
AD\914091MT.doc PE492.590v04-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2011/0177(APP)

27.9.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

għall-Kumitat għall-Baġits

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Rapporteur għal opinjoni: Andrey Kovatchev



PE492.590v04-00 2/6 AD\914091MT.doc

MT

PA_NonLeg_Interim



AD\914091MT.doc 3/6 PE492.590v04-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jistipula li l-Kunsill għandu b’mod unanimu jadotta regolament li jistipula l-
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) wara li l-Parlament Ewropew ikun ta l-kunsens 
tiegħu b’maġġoranza assoluta,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 312(2) TFUE, li jiddikjara b’mod ċar li l-QFP għandu 
jiddetermina l-ammonti tal-limiti massimi għall-approprjazzjonijiet għall-impenji għal 
kull kategorija tal-infiq u l-limitu massimu annwali għall-approprjazzjonijiet għall-
ħlasijiet, li jesiġi li l-Parlament u l-Kunsill iżommu r-rwoli tagħhom imsejsa fuq it-trattat 
fin-negozjati dwar il-QFP u jħallu li jintlaħaq ftehim dwar it-tfassil tal-Politika ta' 
Koeżjoni fl-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, kif previst fl-Artikolu 177 TFUE,

A. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Ġunju 2012 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u 
r-riżorsi proprji, il-Parlament saħaq li l-baġit tal-UE, speċifikament fir-rigward tal-infiq 
tal-Politika ta’ Koeżjoni, jirrappreżenta għodda b'saħħitha biex jiżdied l-investiment 
strateġiku b’valur miżjud ppruvat u biex ipoġġi l-ekonomija Ewropea lura fit-triq tat-
tkabbir u l-kompetittività permezz tal-ħolqien tal-impjiegi u l-ġid għaċ-ċittadini tal-UE, u 
b'hekk titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom;

B. billi l-QFP għall-2014-2020 għandu jitqies bħala l-istrument ewlieni tal-UE biex jitwettqu 
l-għanijiet tal-istrateġija UE 2020 fit-territorju kollu tal-UE u għall-kisba ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; billi għandu jimmira wkoll li l-objettivi tal-UE miftehma 
bejn il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern jissarrfu f'azzjonijiet reali u konkreti, u dan joħloq il-
ħtieġa li n-negozjati attwali jinsew il-mentalità ffokata fuq il-kriżi u jaħdmu lejn baġit sod 
u razzjonali li jiggarantixxi t-tkabbir u l-impjiegi, u fl-aħħar mill-aħħar, livell għoljin ta' 
għajxien u ta’ sigurtà għaċ-ċittadini tal-UE;

C. billi bħala mekkaniżmu li jikkontribwixxi għall-parteċipazzjoni kif jixraq tar-reġjuni 
kollha tal-UE fi ħdan is-suq uniku, u bħala r-rispons prinċipali tal-UE għall-inugwaljanzi 
ekonomiċi, soċjali u territorjali persistenti fost ir-reġjuni tagħha, il-Politika ta’ Koeżjoni 
tal-UE għandha tibqa’ l-pilastru ewlieni tas-solidarjetà Ewropea;

D. billi, madankollu, jeħtieġ issir riforma tal-Politika ta’ Koeżjoni biex din issir aktar 
orjentata fuq ir-riżultati, iffukata tematikament u taġevola l-benefiċjarji, u għaldaqstant, 
aktar effiċjenti f'termini tal-investimenti magħmula;

E. billi l-Politika ta’ Koeżjoni għandha tagħti aċċess ġust għar-riżorsi, u twieġeb għall-
ħtiġijiet reali tar-reġjuni kollha tal-UE, li jirrikjedu wkoll flessibilità biex jiġu indirazzati 
l-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni fl-iffissar tal-għanijiet u tal-prijoritajiet tal-investiment, 
minkejja l-ħtieġa ta’ investiment fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, bħala għodda 
ewlenin li jikkontribwixxu għall-kisba tal-Istrateġija UE2020, li għandha tkun konnessa, 
b’mod xieraq, mal-Politika ta’ Koeżjoni permezz ta’ “taraġ lejn l-eċċellenza”;
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F. billi huwa evidenti li l-Politika ta' Koeżjoni ma tistax tkun siewja u effettiva għajr jekk 
tkun imsejsa fuq qafas finanzjarju stabbli, solidu u sostenibbli; billi f’dan rigward, ir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 “Ninvestu fil-Ġejjieni: Qafas Finanzjarju 
Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva” ikkonfermat 
l-impenn tiegħu li jiddefendi Politika ta’ Koeżjoni tal-UE aktar b’saħħitha, filwaqt li nsista 
li jiġi allokat livell adegwat ta’ riżorsi, ta’ mill-inqas l-istess livell bħal dak miftiehem 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni attwali 2007-2013;

G. billi l-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE hi politika għall-iżvilupp u għodda strateġika għall-
investiment, it-tkabbir u l-kompetittività, b’valur tal-UE ċert, li tikkontribwixxi għat-
tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni kollha, u tgħin sabiex tingħeleb il-kriżi 
ekonomika u finanzjarja attwali billi tikkontribwixxi b’mod deċiżiv għal, fost affarijiet 
oħra, programm varji ta’ rkupru nazzjonali u billi tfittex li tippromwovi l-innovazzjoni 
filwaqt li telimina d-disparitajiet bejn ir-reġjuni Ewropej;

H. billi ma teżisti l-ebda relazzjoni diretta bejn il-prestazzjoni tal-politika reġjonali u l-
prestazzjoni makroekonomika ta' Stat Membru, u billi r-reġjuni m'għandhomx jiġu 
kkastigati għal nuqqasijiet fil-livell nazzjonali ta' konformità ma' proċeduri relatati mal-
governanza ekonomika; billi l-impożizzjoni ta’ penali addizzjonali tista’ għaldaqstant 
tkompli tkabbar il-problemi ta’ pajjiżi li diġà qed jiffaċċaw problemi makroekonomiċi, u 
għaldaqstant, kundizzjonalitajiet makroekonomiċi f’termini tal-finanzjament tal-Politika 
ta’ Koeżjoni mhumiex aċċettabbli;  

I. billi jiddispjaċih dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex l-allokazzjoni addizzjonali 
speċifika għar-reġjuni ultraperiferiċi u l-anqas popolati titnaqqas b'47%, u jemmen li 
għandu jiġi allokat l-istess ammont ta' riżorsi finanzjarji li kien ġie allokat għall-perjodu 
ta' programmazzjoni preċedenti;

J. billi kemm il-benefiċjarji kif ukoll il-kontributuri netti jibbenefikaw mill-Politika ta’ 
Koeżjoni tal-UE;

K. billi l-Politika ta’ Koeżjoni tipprovdi appoġġ għal miżuri għall-allinjament ekonomiku u 
soċjali tar-reġjuni kollha tal-UE, fondi tematiċi ġodda, jekk jiġu stabbiliti, m'għandhomx 
idgħajfu l-pakketti finanzjarji nazzjonali, għax dawn ikollhom impatt negattiv fuq l-
outputs u r-riżultati tal-Politika ta' Koeżjoni fl-Istati Membri individwali;

i. Jenfasizza li l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hi li l-finanzjament tal-Politika ta' 
Koeżjoni għandu tal-anqas jinżamm fl-istess livell bħal dak tal-perjodu 2007-2013, 
speċifikament EUR 354 815 biljun fi prezzijiet tal-2011 (bl-esklużjoni tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa) li hu l-livell minimu assolut ta' finanzjament sod u, għaldaqstant, 
jikkostitwixxi linja li ma tistax tinqabeż fil-pożizzjoni tan-negozjati ġejjiena tiegħu.

ii. Ifakkar li kull kwistjoni relatata mat-tfassil tal-Politika ta' Koeżjoni trid tiġi trattata fl-
ambitu tal-proċeduri leġiżlattivi ordinarji għaddejjin attwalment fir-rigward tal-pakkett 
leġiżlattiv għall-2014-2020, u li r-Regolament dwar il-QFP għandu jittratta 
esklussivament l-ammonti u l-kategoriji ta' nfiq;

iii. Ifakkar li l-Artikolu 312(5) TFUE jesiġi li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jiffaċilitaw l-adozzjoni tal-qafas finanzjarju tul il-proċedura 
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applikabbli, u li għal dak il-għan il-Kunsill għandu jiżgura li l-Parlament jiġi informat 
minn qabel dwar l-istrument legali li bi ħsiebu jressaq quddiemu għall-kunsens tiegħu.
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