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Suġġett: Petizzjoni 1030/2009, imressqa minn Gianluca Fenderico, ta’ nazzjonalità 
Taljana, dwar preġudizzju inġust fl-allokazzjoni tal-fondi reġjonali tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis bħala inġust il-fatt li r-reġjun tal-Veneto jingħata konsiderevolment inqas 
appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali minn reġjuni Taljani oħra, b’mod 
partikolari fin-Nofsinhar, jew mir-reġjuni tal-Istati Membri l-ġodda. Huwa jqis din is-
sitwazzjoni bħala inġusta ħafna, billi jallega li r-reġjun tal-Veneto nefaq il-fondi b’mod iktar 
għaqli u li l-uffiċjali tiegħu għandhom inqas tendenza għall-korruzzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant jitlob għal żieda fil-kontribuzzjonijiet finanzjarji komunitarji mogħtija lir-
reġjun tal-Veneto waqt il-perjodu ta’ programmazzjoni attwali 2007-2013. Il-petizzjonant 
jenfasizza li ċerti reġjuni tal-UE, partikolarment dawk fin-Nofsinhar tal-Italja u dawk fil-
Lvant tal-Ewropa, jirċievu iktar kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fondi Strutturali minn 
reġjuni oħra bħall-Veneto. Skont il-petizzjonant, reġjuni żviluppati iktar bħall-Veneto 
għandhom jingħataw sehem iktar importanti mill-kontribuzzjonijiet finanzjarji peress li 
huma taw prova li jafu jutilizzaw il-fondi aħjar, billi jinkoraġġixxu l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tat-territorji tagħhom, u tal-kapital uman. Skont il-petizzjonant, l-għoti ta’ ħafna 
għajnuna finanzjarja lil reġjuni li huma inqas żviluppati b’kapaċità inqas fir-rigward ta’ nefqa 
jista’ jwassal għal telf ta’ riżorsi tal-komunità. Barra minn hekk, il-petizzjonant isaħħaħ dawn 
l-argumenti billi jorbot il-politika ta’ koeżjoni mal-istrateġija ta’ Liżbona u mal-Pjan 
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Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku.

M’hemmx stqarrijiet mill-petizzjonant rigward xi ksur tar-regoli tal-UE.

Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, skont it-Trattati u r-Regolamenti tal-UE, 
kontribuzzjonijiet finanzjarji skont il-Fondi Strutturali jingħataw biex jiġi ffaċilitat it-tnaqqis 
fil-qabża ekonomika u soċjali bejn ir-reġjuni differenti tal-Ewropa. F’dan ir-rigward, l-
Artikoli 18 u 19 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 jistipulaw li r-riżorsi finanzjarji 
jitqassmu b’tali mod li jingħata sehem ikbar (81.54% tal-ammont totali disponibbli għall-
politika ta’ koeżjoni) lil dawk ir-reġjuni klassifikati taħt l-objettiv ta’ “konverġenza”. Dawn 
huma reġjuni fejn il-Prodott Gross Domestiku (PGD) per capita huwa taħt il-75% tal-medja 
tal-UE. Peress li r-reġjuni li ssemmew fil-petizzjoni (Nofsinhar tal-Italja u l-Lvant tal-
Ewropa) huma inklużi taħt l-objettiv ta’ konverġenza, ir-riżultat huwa li huma jirċievu iktar 
riżorsi finanzjarji minn reġjuni oħra, bħall-Veneto, li ma jaqgħux taħt din il-kategorija.

Barra minn hekk, il-Kunsill tal-UE jiddeċiedi dwar it-tqassim tar-riżorsi finanzjarji mill-
Fondi Strutturali fuq bażi ta’ proposta mill-Kummissjoni. L-Istati Membri huma 
responsabbli għall-allokazzjoni finali tar-riżorsi fir-reġjuni differenti, skont il-
kondizzjonijiet deskritti fl-artikoli li ssemmew hawn fuq.

It-talbiet tal-petizzjonant mhumiex kompatibbli mat-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni 
Ewropea u mar-Regolamenti rilevanti. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax tiżgura li ser 
ikun hemm segwitu tal-petizzjoni.


