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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-11 u t-
12 ta’ Diċembru 2008 qabel dwar Pjan ta' Rkupru Ekonomiku Ewropew (PREE), li jipprevedi 
l-bidu ta’ azzjonijiet prijoritarji biex l-ekonomiji Ewropej ikunu jistgħu jaġġustaw b’rata aktar 
mgħaġġla għall-isfidi preżenti.

Il-Kummissjoni, fil-qafas tal-pakkett ta' rkupru, diġà pproponiet f'Settembru 2008 u 
f’Novembru 2008 għadd ta' tibdiliet regolatorji biex tissimplifika r-regoli ta' implimentazzjoni 
għar-regoli dwar il-Politika ta' Koeżjoni u biex iżżid il-prefinanzjament (pagamenti bil-
quddiem) fil-programmi FEŻR u FSE.

Fit-3 ta' Ġunju 2009, il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni dwar 'Impenn Komuni 
għall-Impjieg' li fiha ġew proposti miżuri addizzjonali biex jissaħħaħ il-ħolqien tal-impjiegi u 
jiġu newtralizzati l-effetti tal-kriżi fuq l-impjiegi.

Il-Kummissjoni tqis li hemm bżonn ta’ sforzi ġodda biex tiġi ffaċilitata l-amministrazzjoni 
tal-fondi tal-Komunità biex jitħaffef il-fluss tal-fondi lejn il-benefiċjarji li huma l-aktar 
milquta mill-kriżi ekonomika.

Din il-proposta, adottata fit-22 ta’ Lulju 2009, għalhekk tinkludi elementi komplimentari ta' 
simplifikazzjoni, bl-għan ġenerali li jiġu aċċellerati l-investimenti kofinanzjati fl-Istati 
Membri u r-reġjuni u biex jiżdied l-impatt tal-fondi fuq l-ekonomija b’mod ġenerali, 
speċifikament fuq l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju u fuq l-impjiegi. L-intrapriżi ta’ daqs 
żgħir u medju huma l-mutur tal-ekonomija Ewropea u l-protagonisti prinċipali ta’ tkabbir 
sostenibbli li joħloq impjiegi numerużi u ta’ kwalità. Fl-UE hemm madwar 23 miljun 
intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju, li jirrappreżentaw kważi 99% tal-intrapriżi tal-Unjoni u 
huma responsabbli għal madwar 75 miljun impjieg. F’ċerti industriji fundamentali, bħal dawk 
tat-tessuti, tal-bini jew tal-manifattura tal-għamara, l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju 
jirrappreżentaw kważi 80% tal-impjiegi.

Aktar simplifikazzjoni u kjarifika tar-regoli li jirregolaw il-politika ta' koeżjoni bla dubju se 
jkollhom impatt pożittiv fuq ir-ritmu ta' implimentazzjoni tal-programmi, b'mod partikolari 
billi jipprovdu lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, regoli aktar ċari u inqas 
burokratiċi li jippermettu aktar flessibbiltà biex jiġu adottati l-programmi għall-isfidi l-ġodda.

Din il-proposta tirrikjedi li jiġi emendat ir-Regolament Nru 1083/2006 tal-Kunsill li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali għall-politika ta’ koeżjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
amminisrrazzjoni tal-finanzjament tal-
Komunità, ikun hemm għajnuna biex l-
investimenti fl-Istati Membri u r-reġjuni 
jsiru b'aktar ħeffa u l-impatt tal-fondi fuq l-
ekonomija jiżdied, jeħtieġ li r-regoli li 
jirregolaw il-politika ta' koeżjoni jiġu 
ssimplifikati aktar.

(2) Sabiex tiġi ffaċilitata l-
amministrazzjoni tal-finanzjament tal-
Komunità, ikun hemm għajnuna biex l-
investimenti fl-Istati Membri u r-reġjuni 
jsiru b'aktar ħeffa u l-impatt tal-fondi fuq l-
ekonomija u l-ħolqien tal-impjiegi jiżdied, 
jeħtieġ li r-regoli li jirregolaw il-politika ta' 
koeżjoni jiġu ssimplifikati aktar.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-3 ta' Ġunju 2009 dwar 
"Impenn komuni għall-Impjieg", sabiex 
jitpatta għal problemi ta' disponibilità ta' 
flus kontanti li jseħħu fl-Istati Membri 
bħala riżultat ta' limitazzjonijiet 
finanzjarji fl-eqqel tal-kriżi u biex 
titħaffef l-implimentazzjoni ta' miżuri 
attivi tas-suq tax-xogħol bl-għan li ċ-
ċittadini jsibu aktar appoġġ, u b'mod 
aktar speċifiku, dawk li huma qiegħda jew 
dawk fir-riskju tal-qgħad, jeħtieġ li għal 
perjodu ta' żmien limitat jinbidlu d-
dispożizzjonijiet dwar il-kalkolu tal-
pagamenti interim. Għaldaqstant huwa 
xieraq li, mingħajr ma jinbidlu l-
obbligazzjonijiet ta' kofinanzjar 
nazzjonali li japplikaw għal programmi 
operattivi tul il-perjodu kollu ta' 
pprogrammar, il-Kummissjoni 
tirrimborża, fejn jitolbu hekk l-Istati 

imħassar
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Membri, talbiet ta' pagament interim bil-
100 % tal-kontribuzzjoni pubblika għal 
kull assi ta' prijorità fil-programmi 
operattivi ffinanzjati mill-FSE.

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Hemm bżonn ta’ implimentazzjoni 
korretta tal-programmi operattivi u l-użu 
ottimali tal-finanzjament tal-Unjoni 
sabiex tiġi affrontata l-ħtieġa ta’ 
implimentazzjoni tal-miżuri attivi tas-suq 
tax-xogħol bħat-taħriġ fil-każ ta’ qgħad, 
l-antiċipazzjoni u l-ġestjoni tar-
ristrutturazzjonijiet, l-aġġornament tal-
kapaċitajiet jew kif ukoll il-forniment ta’ 
apprendistati ta’ kwalità għolja għaż-
żgħażagħ. Il-bżonn li l-persuni jibqgħu 
impjegati jew li jitħallew isibu impjieg 
mill-ġdid isir aktar pressanti u urġenti 
waqt il-perjodu ta’ kriżi ekonomika u 
finanzjarja.  

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Artikolu 77 jinbidel b’dan li ġej: imħassar
"Artikolu 77
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Ir-regoli komuni għall-kalkolu ta' 
pagamenti interim u pagamenti tal-bilanċ 
finali
1. Il-ħlasijiet interim u l-ħlasijiet tal-
bilanċ finali għandhom jiġu kalkolati bl-
applikazzjoni tar-rata ta' kofinanzjament 
stabbilita fid-deċiżjoni dwar il-programm 
operattiv konċernat għal kull assi ta' 
prijorità għan-nefqa eliġibbli msemmija 
taħt dan l-assi ta' prijorità f'kull 
dikjarazzjoni tan-nefqa ċertifikata mill-
awtorità ta' ċertifikazzjoni.
Madankollu l-kontribuzzjoni Komunitarja 
permezz ta' ħlasijiet interim u ħlasijiet tal-
bilanċ finali ma għandhiex tkun ogħla 
mill-kontribuzzjoni pubblika u l-ammont 
massimu ta' għajnuna mill-Fondi għal 
kull assi ta' prijorità kif stabbilit fid-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-
programm operattiv.
2. B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1, fil-każ ta' programmi 
operattivi kkofinanzjati mill-FSE, il-
ħlasijiet interim mill-Kummissjoni għal 
dikjarazzjonijiet ta' nfiq mibgħuta mill-
Istati Membri sal-31 ta' Diċembru 2010 
jistgħu jsiru, jekk dan jintalab minn Stat 
Membru biex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni tal-miżuri kontra l-kriżi, 
bil-ħlas ta' 100 % tal-kontribuzzjoni 
pubblika għal kull assi ta' prijorità kif 
imsemmi taħt din l-assi ta' prijorità fid-
dikjarazzjoni ta' nfiq iċċertifikata mill-
awtorità ta' ċertifikazzjoni. Fejn l-Istat 
Membru jagħżel dan, il-Kummissjoni 
għandha tapplika din is-sistema għat-
talbiet kollha ta' ħlasijiet interim 
mibgħuta sal-31 ta' Diċembru 2010 għall-
programm operattiv imsemmi.
Id-differenza bejn l-ammont totali 
mħallas skont l-ewwel subparagrafu u l-
ammont ikkalkolat skont l-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 ma 
għandhiex titqies biex jiġu kkalkolati 
ħlasijiet interim għal dikjarazzjonijiet ta' 
nfiq mibgħuta wara l-
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31 ta' Diċembru 2010. Iżda, din id-
differenza għandha titqies għall-fini tad-
dispożizzjoni taħt l-Artikolu 79(1) u għall-
kalkolu tal-ħlas tal-bilanċ finali."


