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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 bi qbil mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll l-aħjar prattiki 
sa issa, il-politika ta’ koeżjoni għandha tibqa indipendenti u l-bażijiet u l-prinċipji attwali 
tagħha m’għandhomx jiġu modifikati bid-dispersjoni settorjali tar-riżorsi tal-politika 
reġjonali. jenfasizza li l-politika u l-proġetti ta' koeżjoni għandhom jkunu marbuta aħjar 
mal-prijoritajiet stabbiliti fl-Istrateġija UE 2020; jenfasizza l-ħtieġa li jitfasslu objettivi 
ċari u li ssir valutazzjoni jekk l-miri nkisbux, li tintwera l-flessibilità tal-proċess ta’ 
reviżjoni tal-programmi operattivi u r-rilokazzjoni tal-fondi bejn il-programmi u li jiġu 
allokati kompetenzi ċari għal kull livell ta' governanza; 

2. Jinnota li l-finanzjament ta’ koeżjoni għandu jkollu l-għan li jippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-UE kollha kemm hi, b’mod partikolari billi jiżgura l-użu aħjar tal-potenzjali 
tar-reġjuni u s-sottoreġjuni bi PGD anqas mill-medja tal-UE u bil-promozzjoni ta' 
koeżjoni ekonomika u soċjali bil-għan li jittieħdu miżuri għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
reġjonali u għall-promozzjoni ta' konverġenza ġenwina; jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni 
hija strument importanti biex jintlaħaq l-objettiv 20-20-20 għall-2020 u biex tiġi stabbilita 
strateġija koerenti għall-ksib ta' ekonomija Ewropea ta' effiċjenza enerġetika għolja u ta' 
livell baxx ta' emissjonijiet ta' CO2 għaż-żmien medju u fit-tul u għall-indirizzar ta’ 
kwistjonijiet marbutin mas-sigurtà tal-enerġija u l-potenzjal għall-ħolqien ta’ impjiegi fis-
suq uniku; jirrikonoxxi li l-investimenti fi proġetti ta' effiċjenza enerġetika, l-infrastruttura 
tal-enerġija u ta' enerġija rinovabbli, kif ukoll l-iżvilupp tan-netwerk tal-broadband u l-użu 
tal-ICT fis-settur pubbliku u s-settur industrijali, mhux qed iwettqu l-progress mistenni;

3. Jinnota li l-politika ta’ koeżjoni mhux qed ikollha rwol effettiv biżżejjed fit-tmexxija tal-
investiment fl-infrastruttura għall-adattament għat-tibdil fil-klima, bħad-difiża kontra l-
għargħar;

4. Jitlob għal rabta bejn l-allokazzjoni ta’ sussidji u r-riżultati preċedenti u għal aktar 
opportunitajiet għall-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF biex jibdew proċeduri għall-irkupru ta’ 
fondi Ewropej fejn l-Istati Membri ma jagħmlux użu xieraq tagħhom, kif ukoll l-
eliminazzjoni ta’ piżijiet amministrattivi żejda, ġestjoni tal-proġetti aktar flessibbli u 
kontrolli sinkronizzati sabiex jiġu ssimplifikati u jiġu evitati konfużjoni u interpretazzjoni 
żbaljata li prattiki amministrattivi attwali spiss joħolqu;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddentifika l-ostakli li jipprevjenu l-użu ta' perċentwal ogħla 
ta' dawn il-fondi fil-qasam tal-enerġija u biex tressaq miżuri addizzjonali biex tirremedja 
din is-sitwazzjoni; jemmen, madankollu, li l-miżuri mressqa ma jistgħux ibiddlu l-bażijiet 
attwali tal-politika ta' koeżjoni u jistgħu jwasslu għall-ħolqien ta' dispersjoni settorjali ta’ 
fondi;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali jtejbu r-rabta bejn il-fondi ta’ 
koeżjoni u l-programm qafas ta’ riċerka, jenfasizza li l-fondi ta’ koeżjoni għandhom 
jintużaw biex isaħħu l-infrastruttura tar-riċerka biex jgħinu sabiex ir-riċerka tilħaq il-livell 
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ta’ eċċellenza neċessarju għall-aċċess għall-fondi għar-riċerka, jitlob għal fluss aħjar ta’ 
informazzjoni bejn il-fondi ta’ koeżjoni u l-programmi ta’ riċerka fejn proġetti b’potenzjal 
kbir ħafna jeħtieġu aċċess għal faċilitajiet aħjar għal applikazzjoni li tirnexxi;

7. Jitlob lill-Kummissjoni, fid-dawl tar-reviżjoni tal-politika ta' koeżjoni u tal-prospettiva 
finanzjarja tal-UE, biex l-iffrankar enerġetiku jkun integrat awtomatikament bħala 
kundizzjoni għall-għoti ta' fondi strutturali u ta' koeżjoni u li tistabbilixxi assenjazzjoni 
biex iżżid il-proporzjon tal-fondi ddedikati għal proġetti ta' effiċjenza enerġetika (bħal 
pereżempju dawk li jirrigwardaw l-effiċjenza enerġetika tal-bini, il-ħolqien u t-
trażmissjoni tal-elettriku) u għal proġetti ta' enerġiji rinovabbli u koġenerattivi 
deċentralizzati; jinnota li dan ma għandux ikun diskriminatorju lejn proġetti li xorta 
waħda ma jkunux relatati jew konnessi ma’ aspetti ta’ effiċjenza fl-enerġija u ma għandux 
iżid il-burokrazija għall-benefiċjarji tal-fondi strutturali u l-fondi ta’ koeżjoni;

8. Jinsab konvint li s-settur tad-djar jista’ jikkontribwixxi għall-ixpurnar tal-iżvilupp 
reġjonali bil-konsolidazzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi bbażati fuq l-innovazzjoni 
teknoloġika fil-qasam tal-enerġija u r-rijabilitazzjoni urbana u bit-tisħiħ tal-koeżjoni 
soċjali fiż-żona partikolari; jistieden lill-Kummissjoni tniedi Inizjattiva Ewropea għall-
Bini biex tappoġġa sa Ġunju 2011 u tkun kisbet ambjent mibni fl-UE b’enerġija żero sal-
2050;

9. Jistieden lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-opportunità tar-reviżjoni ta’ nofs iż-
żmien tal-perspettiva finanzjarja 2007-2013 u tal-politika ta’ koeżjoni biex jiżguraw 
assorbiment akbar tal-fondi Ewropej għall-perjodu 2011-2013;

10. Jirrikonoxxi li l-użu effikaċi tar-riżorsi għandu diversi benefiċċji soċjali u ekonomiċi, 
b'mod partikolari l-ħolqien ta' impjiegi mhux trasferibbli kemm fiż-żoni rurali kif ukoll 
f'dawk urbani u fuq kollox fil-qasam tal-SMEs;

11. Jirrikonoxxi li jista’ jsir użu aħjar tar-riżorsi, u li jistgħu jinkisbu benefiċċji soċjali bl-
allokazzjoni ta’ fondi tal-politika ta’ koeżjoni b’mod li ssir promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli fil-livelli reġjonali u sotto-reġjonali fl-Istati Membri; huwa tal-fehma li 
distribuzzjoni aktar ugwali tal-fondi ta' koeżjoni tillibera l-potenzjal soċjali lokali u r-
riżorsi lokali, u b’hekk jinħolqu impjiegi ġodda;

12. Fid-dawl tal-qafas finanzjarju l-ġdid u l-Istrateġija UE 2020, jitlob lill-Kummissjoni 
tagħmel l-iffinanzjartal-UE għall-proġetti reġjonali aktar aċċessibbli għall-SMEs, permezz 
tal-allokazzjoni ta’ baġits akbar għal programmi speċifiċi tal-SMEs, appoġġ għal titjib fil-
kapaċità ta’ assorbiment kif ukoll simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi jenfasizza 
r-rwol tal-SMEs bħala atturi innovattivi fl-ekonomija, u jenfasizza l-ħtieġa li “innovaturi 
rieqda jitqajmu”, li jfisser li l-SMEs jiġu inkuraġġiti jinvolvu ruħhom fi proġetti 
innovattivi u li jsiru konxji mill-potenzjal tagħhom;

13. Jenfasizza l-importanza ta’ settur kompetittiv tal-foresti fl-iżvilupp reġjonali, 
partikolarment fiż-żoni rurali, fejn jagħti kontribut kbir lit-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u 
l-prosperità;

14. Jenfasizza r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-politika ta' 
koeżjoni; jemmen li l-kooperazzjoni fil-livell lokali bejn l-SMEs, in-netwerks tan-negozju, 
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l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, ir-raggruppamenti u l-awtoritajiet reġjonali għandhom jitjiebu 
għal identifikazzjoni aktar mgħaġġla ta’ programmi reġjonali u opportunitajiet ta’ proġetti, 
filwaqt li jiġi appoġġat l-iżvilupp tar-riċerka applikata u l-innovazzjoni u l-ħolqien ta’ 
impjiegi li jirrikjedu ħiliet speċjalizzati; jitlob għalhekk għal approfondiment tal-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ 
koeżjoni u fil-kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “il-
Kontribuzzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-Ewropa 2020” fit-tfassil tal-politika ta’ 
koeżjoni fil-perspettiva finanzjarja ta’ wara l-2013;

15. Jilqa’ f’dan ir-rigward l-inizjattivi li għaddejjin bħal JASPERS (żvilupp ta’ proġetti), 
JEREMIE (ekwità, self jew garanziji) u JASMINE (faċilitajiet ta’ mikrokreditu) u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tkompli tissimplifika u tirriorganizza l-proċess biex tiffaċilità l-
parteċipazzjoni tal-SMEs, kif ukoll biex jiġu identifikati strumenti ta’ inġinerija 
finanzjarja addizzjonali tal-UE;

16. Jenfasizza r-rwol importanti tar-riċerka edukattiva u xjentifika għat-tkattir tal-
innovazzjoni, b’mod partikolari fil-qasam tal-ICT u fil-promozzjoni tal-effiċjenza 
enerġetika, kif ukoll b’konnessjoni mal-politika ta’ koeżjoni u mal-iżvilupp ekonomiku 
sostenibbli fl-UE;

17. Jiġbed l-attenzjoni għad-diffikultajiet li qed ikollhom l-Istati Membri fl-implimentazzjoni 
ta’ direttivi tal-UE dwar ir-riċiklaġġ u l-immaniġġar tal-iskart fl-ibliet u lejn il-fatt li r-
riċiklaġġ tal-materjal u l-enerġija joffri mezz addizzjonali ta’ ksib ta’ riżorsi u ħolqien ta’ 
impjiegi ġodda, b’mod partikolari fil-livell reġjonali u sub-reġjonali;

18. Jinnota l-iżvilupp mhux uniformi tal-investimenti fil-qasam tal-ekonomija diġitali; jitlob 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu l-appoġġ għat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni billi jistimulaw l-innovazzjoni tagħha u jżidu l-isforzi 
biex jippromwovu l-investimenti ta' netwerks ġodda ta' veloċità għolja miftuħa u 
kompetittivi li jiggarantixxu l-aċċess għall-internet bħala servizz univerali li jnaqqas il-
qasma diġitali bejn iċ-ċittadini Ewropej.
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