
CM\857259MT.doc PE458.699v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.2.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0597/2010, imressqa minn Gerhard Holzinger, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-reviżjoni tal-baġit tal-UE, partikolarment fir-rigward 
tal-appoġġ mogħti għall-infrastruttura tat-toroq 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li - fil-kuntest tal-miżuri ta’ restrizzjoni tal-baġit attwali - il-
baġit tal-UE għandu jiġi rivedut. B’mod partikolari, huwa jappella biex jerġa’ jiġi eżaminat l-
appoġġ mogħti għall-infrastruttura tat-toroq; huwa jsostni li kemm-il darba jiġu allokati fondi 
lil proġetti li jkunu ta’ ħsara għall-ambjent, mingħajr ma jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
reġjonali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-4 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 Frar 2011.

Il-petizzjonant jistaqsi għala, f’dawn iż-żminijiet ta’ restrizzjoni tal-baġit, għadha għddejja l-
infrastruttura tat-toroq filwaqt li, fl-opinjoni tiegħu, għandu jkollha anqas prijorità, billi hu 
qed jassumi li hi ta’ ħsara għall-ambjent. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-proġetti tal-infrastruttura tat-toroq, li huma kofinanzjati mill-Fondi Strutturali, huma 
magħżula mill-Istati Membri nnifishom. Ir-regoli applikabbli ma jistipolawx li għandu jkun 
hemm reviżjoni kull meta jkun hemm bidla fiċ-ċirkostanzi, billi fihom innifishom huma 
investimenti fit-tul. Fil-każ ta’ proġetti maġġuri, li l-ammont tagħhom jisboq il-50 miljun 
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ewro, ir-rata ta’ kofinanzjament hi kkonfermata mill-Kummissjoni. Il-proġetti maġġuri 
għandhom ikunu konsistenti mal-politika ambjentali tal-UE. Il-programmi kofinanzjati huma 
soġġetti għall-Istimi Ambjentali Strateġiċi u l-proġetti huma soġġetti għall-evalwazzjonijiet 
tal-impatt ambjentali.

Wara li ngħataw it-tweġibiet preċedenti għall-petizzjonijiet 1400/2009 u 1528/2009, il-
Kummissjoni kkonfermat li l-proġetti kofinanzjati m’għandhomx ikunu ta’ ħsara għall-
ambjent, anzi għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp reġjonali sostenibbli. Fil-każ tal-
proġetti tat-toroq inkwistjoni, il-pjanijiet kienu għadhom fi stadju bikri wisq sabiex wieħed 
ikun jista’ jevalwa b’mod utli l-konformità mad-direttiva dwar l-evalwazzjonijiet tal-impatt 
ambjentali, u għalhekk ingħalqu l-petizzjonijiet.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni targumenta li ċ-ċirkostanzi ekonomiċi attwali m’għandhomx bażi per se għal 
reviżjoni tal-għażliet tal-proġetti ppreżentati mill-Istati Membri għall-kofinanzjament tal-UE. 
Jista’ jkun il-każ ukoll li l-valur miżjud Ewropew ta’ tali proġetti hu attwalment imkabbar 
matul iż-żminijiet ta’ strettezza tal-baġit. Minkejja dan, l-Istati Membri għad għandhom l-
għażla kompletament f’idejhom fir-rigward ta’ liema proġetti għandhom jiġu proposti.  


