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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni hija strument fundamentali għall-promozzjoni tal-
koeżjoni ekonomika u soċjali, bl-għan li jittieħdu miżuri biex jonqsu l-inugwaljanzi 
reġjonali, tkun promossa l-konverġenza reali u stimulati t-tkabbir u l-impjiegi, kif ukoll 
jintlaħqu l-miri ambjentali;

2. Jenfasizza li l-livell ta’ investiment fl-ambjent mhux qed jagħmel il-progress li kien 
mistenni jagħmel, kif juri wkoll il-volum ta’ proġetti magħżula li bilkemm jaqbżu l-21% 
tat-total previst fil-programmi;

3. Jieħu nota li l-investimenti fil-qasam tal-infrastruttura tas-saħħa qegħdin jagħmlu 
progress ġmielhom u li teżisti konnessjoni pożittiva bejn il-politika ta’ koeżjoni u r-
riformi strutturali fis-settur tas-saħħa. Din il-konnessjoni pożittiva teħtieġ tiġi meqjusa 
meta jiġu definiti l-prijoritajiet għall-investiment tal-perjodu ta’ programmar li jmiss;

4. Jenfasizza li l-investiment fis-settur tal-ferroviji mhux qed jagħmel progress skont il-pjan, 
li bi 22.5% tat-total provdut fil-programmi, huwa wisq anqas mill-proġetti magħżula fis-
settur tat-toroq (34%), u ma jikkontribwixxix biżżejjed għad-dekarbonizzazzjoni tat-
trasport;

5. Jitlob li ssir implimentazzjoni aħjar tal-programmi fil-qasam ambjentali, b’mod 
partikolari fis-setturi trasversali li jikkostitwixxu valur miżjud fil-livell Ewropew, bħall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, l-investiment fit-teknoloġiji aktar 
nodfa u b’kontenut baxx ta’ karbonju, l-azzjoni kontra t-tniġġis tal-ajru u l-ilma, l-azzjoni 
għall-ħarsien tal-bijodiversità, l-espansjoni tan-netwerks ferrovjarji, il-promozzjoni tal-
effikaċja tal-enerġija, speċjalment fis-settur tal-bini, u sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
sabiex jintlaħqu l-miri tal-UE għall-2020 u għall-promozzjoni ta’ impjiegi ħodor u 
ekonomija ħadra; jenfasizza barra minn hekk ir-rwol ċentrali tal-politika ta’ koeżjoni biex 
jintlaħqu l-miri;  jitlob li ssir implimentazzjoni malajr tal-proġetti magħżula diġà u l-
aċċelerazzjoni tal-għażla ta’ proġetti ta’ kwalità;

6. Jitlob li jintużaw il-fondi li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni ta’ diżastri ambjentali 
u/jew reazzjoni rapida u jitlob lill-Istati Membri biex jaċċelleraw l-investimenti fil-
prevenzjoni u r-riabilitazzjoni ta’ żoni industrijali u ta’ art kontaminata, fid-dawl tar-rata 
baxxa ta’ implimentazzjoni tagħhom;

7. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni hija waħda mill-istrumenti li għandhom 
jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ qafas finanzjarju xieraq għall-prevenzjoni ta’ diżastri 
naturali u dawk magħmula mill-bniedem, jappoġġjaw u jipprovdu konnessjoni bejn din u 
strumenti oħra bħall-politika għall-iżvilupp rurali, il-politika reġjonali, il-Fond ta’ 
Solidarjetà u s-Seba’ Programm Qafas; jitlob, f’dan ir-rigward, li l-prevenzjoni ta’ 
diżastri tiġi kkunsidrata fil-perspettiva finanzjarja ta’ wara l-2013; jitlob 
implimentazzjoni aħjar tal-programmi fl-oqsma tal-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni 
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tal-mard konformi mal-linji gwida Strateġiċi tal-Komunità, flimkien mal-infrastruttura 
tas-saħħa, bħala fatturi biex jonqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa fl-Ewropa kollha;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza kif il-programmi attwali jistgħu jittrattaw l-
inugwaljanzi li dejjem qed jikbru fis-saħħa fi ħdan u bejn ir-reġjuni, minħabba li huma r-
restrizzjonijiet prinċipali għall-koeżjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali fil-kuntest tal-
aġenda tal-UE tal-2020 dwar il-faqar;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi regoli sempliċi u flessibbli li jirregolaw l-
implimentazzjoni tal-programmi u li terġa' tinnegozja r-rati ta’ kofinanzjament fejn l-
Istati Membri jitolbu hekk, filwaqt li jitqiesu r-reġjuni ta’ ‘konverġenza’, speċjalment ir-
reġjuni l-anqas żviluppati tal-Istati Membri tal-Fond ta’ Koeżjoni u r-reġjuni 
kkaratterizzati minn żvantaġġi ġeografiċi jew naturali permanenti, bħar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda; jitlob li l-informazzjoni dwar l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
proġetti skont il-fondi tal-politika ta’ koeżjoni tkun disponibbli fil-ħin reali permezz ta’ 
nomenklatura komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS), b’mod kemm jista’ 
jkun dettaljat (NUTS 3, fejn ikun disponibbli) fuq websajt aċċessibbli għall-pubbliku 
ġenerali, ħaġa li ttejjeb it-trasparenza u s-sorveljanza stretta tal-ġestjoni tal-fondi tal-
politika ta’ koeżjoni;

11. Jenfasizza l-ħtieġa għal approċċ orjentat lejn ir-riżultati għall-politika ta’ koeżjoni billi 
jiġu stabbiliti miri ċari u li jistgħu jitkejlu u indikaturi tar-riżultati; jenfasizza l-ħtieġa li 
tiġi sottomessa fil-ħin u b’mod komplet informazzjoni eżatta dwar l-indikaturi u dwar il-
progress lejn il-miri maqbula mill-Istati Membri kollha fir-rapporti annwali tagħhom, 
biex jippermettu fehim aħjar tal-kontenut tal-programm u monitoraġġ aħjar tal-progress 
tal-implimentazzjoni;

12. Jirrikonoxxi n-nuqqas ta’ data rigward il-proġetti b’kuntratt u l-proġetti mħallsa fir-
Rapport Strateġiku 2010; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta data li 
tista’ tivvaluta l-implimentazzjoni reali tal-politika ta’ koeżjoni permezz ta’ indikaturi 
affidabbli bħall-pagamenti finali tal-proġetti, il-kisbiet tal-objettivi tal-proġetti u l-
konnessjoni tagħhom mal-politika korrispondenti tal-istrateġija 2020 tal-UE;

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi finanzjament għal programmi immirati għar-
riġenerazzjoni urbana u titjib tal-kundizzjonijiet ambjentali, inklużi l-proġetti għall-
kwalità tal-ilma;

14. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-komunikazzjoni fir-reġjuni dwar l-
opportunitajiet li toffri l-Ewropa għall-innovazzjoni fil-qasam tat-teknoloġiji ambjentali, 
u tenfasizza l-ħtieġa biex jiġu implimentati miżuri biex jiffaċilitaw l-involviment tal-
SMEs;

15. Jappella għal koordinazzjoni u integrazzjoni aħjar tal-programmi ta’ koeżjoni għall-
infrastruttura, f’diversi oqsma inklużi l-ICT u l-enerġija, permezz ta’ ppjanar imtejjeb fil-
livell nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jinkiseb tnaqqis fl-ispiża u protezzjoni aħjar tal-
ambjent;

16. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu ssimplifikati u mgħaġġla l-allokazzjoni tal-fondi u l-pagamenti 
lill-benefiċjarji finali filwaqt li tkun żgurata fl-istess ħin il-ġestjoni finanzjarja soda;
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17. Jirrikonoxxi l-impatt modest tal-programmi ta’ koeżjoni fuq l-indikaturi ekonomiċi 
nazzjonali, inkluż il-PGD, u jirrimarka li d-dewmien fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ 
koeżjoni huwa parzjalment dovut għar-riġidità żejda tal-proceduri; għalhekk jenfasizza l-
ħtieġa li titjieb l-effikaċja tal-politika ta’ koeżjoni, inkluż permezz tat-tnaqqis tal-
burokrazija u t-tħaffif tal-proċeduri u tal-metodi eżistenti tar-rimbors lill-benefiċjarji;
jenfasizza l-ħtieġa għall-ksib ta’ bilanċ bejn is-simplifikazzjoni tal-proċeduri burokratiċi 
u l-ġlieda kontra l-frodi;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied l-effett ta' lieva tal-baġit tal-UE rigward il-programmi ta' 
koeżjoni permezz ta' forom ġodda ta' finanzi għall-investiment, inkluż permezz ta' modi 
innovattivi kif ikunu kkumbinati l-għotjiet u s-self, il-ftuħ ta’ swieq ġodda għal forom 
differenti ta’ sħubija bejn il-pubbliku u l-privat, u l-użu estensiv tal-għarfien espert tal-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali;

19. Jenfasizza li politika ta’ koeżjoni għandha tkompli trawwem forom ta’ koperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali; għalhekk jenfasizza l-ħtieġa għal reviżjoni u 
simplifikazzjoni tal-arranġamenti attwali għall-koperazzjoni transkonfinali.
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