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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1879/2008, imressqa mis-Sur Chris Robillard ta’ nazzjonalità 
Brittanika, flimkien ma’ 1560 firma fuq l-oppożizzjoni tiegħu għall-garanzija 
tal-fondi tal-UE għal proġett bil-għan li jinkorpora il-Kulleġġ tal-Arti 
Dartington u l-Kulleġġ tal-Università Falmouth

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-miżuri neċessarji biex il-fondi tal-
UE ma jiġux garantiti għall-inkorporazzjoni tal-Kulleġġ tal-Arti Dartington mal-Kulleġġ tal-
Università Falmouth. Skont il-petizzjonant applikazzjoni għall-fondi tal-ERDF għall-appoġġ 
ta’ din il-inkorporazzjoni tiġi taħt l-eżaminazzjoni mill-Aġenzija Reġjonali għall-Iżvilupp tal-
Lbiċ u l-Kumitat tal-Moniteraġġ tal-Programmi tal-Fondi ta’ Konverġenza. Il-petizzjonant 
jikkunsidra li l-inkorporazzjoni hija propja kontroll sħiħ li jista’ jwassal għat-taħlil tal-Kulleġġ 
tal-Arti Darlington, istituzzjoni unika mwaqqfa fl-1920ijiet. Jipprotesta bis-sħiħ għall-
manuvrar sigriet wara din il-korporazzjoni u jikkunsidra li l-garanzija tal-fondi tal-UE għaliha 
tmur kontra l-kriterji propji tar-regoli reġjonali tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

L-inkorporazzjoni tal-Kulleġġ tal-Arti Dartington mal-Kulleġġ tal-Università Falmouth ġiet 
preżentata bħala applikazzjoni ta’ proġett skont il-Programm ta’ Konverġenza għal Cornwall 
u l-Isles of Scilly. L-inkorporazzjoni tinkludi rilokazzjoni tal-kampus ta’ Dartington għal 
Falmouth/Penryn f’Cornwall. Għall-iskop tal-programm ta’ Konverġenza, issir referenza
għall-proġett bħala “Intejbu l-Bażi tal-Għarfien Kreattiv ta' Cornwall”. 
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Wieħed għandu jiftakar li d-deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-proġetti li għandhom jiġu 
kofinanzjati mill-Fondi Strutturali huma r-responsabilità tal-Awtorità ta’ Mmaniġġjar. Għall-
programm ta’ Konverġenza f’Cornwall u l-Isles of Scilly l-Awtorità ta’ Mmaniġġjar għall-
Ingilterra, id-Dipartiment għall-Komunitajiet u l-Gvern Lokali, f’dan ir-rigward iddelegat ir-
responsabilità tagħha lill-Aġenzija ta’ Żvilupp Reġjonali tal-Lbiċ (SWRDA). Bi ftehim mal-
Kumitat għall-Monitoraġġ tal-Programmi (PMC) għall-programm ta’ Konverġenza, ġew 
stabbiliti proċeduri għall-valutazzjoni u l-għażla ta’ proġetti f’konformità mal-kriterji adottati 
mill-PMC. Waqt b’mod ġenerali l-PMC mhux qed jieħu deċiżjonijiet ta’ ffinanzjar dwar il-
proġetti, il-proċeduri jipprevedu li l-PMC jappoġġja investimenti li huma innovattivi u 
kontroversjali. L-appoġġ potenzjali għall-inkorporazzjoni tal-Kulleġġi li qed jiġi kkontestat 
minn dawk li qed jieħdu sehem fil-kampanja kien meqjus bħala wieħed kontroversjali u 
għalhekk suġġett għall-approvazzjoni tal-PMC. 

Il-Proġett deher diġà fl-aġenda tal-ewwel laqgħa formali tal-PMC fit-30 ta’ Jannar 2008. Dan 
kien minħabba n-natura kritika tiegħu fir-rigward taż-żmien. Biex wieħed seta’ jkompli 
għaddej bil-inkorporazzjoni formali taż-żewġ istituzzjonijiet, kienet meħtieġa mill-inqas 
indikazzjoni waħda dwar kontribuzzjoni possibbli mill-programm ta’ Konverġenza. Il-PMC 
jixtieq li, fil-prinċipju jara li dan il-proġett jiġi meqjus għall-iffinanzjar. Għalissa din ma 
kinitx deċiżjoni ta’ ffinanzjar. Tassew il-proġett kien għadu f’fażi bikrija ta’ żvilupp u 
valutazzjoni sħiħa kien għadha mhix possibbli. Għalhekk il-PMC espliċitament talab li kull 
kontribuzzjoni mill-FEŻR tkun suġġetta għall-verifika ta’ elementi ewlenin ta’ valutazzjoni 
bħal valur għall-flus, eliġibilità għall-appoġġ mill-FEŻR, u konferma ta’ finanzjament 
kumplimentari. Il-Kummissjoni Ewropea, li taġixxi fil-kapaċità konsultattiva tagħha, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Ġenerali tal-Fondi Strutturali1, talbet lill-
PMC jagħti l-kunsiderazzjoni meħtieġa lill-ġustifikazzjoni għall-proġett, inkluża r-
rilokazzjoni tal-kampus ta’ Dartington, u biex jiżgura li l-proċeduri ta’ għażla u d-deċiżjoni 
ta’ ffinanzjar isiru b’mod trasparenti u f’konformità mar-rekwiżiti regolatorji kollha. Il-PMC 
innota wkoll l-opinjonijiet ta’ dawk li qed jieħdu sehem fil-kampanja kontra l-inkorporazzjoni
u ta’ dawk li jappoġġjawha. 

Wara t-tkomplija ta’ valutazzjoni sħiħa, fis-26 ta’ Frar 2009, ġiet preżentata deċiżjoni ta’ 
ffinanzjar biex jiġi appoġġjat il-proġett, għall-approvazzjoni mill-PMC. Tħejja dokument ta’
valutazzjoni dettaljata u ngħatat assigurazzjoni mill-ġdid dwar il-punti li tqajmu fil-laqgħa tal-
Kumitat ta’ Jannar 2008. Ġie vverifikat fost l-oħrajn il-valur għall-flus li rriżulta 
f’rakkomandazzjoni biex jiġu mmoniterjati b’mod aktar strett riżultati mmirati lejn il-
kummerċ, u ġew ikkonfermati l-kapital u l-iffinanzjar mid-dħul kemm mill-SWRDA u l-
Kunsill għall-Iffinanzjar ta’ Edukazzjoni Ogħla għall-Ingilterra (HEFCE), u l-HEFCE 
kkonferma li l-pożizzjoni tal-Kulleġġ  tal-Arti Dartington ma kinitix sostenibbli mingħajr l-
inkorporazzjoni. Il-PMC approva kontribuzzjoni mill-ERDF ta’ £12.3 miljun suġġetta għall-
impenn tal-istituzzjonijiet amalgamati lejn ħidma man-negozji, id-domanda murija  li fuqha 
hija bbażata r-raġuni għall-impjieg ta’ aktar studenti, u lejn il-ġenerazzjoni ta’ valur għall-flus 
u l-possibilità tal-kisba tar-riżultati fil-klima ekonomika attwali. Wara l-approvazzjoni tal-
PMC, l-SWRDA riċentement tat l-aħħar approvazzjoni dwar il-proġett. 
                                               
1 Regolament tal-Kunsill 1083/2006 tal-11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond 
ta’ Koeżjoni , Artikolu 64.2. 
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Il-Programm ta’ Konverġenza għal Cornwall u l-Isles of  Scilly jimmira li “jistabilixxi l-
impetu biex l-ekonomija tinbidel f’waħda b’valur miżjud għoli fejn l-għarfien, l-ambjent u l-
kwalità ta’ ħajja jservu ta’ pedament għat-tkabbir ekonomiku sostenibbli”. Il-Programm huwa 
mistenni li joħloq 11,000 impjieg ġdid. Il-valur totali tiegħu huwa ta’ €670 miljun li  €458 
miljun minnhom huma ffinanzjati mill-FEŻR. L-inkorporazzjoni tal-Kulleġġ tal-Arti 
Dartington mal-Kulleġġ tal-Università Falmouth hija ffinanzjata skont l-l-assi ta’ prijorità tal-
programm “Infrastruttura Trasformazzjonali” li qed jinvesti f’infrastruttura għall-ekonomija li 
hija bbażata fuq l-għarfien inkluża dik għall-edukazzjoni ogħla. L-assi ta’ prijorità l-oħra 
huma “Innovazzjoni, Riċerka u Żvilupp”, “Intrapriża u Investiment”, u “Sfruttar tal-Potenzjal 
Ekonomiku ta’ Post”. 

Konklużjoni

Id-deċiżjoni ta’ ffinanzjar li tiġi appoġġata l-inkorporazzjoni tal-Kulleġġ tal-Arti Dartington 
mal-Università tal-Kulleġġ Falmouth ittieħdet mill-korpi nazzjonali responsabbli għall-
Programm ta’ Koverġenza f’Cornwall u l-Isles of Scilly. Abbażi tal-informazzjoni 
disponibbli, dan jidher li sar f’konformità mar-regolamenti u l-proċeduri applikabbli.  


