall-ilħuq tal-objettivi u l-
impenji miftehma tal-Unjoni u għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; 
jisfida lill-Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' 
dan l-approċċ, jidentifika b’mod ċar liema 
mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi 
tiegħu jistgħu jitneħħew kompletament, 
minkejja l-valur miżjud Ewropew pruvat 
tagħhom;
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_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar, b'mod partikolari, li fl-istess 
riżoluzzjoni l-Parlament Ewropew 
jenfasizza li "politika ta' koeżjoni msaħħa 
u li tirnexxi teħtieġ finanzjament 
adegwat" u jikkonkludi li "l-ammonti 
allokati għaliha fil-perjodu ta' 
programmazzjoni finanzjarja attwali 
għandhom jinżammu tal-anqas fl-istess 
livell fil-perjodu li jmiss";

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva", il-Parlament 
Ewropew saħaq fuq "[il-valur miżjud 
Ewropew] tal-politika ta' koeżjoni, peress 
li din il-politika hija mekkaniżmu stabbilit 
sew biex jintlaħqu t-tkabbir u l-impjiegi, 
strument importanti [għall-]konverġenza, 
l-iżvilupp sostenibbli u s-solidarjetà u 
waħda mill-aktar politiki sinifikanti, 
viżibbli u li kellhom suċċess tal-Unjoni 
għal deċennji sħaħ". Il-Parlament 
Ewropew irrimarka, madankollu, li 
politika ta' koeżjoni moderna għandha 
twettaq numru ta' riformi strutturali, 
partikolarment fil-qasam tas-
semplifikazzjoni, tirreaġixxi għall-isfidi l-
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kbar li qed taffaċċja l-Unjoni u 
tippromwovi sinerġiji ma' politiki u 
strumenti oħra fil-post. Il-Parlament 
Ewropew esprima l-konvinzjoni tiegħu li 
l-politika ta' koeżjoni tal-UE għandha 
tibqa' politika għall-Unjoni kollha li 
tagħti l-aċċess għal riżorsi, esperjenzi u 
assistenza lir-reġjuni kollha tal-Unjoni 
Ewropea

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 64 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva".

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa -1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew 
fakkar ukoll li l-politika ta' koeżjoni 
għandha importanza ikbar wara d-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u issa li l-
koeżjoni territorjali ġiet ankrata fit-
Trattat; kien tal-fehma, f'dan ir-rigward, 
li għandha tissaħħaħ kull forma ta' 
kooperazzjoni territorjali (transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali) u 
enfasizza li għandhom ukoll jiġu 
indirizzati l-kooperazzjoni u l-istrateġiji 
makroreġjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 65 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva".
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi għandhom iwasslu għal 
simplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli 
kollha involuti: il-benefiċjarji, l-
awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri 
u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-
Kummissjoni.

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika 
ta’ koeżjoni tal-Unjoni b'mod ġenerali, u 
sabiex iqisu d-dimensjoni multinazzjonali 
tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, 
id-dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom 
iwasslu għal semplifikazzjoni konsiderevoli 
fuq il-livelli kollha involuti: il-benefiċjarji, 
l-awtoritajiet tal-programm, l-Istati 
Membri u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif 
ukoll il-Kummissjoni, peress li l-
benefiċjarji jista' jkollhom jinforzaw 
settijiet ta' regoli differenti, kemm mill-
Unjoni nnifisiha, kemm minn Stat 
Membru jew diversi Stati Membri u 
possibilment minn pajjiżi terzi. Għandha 
tingħata attenzjoni partikulari għall-
ħtieġa li jiġu evitati inkonsistenzi bejn 
dawk is-settijiet ta' regoli differenti u tiġi 
evitata ż-żieda tal-piż amministrattiv.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu ffissati kriterji oġġettivi 
għad-deżinjazzjoni ta’ reġjuni u żoni 
eliġibbli. Għal dan il-fini, l-identifikazzjoni 
ta’ reġjuni u żoni eliġibbli fil-livell tal-
Unjoni għandha tkun ibbażata fuq is-
sistema komuni ta’ klassifikazzjoni tar-
reġjuni stabbilta bir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-
istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni 
ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika 
(NUTS).

(8) Għandhom jiġu ffissati kriterji oġġettivi 
u trasparenti għad-deżinjazzjoni ta’ 
reġjuni u żoni eliġibbli. Għal dan il-fini, l-
identifikazzjoni ta’ reġjuni u żoni eliġibbli 
fil-livell tal-Unjoni għandha tkun ibbażata 
fuq is-sistema komuni ta’ klassifikazzjoni 
tar-reġjuni stabbilta bir-Regolament (KE) 
Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-
istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni 
ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika 
(NUTS).
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi 
għandha tiġi limitata sabiex jiġi 
massimizzat l-impatt tal-politika ta’ 
koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-
konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
interreġjonali għandha tiġi riflessa fil-għan 
ta' kull operazzjoni pjuttost milli 
f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi 
tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-
kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-
effikaċja tal-politika ta' koeżjoni skont l-
għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u l-Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea.

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi 
għandha tiġi limitata sabiex jiġi 
massimizzat l-impatt tal-politika ta’ 
koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-
konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni 
interreġjonali għandha tiġi riflessa fil-għan 
ta' kull operazzjoni aktar milli 
f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi 
tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-
kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-
effikaċja tal-politika ta' koeżjoni skont l-
għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u l-Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea. It-titjib tal-implimentazzjoni u l-
kwalità tal-infiq għandhom jikkostitwixxu 
prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi 
tal-programm, waqt li jiġi żgurat l-użu 
ottimali tar-riżorsi finanzjarji;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn 
Stat Membru wieħed, ir-regola ġenerali 
stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] li kull Stat Membru 
jadotta r-regoli ta’ eliġibbiltà nazzjonali 
tiegħu mhijiex xierqa għall-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea. Abbażi 
tal-esperjenza mill-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-13, għandha tiġi 
stabbilita ġerarkija ċara tar-regoli ta’ 
eliġibilità b'caqliq qawwi lejn regoli 
konġunti ta' eliġibbiltà.

(25) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn 
Stat Membru wieħed, ir-regola ġenerali 
stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR] li kull Stat Membru 
jadotta r-regoli ta’ eliġibilità nazzjonali 
tiegħu mhijiex xierqa għall-għan ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea. Abbażi 
tal-esperjenza mill-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-13, għandha tiġi 
stabbilita ġerarkija ċara tar-regoli ta’ 
eliġibilità b'caqliq qawwi lejn regoli 
konġunti ta' eliġibilità u għandhom jiġu 
evitati kontradizzjonijiet u inkonsistenzi 
bejn ir-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
[ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
baġit annwali tal-Unjoni], ir-Regolament 
dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni u r-
regoli nazzjonali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-
regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew 
abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-
Regolament jew mill-kumitat ta’ 
monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż 
fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw.

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-
regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew 
abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [FEŻR], ir-
Regolament (UE) Nru .../2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
[ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
baġit annwali tal-Unjoni], jew dan ir-
Regolament jew mill-kumitat ta’ 
monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż 
fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw, u 
m'għandhom la jikkontradixxu r-regoli 
tal-Unjoni u lanqas iżidu piż 
amministrattiv sproporzjonat għall-
benefiċjarju.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm għandhom 
jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-
finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-
Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li 
għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat 

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) 
tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin 
jipparteċipaw fi programm ta' 
kooperazzjoni għandhom jakkreditaw
awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet 
tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, 
awtorità tal-awditjar unika, li għandhom 
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Membru. ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.
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