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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-‘kejl tar-rendiment ekonomiku u l-prosperità reġjonali’ huwa aspett li 
b’mod ċar jaqa’ taħt il-politika strutturali u ta’ koeżjoni u għalhekk jidħol fil-kamp li hu 
responsabbli minnu l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali;

2. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tiddibatti l-mertu ta’ għadd ta’ indikaturi soċjali u 
ambjentali, komplementari għall-PDG, li għandhom jiġu rikonoxxuti bħala l-kriterju 
ewlieni, li għandu jkun disponibbli għall-politiki tal-UE fil-ġejjieni, bl-għan li jittejbu ċ-
ċirkostanzi tat-teħid ta' deċiżjonijiet, speċjalment fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni, u 
biex jiġi indirizzat aħjar it-tħassib taċ-ċittadini Ewropej; għal dan l-iskop, jappoġġa l-
attivitajiet tal-Eurostat u jistieden lill-Kummissjoni tfassal komunikazzjoni ġdida dwar l-
indikaturi kollha disponibbli, filwaqt li tqis l-istrateġija UE2020;

3. Jirrimarka li l-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni1 jistipula l-kriterji tar-rata tal-qgħad, ir-rata tal-impjiegi, 
il-livell ta’ edukazzjoni tal-ħaddiema u d-densità tal-popolazzjoni li għandhom jintużaw 
meta jiġu allokati l-fondi taħt l-objettiv ‘kompetittività u impjiegi reġjonali’; jenfasizza l-
importanza li jiġu definiti l-kriterji adegwati u li jiġu integrati indikaturi oħrajn 
komplementari għall-PDG fil-livell nazzjonali u reġjonali għall-implimentazzjoni 
speċifika tal-programmi fir-reġjuni u l-bliet;

4. Iqis li l-PDG jikkostitwixxi referenza essenzjali u għodda effikaċi għall-kejl tat-tkabbir 
ekonomiku tar-reġjuni; huwa tal-fehma li r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 
dwar il-politika ta' koeżjoni u l-politika reġjonali tal-UE wara l-20132 toffri l-qafas adattat 
għad-dibattitu dwar l-eliġibilità għall-fondi reġjonali tal-UE; jemmen ukoll li jistgħu 
jiżdiedu ma’ dan strumenti addizzjonali bi kriterji ambjentali u soċjali u fatturi oħrajn fil-
livell adegwat ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, meta jkunu qed jitfasslu u jiġu implimentati 
politiki tal-UE, sabiex tiġi faċilitata evalwazzjoni ġenerali tal-iżvilupp reġjonali kif ukoll 
biex tiġi ggwidata l-politika ta' koeżjoni, li l-għan ewlieni tagħha huwa li jinkiseb żvilupp 
ibbilanċjat f'kull reġjun tal-UE, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiki partikolari tagħhom, 
inklużi r-reġjuni periferali, dawk l-aktar imbiegħda u dawk mal-fruntiera;

5. Jenfasizza li l-finanzjament għall-Fondi Strutturali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għall-
Iżvilupp Rurali u l-Fond għas-Sajd kollha flimkien għall-perjodu 2007-2013 huwa bbażat 
strettament fuq il-PDG tal-Istati Membri; ifakkar li dan il-kunċett huwa konformi mal-
prinċipju tas-solidarjetà fl-Unjoni Ewropea, billi l-għan tal-politika ta’ koeżjoni huwa li 
titnaqqas id-differenza bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni Ewropej;

6. Iqis li hemm kumplessità inerenti fl-istruttura ekonomika reġjonali u ċertu ammont ta’ 

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p.25.
2 P7_TA(2010)0356.
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interdipendenza fi kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali; huwa tal-fehma li, 
minkejja li l-fatt li l-PDG għadu jikkostitwixxi kejl rilevanti u rigoruż tal-iżvilupp fl-
implimentazzjoni tal-programmi fir-reġjuni u l-bliet, kultant jista’ jagħti impressjoni 
parzjali li ma tqisx is-sitwazzjoni attwali fir-reġjuni; iqis għalhekk li għandu jkun hemm 
dibattitu b’saħħtu, ġust, miftuħ u xjentifiku dwar il-merti ta’ indikaturi oħrajn, minbarra l-
PDG; jenfasizza li filwaqt li l-PDG għandu jibqa’ l-kriterju ewlieni għall-Objettiv 1, 
għandhom ukoll jintużaw kriterji oħrajn biex jiġi kategorizzat u prijoritizzat l-appoġġ lir-
reġjuni tal-Objettiv 2, abbażi tal-isfidi soċjali, ekonomiċi, ambjentali, demografiċi u 
ġeografiċi li jiffaċċjaw rispettivament, f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006; jinnota li l-Istati Membri jistgħu jqisu li jinvestigaw indikaturi oħrajn – fatturi 
ambjentali u soċjali, pereżempju – li jagħtu impressjoni aktar wiesa' tal-benessri tas-
soċjetà, il-karatteristiki speċifiċi tar-reġjuni u l-bliet li jidħlu fl-Objettivi 1 u 2 u l-valur 
miżjud prodott mill-politiki tal-UE fil-livell nazzjonali, bl-għan li żoni kbar u mhux 
żviluppati ma jitħallewx barra mill-iżvilupp offrut mill-politika Ewropea komuni ta' 
koeżjoni;

7. Ifakkar li s-saħħa, l-edukazzjoni u l-protezzjoni taċ-ċittadini, il-mezzi tat-trasport u tal-
infrastruttura, is-sostenibilità ambjentali, l-ekwità u l-integrazzjoni soċjali, huma parti 
integrali mill-mudell kostituttiv tal-iżvilupp Ewropew, minbarra l-kwistjonijiet ekonomiċi;
iżid li l-kwalità tal-għajxien u l-vulnerabilità ekonomika, soċjali, ġeografika, demografika 
u ambjentali tar-reġjuni għandha titqies meta jkunu qed jiġu evalwati proġetti li jiġu 
ffinanzjati mill-politika ta' koeżjoni, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija UE2020 u 
tiġi żviluppata ekonomija tas-suq soċjali bbilanċjata;

8. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm il-PDG u tibqa’ tirreferi għalih bħala l-kriterju ewlieni 
għall-għoti tal-assistenza mill-politika reġjonali fil-livell Ewropew għall-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss 2014-2020; jirrimarka f’dan ir-rigward u bl-għan li tingħata 
impressjoni iktar komprensiva tal-politiki reġjonali ta' koeżjoni, li għandu jitħalla l-ispazju 
għall-awtoritajiet nazzjonali biex jużaw indikaturi oħrajn fil-livell xieraq ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet meta jkunu qed ifasslu u jimplimentaw politiki tal-UE; iqis li, fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-programmi reġjonali, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-
dibattitu dwar l-indikaturi li jistgħu jitkejlu faċilment u bi preċiżjoni, u l-kunsiderazzjoni 
tagħhom, flimkien mal-PDG, jistgħu jipprovdu stampa iktar sħiħa tar-riżultati dovuti 
għall-politiki reġjonali ta' koeżjoni, sabiex l-esperti nazzjonali jkunu jistgħu jilħqu l-
objettivi ewlenin fil-livell tal-UE;

9. Huwa tal-fehma li, jekk Stat Membru jkollu provi xjentifiċi li jikkonfermaw esperjenza ta’ 
suċċess u dejjiema fl-applikazzjoni ta’ indikaturi komprensivi, ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali li jqisu l-karatteristiki speċifiċi ta’ kull reġjun fil-politika nazzjonali ta’ tqassim 
tagħhom għall-użu ta’ fondi strutturali u ta’ koeżjoni, ikun meħtieġ aktar stħarriġ fir-
rigward tal-affidabilità, l-adattabilità u l-applikazzjoni possibbli ta’ dawk l-indikaturi 
sabiex jingħelbu l-isfidi Ewropej komuni;

10. Ifakkar li kwalunkwe applikazzjoni ta’ kriterji addizzjonali għandha tirrispetta l-prinċipju 
li l-miżuri tal-politika ta' koeżjoni għandhom ikunu kkonċentrati f’reġjuni fejn l-iżvilupp 
għadu lura;

11. Jinnota li l-applikazzjoni stretta tal-kriterju tal-PDG fid-determinazzjoni tal-eliġibilità 



AD\836343MT.doc 5/6 PE448.798v02-00

MT

skont l-objettiv ta’ konverġenza toħloq effett ta’ limitu sinifikanti għad-detriment tar-
reġjuni li mhumiex eliġibbli; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tevalwa l-possibilità li 
toħloq objettiv intermedju bejn il-"konverġenza" u l-"kompetittività u l-impjiegi reġjonali" 
bil-ħsieb li jitnaqqas dan l-effett ta’ limitu;

12. Huwa tal-fehma li l-koeżjoni ffinanzjata mill-UE m’għandhiex twassal għal investimenti 
li ma jqisux l-interessi reali taċ-ċittadini Ewropej.
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