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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kif previst mill-Artikolu 177 u l-Protokoll Nru 28 tat-TFUE, il-Fond ta' Koeżjoni jgħin lill-
Istati Membri li għandhom ING għal kull abitant ta' anqas minn 90% tal-medja tal-UE27, fir-
rigward tat-twettiq ta' investimenti fin-netwerks tat-trasport TEN-T u fl-ambjent. Fl-
applikazzjoni tat-Trattat, il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tipprevedi li fil-qasam tal-
ambjent, il-Fond ta' Koeżjoni jappoġġja l-investiment fl-adattament għat-tibdil fil-klima u l-
prevenzjoni tar-riskji, l-investiment fis-setturi tal-ilma u l-iskart u l-ambjent urban. L-
investiment fl-enerġija għandu jkun eliġibbli ukoll għall-appoġġ, sakemm ikollu benefiċċji 
ambjentali pożittivi. Fil-qasam tat-trasport, skont il-proposta tal-Kummissjoni, il-Fond ta' 
Koeżjoni għandu jikkontribwixxi biex isiru investimenti fin-Netwerk tat-Trasport Trans-
Ewropew, kif ukoll fis-sistemi ta' trasport b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju u t-trasport urban.

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li talloka EUR 68,7 biljun (fi prezzijiet kostanti) għal dan 
il-fond. Dan l-ammont mhuwiex speċifikat f'dan ir-regolament tal-fond ta' koeżjoni, iżda fl-
Artikolu 84 tar-regolament propost li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-fondi kollha [CPR]1.
Imqabbel mal-Qafas Finanzjarju Multiannwali attwali, il-fond ta’ koeżjoni ġie allokat 
approssimattivament EUR 71 biljun (fi prezzijiet kostanti tal-2011).

F’biljuni ta’ EUR, prezzijiet 
kostanti 2011,

QFM 2007 - 2013 QFM 2014 - 2020 Bidla
FEŻR 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fond ta’ Koeżjoni 71 69 - 3 %
Totali 354 336 - 5,3 %
Minħabba li ċerti ċifri nqalbu għall-eqreb numru sħiħ, jista' jkun li ma jirriżultawx fit-total eżatt muri hawn

Ir-Rapporteur iddiżappuntat minn dan it-tnaqqis u jfakkar il-konvinzjoni espressa mill-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 li "hija meħtieġa żieda ta' 
mill-inqas 5% għall-QFM li jmiss" meta mqabbel mal-livell tal-2013 biex jintlaħqu objettivi 
politiċi u legali 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".

Barra minn hekk, EUR 10 biljun mill-EUR 68,7 biljun se jiġu miżmuma biex jiffinanzjaw 
netwerks tat-trasport ewlenin skont il-“Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa” (CEF). Għandu jiġu 
osservat li dawn l-EUR 10 biljun għadhom allokati għall-Istati Membri li l-ING għal kull 
abitant huwa anqas minn 90% mill-medja tal-UE27 iżda dawn se jiġu direttament allokati 
għal proġetti tan-netwerk Trans-Ewropew tat-trasport f’dawk l-Istati Membri u mnaqqsa mill-
allokazzjonijiet nazzjonali kif xieraq, fuq bażi pro rata. Għandu jiġi enfasizzat ulterjorment li 
dawn il-proġetti se jikkonformaw mal-linji gwida TEN-T riveduti u li attwalment qed jiġu 
diskussi. Finalment, dawn l-EUR 10 biljun se jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet ta' appoġġ 

                                               
1 COM (2011) 615
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finanzjarju aktar favorevoli mill-Fond ta' Koeżjoni (rata ta’ kofinanzjar ogħla sa 85 % 
minlflok il-50 % previst mis-CEF).

EMENDI

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

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 
Ġunju 2011 bit-titlu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1; itenni li huma 
meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti 
fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali li 
jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista’ tissodisfa 
l-prijoritajiet politiċi eżistenti tagħha u 
twettaq il-kompiti ġodda u msaħħa 
previsti mit-Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll 
biex tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' 
5 % fil-livell tar-riżorsi għall-QFM 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, biex jidentifika b’mod ċar liema 
mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi 
tiegħu jistgħu jitneħħew kompletament, 
minkejja l-valur miżjud Ewropew evidenti 
tagħhom;
_________________
1 Testi adottati, P7_TA(011)0266.

Emenda 2
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar, b'mod partikolari, li fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 
dwar "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (QFM) ġdid 
għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklussiva", il-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 3

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 
2011 bit-titlu "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (QFM) 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 jirrimarka, 
madankollu, li politika ta' koeżjoni 
moderna għandha twettaq numru ta' 
riformi strutturali, partikolarment fil-
qasam tas-semplifikazzjoni, tirreaġixxi 
għall-isfidi l-kbar li qed taffaċċja l-Unjoni 
u tippromwovi sinerġiji ma' politiki u 
strumenti oħra fil-post. Il-Parlament 
Ewropew esprima l-konvinzjoni tiegħu li 
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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 (QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva",

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 
2011, il-Parlament Ewropew enfasizza 
wkoll li politika ta' koeżjoni msaħħa u li 
tirnexxi teħtieġ finanzjament adegwat, u li 
l-ammonti allokati għaliha fil-perjodu ta' 
programmar finanzjarju attwali 
għandhom jinżammu tal-anqas fl-istess 
livell fil-perjodu li jmiss bil-għan li jiġu 
intensifikati l-isforzi tiegħu biex jitnaqqsu 
d-disparitajiet bejn ir-reġjuni tal-UE. 
Matul il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
tal-2007-20013, il-fond ta’ koeżjoni ġie 
allokat EUR 71 biljun (fi prezzijiet 
kostanti tal-2011). Madankollu, il-
Kummissjoni tipproponi li talloka 
EUR 68,7 biljun (fi prezzijiet kostanti tal-
2011) għall-2014-2020, li jammontaw 
għal tnaqqis ta’ 3 % meta mqabbel mal-
perjodu 2007-2013.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 67 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli 
u inklużiva",
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 ta' 
[…] li jistipula d-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 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-
Sajd, kopert mill-Qafas Strateġiku Komuni 
u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 
1083/2006 [Ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni - CPR] 
jistabbilixxi qafas ġdid għall-azzjoni tal-
Fondi Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni. 
Huwa neċessarju li jiġu speċifikati l-
objettivi tal-Fond ta' Koeżjoni dwar il-
qafas ġdid għal ħidmietu u dwar l-iskop li 
għandu mogħti fit-Trattat.

(2) Ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 ta' 
[…] li jistipula d-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 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-
Sajd, kopert mill-Qafas Strateġiku Komuni 
u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jirrevoka r-Regolament (KE) Nru
1083/2006 [Ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni - CPR] 
jistabbilixxi qafas ġdid għall-azzjoni tal-
Fondi Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni. 
Huwa neċessarju li jiġu speċifikati l-
objettivi tal-Fond ta' Koeżjoni dwar il-
qafas ġdid għal ħidmietu u dwar l-iskop li 
għandu mogħti fit-Trattat. Is-sinerġiji 
għandhom jiġu mrawma wkoll bejn il-
fond ta’ koeżjoni u strumenti u 
programmi oħra tal-UE, marbuta mal-
politika tat-trasport, tal-enerġija, tal-klima 
u tal-ambjent.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni tista', permezz tal-Fond ta' 
Koeżjoni, tikkontribwixxi għal azzjonijiet 
li jwettqu l-objettivi ambjentali tal-Unjoni 
speċifikati fl-Artikoli 11 u 191 tat-Trattat.

(3) L-Unjoni għandha, permezz tal-Fond 
ta' Koeżjoni, tikkontribwixxi wkoll għal 
azzjonijiet li jwettqu l-objettivi ambjentali 
tal-Unjoni speċifikati fl-Artikoli 11 u 191 
tat-Trattat.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-proġetti tan-netwerk Trans-Ewropew 
tat-trasport iffinanzjati mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom iżommu mal-linji 
gwida adottati mid-Deċiżjoni 
Nru 661/2010/UE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-7 ta' Ġunju 2010 dwar il-
linji gwida tal-Unjoni għall-izvilupp tan-
netwerk tran-Ewropew tat-trasport. Sabiex 
jiġu kkonċentrati l-isforzi, għandha 
tingħata prijorità lill-proġetti ta' interess 
komuni kif definit f'din id-Deċiżjoni.

Il-proġetti tan-netwerk Trans-Ewropew tat-
trasport iffinanzjati mill-Fond ta' Koeżjoni 
għandhom iżommu mal-linji gwida 
stipulati fir-Regolament (UE) Nru 
[....]/20121 dwar il-linji gwida tal-Unjoni 
għall-izvilupp tan-netwerk trans-Ewropew
tat-trasport. Sabiex jiġu kkonċentrati l-
isforzi, għandha tingħata prijorità lill-
proġetti ta' interess komuni kif definit f'din 
id-Deċiżjoni. 

______________
1 ĠU L …

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għal-linji gwida tat-TEN-T li qed jiġu nnegozjati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Huwa importanti li tiġi żgurata 
amministrazzjoni finanzjarja tajba tal-
programm, u li tiġi implimentata bl-iktar 
mod effikaċi u faċli sabiex jintuża, filwaqt 
li jiġu żgurati wkoll iċ-ċertezza legali u l-
aċċessibbiltà tal-istrument għall-
parteċipanti kollha. Peress li l-attivitajiet 
li jaqgħu taħt il-Fond ta’ Koeżjoni 
jitwettqu taħt ġestjoni konġunta, l-Istati 
Membri għandhom joqogħdu lura milli 
jżidu regoli addizzjonali, li jikkomplikaw 
l-użu tal-fondi għall-benefiċjarju.
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