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Rimarki introduttorji

F’Ġunju 2011, il-proposti tal-Kummissjoni dwar il-perjodu l-ġdid tal-MFF 2014-2020 ġew 
ippubblikati taħt it-titolu: Baġit għall-Ewropa 2020 (COM (2011) 500: Parti I u Parti II) Dawn 
id-dokumenti jenfasizzaw il-ħtieġa għal enfażi aktar b’saħħitha fuq il-valur miżjud, it-twettiq 
ta’ prijoritajiet ewlenin tal-politiki, is-simplifikazzjoni tar-regoli finanzjarji u l-kundizzjonalità 
tal-finanzjament fl-UE (eż. fil-politika ta’ koeżjoni). Messaġġ ewlieni ieħor jitratta l-
possibbiltà li jiġi attirat is-settur finanzjarju privat sabiex isaħħaħ il-baġit tal-UE. 

Suq uniku li jaħdem b’mod sħiħ jiddependi fuq infrastruttura moderna u bi prestazzjoni tajba 
ħafna partikolarment fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni”1.

Għalhekk, f’Ottubru 2011, il-Kummissjoni Ewropea adottat pakkett ta’ proposti għal politika 
ġdida Ewropea dwar l-infrastruttura li tinkludi Regolament dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa, Regolamenti dwar il-linji gwida riveduti tal-Enerġija, tat-TEN-T u tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, u proposta biex tiġi implimentata fażi pilota tal-
inizjattiva Project Bonds. Dawn il-proposti għal regolamenti attwalment qed jiġu diskussi fi 
ħdan il-proċess leġiżlattiv.

B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020 adottata mill-Kunsill Ewropew fl-2010, il-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) għandha l-għan li tappoġġja infrastrutturi b’dimensjoni 
Ewropea u ta’ suq uniku, billi jiġi mmirat l-appoġġ tal-UE fuq in-netwerks ta’ prijorità li 
għandhom jiġu implimentati sal-2020, fejn l-azzjoni Ewropea hija l-aktar ġustifikata 
fosthom2.

Kif hemm iddikjarat fir-Rapport Monti, iżda wkoll f’diversi riżoluzzjonijiet tal-PE, il-
kollegamenti tat-trasport huma vitali għal żona ekonomika integrata li taħdem tajjeb u għall-
koeżjoni soċjali u territorjali tagħha. Madanakollu, filwaqt illi l-integrazzjoni regolatorja 
miexja ’l quddiem fi ħdan l-UE u s-swieq qegħdin isiru aktar integrati, l-interkollegament 
fiżiku transkonfinali għadu lura. Hemm kollegamenti neqsin, b’mod partikolari fl-Istati 
Membri ġodda, illi joħolqu firda bejn iċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea u l-periferiji tagħha. 

Is-CEF hija mmirata li tiffinanzja l-proġetti fuq in-netwerk ewlieni li għandhom l-ogħla valur 
miżjud Ewropew, kollegamenti neqsin transkonfinali, konġestjonijiet ewlenin u nodi 
multimodali, u li huma ta’ benefiċċju għall-Istati Membri kollha, sabiex tagħtihom aċċess 
ekwu għas-Suq Intern u tħaffef il-pass tal-iżvilupp tal-infrastruttura li l-UE għandha bżonn.  

Kwistjonijiet sensittivi fil-Proposta tal-Kummissjoni 

Implikazzjonijiet baġitarji – L-EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni

                                               
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni, "Baġit għall-Ewropa 2020", Brussell, 29.06.2011.
2 Dokument informali tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni ta’ EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni biex jintefqu skont ir-regoli tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 30.04.2012, paġ. 1.
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Il-Kummissjoni tipproponi li talloka EUR 50 biljun għall-perjodu 2014-2020 għall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, li minnhom EUR 10 biljun għandhom jiġu trasferiti mill-Fond ta’ 
Koeżjoni, biex jintefqu fuq proġetti tas-settur tat-trasport fl-Istati Membri eliġibbli għal 
finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni1.

L-Artikolu 84 tal-Proposta tal-Kummissjoni għad-Dispożizzjonijiet Komuni li jirregolaw il-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni (CPR) jipproponi li l-appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-
infrastruttura tat-trasport taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandu jkun ta’ EUR 10 biljun 
(fil-prezzijiet tal-2011), bil-Kummissjoni li tadotta deċiżjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-ammont li għandu jiġi trasferit mill-allokazzjoni tal-Fond 
ta’ Koeżjoni ta’ kull Stat Membru għall-perjodu sħiħ. L-allokazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni ta’ 
kull Stat Membru għandha titnaqqas kif xieraq, fuq bażi pro-rata. 

Għaldaqstant, mill-EUR 31.7 biljun allokati għat-trasport, l-EUR 10 biljun assenjati fil-Fond 
ta’ Koeżjoni għandhom jintużaw skont ir-regoli tas-CEF, esklussivament għall-Istati Membri 
eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni2, sabiex jiġu żgurati netwerks tat-trasport intelliġenti, 
sostenibbli u interkollegati b’mod sħiħ u jiġu indirizzati l-kollegamenti neqsin u d-defiċit fl-
infrastruttura tal-Istati Membri tal-Koeżjoni. Is-sistema l-ġdida għandha tkompli tipprovdi l-
aktar kundizzjonijiet favorevoli ta’ appoġġ finanzjarju pprovduti mill-Fond ta’ Koeżjoni – rata 
aktar għolja ta’ kofinanzjament3 sa 85% għat-tipi kollha ta’ proġetti eliġibbli. Din tkun 
tikkumplimenta l-prijoritajiet tat-trasport fil-politika ta’ koeżjoni billi tiġi mmirata b’mod 
partikolari t-tlestija ta’ proġetti transkonfinali u ta’ proġetti fis-settur ferrovjarju.

Għażla ta’ proġetti

Il-proġetti fuq in-netwerk ċentrali fil-qasam tat-trasport, ippreżentati fit-Taqsima I tal-Anness 
mar-Regolament propost, għall-Istati Membri tal-Koeżjoni ġew pre-identifikati mill-
Kummissjoni f’konsultazzjoni u b’kooperazzjoni mal-Istati Membri konċernati fuq il-
portafoll tal-proġett tagħhom, kif ukoll waqt laqgħat bilaterali jew trilaterali ma’ 
rappreżentanti tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali.

Prinċipji

 Il-kwalità tal-proġetti - il-kompletezza u ċ-ċarezza tal-proposta, id-deskrizzjoni tal-
attivitajiet ippjanati, il-koerenza bejn l-għanijiet, l-attivitajiet u r-riżorsi ppjanati, is-
solidità tal-proċess tal-ġestjoni tal-proġett – hija waħda mill-kriterji ewlenin għall-
għażla tal-proġetti skont il-programm attwali TEN-T u hija meqjusa bħala fattur 
kruċjali li jiżgura s-suċċess tal-Programm. Madanakollu, meta jintgħażlu l-proġetti 
taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-kwalità hija waħda mill-kriterji għall-għażla, 
iżda mhix l-unika waħda. Il-Kummissjoni mhijiex qed tagħżel biss proġetti li jiksbu l-
ogħla marka fir-rigward tal-kwalità, iżda allokazzjonijiet nazzjonali wkoll ser jiġu 

                                               
1 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw 
l-Ewropa, 19.10.2011, Art. 5.
2 Idem 3, Art. 11(1).
3 Idem 3, Art. 11(3).
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rispettati bl-aktar mod possibbli1. Madanakollu, l-allokazzjonijiet nazzjonali huma 
inkompatibbli mal-prinċipju ta’ offerti kompetittivi, minħabba li l-kompetizzjoni ma 
taħdimx jekk ikun hemm ċertezza li l-finanzjament se jiġi rċevut. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni tkun qed tuża l-passi differenti tal-proċedura għall-għażla tal-proġett 
sabiex tapplika din ir-regola. Hija b’mod partikolari waqt it-tieni fażi tal-għażla meta 
għandha tiġi applikata r-regola dwar ir-rispett tal-allokazzjonijiet nazzjonali. Bilanċ
xieraq jista’ madanakollu ma jkunx possibbli mill-ewwel sejħa fl-2014, minħabba n-
nuqqas ta’ proġetti disponibbli li huma ta’ kwalità u maturità suffiċjenti f’dan l-istadju. 
L-iżbilanċ rispettiv imbagħad ikun ikkoreġut matul is-sejħiet l-oħra taħt il-programm 
ta’ ħidma multiannwali2.

 Ir-regola “tużah jew titilfu” tqiegħed aktar pressjoni biex jiġu implimentati proġetti ta’ 
kwalità għolja, b’konformità mad-deċiżjoni ta’ finanzjament. Barra minn hekk, se 
tiżgura tensjoni politika stabbli għall-kisbiet tal-proġetti magħżula, li allegatament 
jipprovdu valur miżjud għoli tal-UE, li matul iż-żmien spiss kien diffiċli jinkiseb 
f’ħafna Stati Membri, inklużi f’xi wħud mill-Pajjiżi tal-Koeżjoni. Il-ħila tal-
Kummissjoni li tirriloka fondi mhux użati għal proġetti ġodda permezz ta’ sejħiet 
kompetittivi ġodda għall-proposti hija element importanti ta’ stimulazzjoni/li tista’ 
sservi bħala stimulatur fl-implimentazzjoni ta’ proġetti. Madanakollu, dan il-prinċipju 
mhux se jiġi applikat bl-addoċċ fuq il-proġetti. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
Eżekuttiva tat-TEN ikunu joffru assistenza waqt l-implimentazzjoni tal-proġett sabiex 
jagħmlu enfasi fuq it-“tużah” u tiġi evitata t-“titilfu”. Il-ħruġ tal-finanzjament skont il-
prinċipju “tużah jew titilfu”  jerġa’ jiġi investit mill-ġdid fil-proġetti tal-Pajjiżi tal-
Koeżjoni fil-komponent tal-EUR 10 biljun tas-CEF, għall-kofinanzjament ta’ proġetti 
fl-Istati Membri eliġibbli skont il-Fond ta’ Koeżjoni3.

Ġestjoni kondiviża vs ġestjoni ċentralizzata

Politika ta’ koeżjoni hija implimentata skont il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Unjoni 
u l-Istati Membri u r-reġjuni, filwaqt li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, inklużi l-EUR 10 
biljun trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni, ikunu ġestiti skont il-prinċipju ta’ ġestjoni 
ċentralizzata.

Ġestjoni ċentralizzata tfisser li l-għażla tal-proġett u ċ-ċiklu finanzjarju u tal-kontroll jitwettqu 
direttament mid-dipartimenti jew servizzi tal-Kummissjoni bħall-aġenziji eżekuttivi. 
Għaldaqstant, l-identifikazzjoni tal-proġetti tkun imwettqa mill-Kummissjoni permezz tal-
preparazzjoni ta’ programmi ta’ ħidma annwali u multiannwali (maħsuba li jkunu adottati 
mill-Kummissjoni wara l-approvazzjoni tal-Istati Membri skont il-proċedura ta’ eżami). 
Dawk il-programmi ta’ ħidma jkunu jispeċifikaw il-baġit, il-prijoritajiet u l-kriterji ta’ għażla 
u aġġudikazzjoni għal sejħiet għall-proposti. Madanakollu, għalkemm twettaq monitoraġġ
mill-qrib tal-implimentazzjoni u l-eżitu tal-proġetti, il-Kummissjoni ma tindaħalx fl-
implimentazzjoni fuq il-post mill-Istati Membri: valutazzjoni tal-alternattivi lokali u l-
interkollegamenti tagħhom man-netwerks reġjonali u nazzjonali tkun għadha kompetenza tal-

                                               
1 Idem 3, Art. 11(2).
2 Idem 2, paġni 4, 8. 
3 Idem 2, paġni 4, 9.
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awtoritajiet nazzjonali u reġjonali.

Ġestjoni ċentralizzata u sejħiet għall-proposti huma madanakollu differenti mill-prinċipju 
“min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel”. Skont il-Proposta tas-CEF, dan il-prinċipju jkun japplika 
biss għal strumenti ta’ finanzjament u mhux għall-għotjiet ta’ flus1.  

Il-kwistjoni ta’ maturità tal-proġetti

Sabiex tindirizza t-tħassib relatat mal-ħtieġa li jkun hemm proġetti ta’ kwalità u maturità 
suffiċjenti lesti għall-programm ta’ ħidma speċifiku multiannwali tal-2014 għall-EUR 10 
biljun trasferiti mill-fond ta’ Koeżjoni, il-Kummissjoni beħsiebha jkollha diversi programmi 
ta’ ħidma multiannwali u sejħiet relatati, sabiex tagħti biżżejjed  żmien lill-Istati Membri 
jippreparaw il-proġetti l-aktar diffiċli. Barra minn hekk, minħabba l-kumplessità tal-proġetti 
previsti skont is-CEF, il-Kummissjoni beħsiebha tuża l-kompetenza esperta ta’ JASPERS 
sabiex tkompli tiżviluppa l-għajnuna bil-għan li ssaħħaħ, fejn xieraq, il-kapaċità 
amministrattiva. Is-snin 2012 u 2013 ikunu ddedikati għat-tħejjija tal-proġett. Barra minn 
hekk, ir-regolament tas-CEF jipprovdi għal finanzjament għall-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-
programm2. 

Appoġġ koordinat biex jiżviluppa l-pjanijiet tal-proġett previsti mill-Anness I tar-Regolament 
tas-CEF diġà għaddej kontinwament permezz tal-fondi tat-TEN-T (appoġġ għal studji u 
azzjonijiet preliminari fis-Sejħiet annwali 2007-2013, il-bidu ta’ proġetti li jridu jiġu konklużi 
fl-2014-2020) kif ukoll permezz tal-assistenza teknika mill-Politika ta’ Koeżjoni, li hi l-
politika tat-TEN-T (u għalhekk l-Anness I għar-Regolament tas-CEF) il-qafas ta’ referenza 
għall-identifikazzjoni tal-proġetti ewlenin tat-trasport fl-UE.

L-użu ta’ strumenti finanzjarji3

Sabiex jiżdied l-impatt tar-riżorsi baġitarji tal-UE, il-Kummissjoni tipproponi li tuża b’mod 
aktar sistematiku strumenti finanzjarji innovattivi, sabiex tikkumplimenta l-għoti tal-
finanzjament u ssaħħaħ l-investiment. Il-baġit disponibbli għall-istrumenti finanzjarji, skont 
il-Proposta tas-CEF għandu jiġi mill-EUR 21.7 biljun li huwa komponent tas-CEF, anke 
għall-Istati Membri eliġibbli skont il-Fond ta’ Koeżjoni4.

B’mod partikolari l-proposti jipprevedu l-użu tal-istrumenti finanzjarji li ġejjin, mingħajr 
madanakollu ma jiġi eskluż l-użu ta’ oħrajn:

- Ekwità – L-ekwità hija l-provvista ta’ kapital riskju, ġeneralment mill-imsieħba 
interessati tal-proġett, partijiet li għandhom interess fir-realizzazzjoni tal-proġett. 
Kumpanija tal-kostruzzjoni, pereżempju, tista’ tikkontribwixxi l-ekwità lil struttura tal-
finanzjament tal-PPPs li hija involut fiha. L-ekwità tista’ tiġi pprovduta wkoll minn 
partijiet terzi. Fondi tal-infrastruttura u - dejjem aktar - fondi tal-pensjonijiet qed 

                                               
1 Idem 2, paġni 5, 6.
2 Idem 2, paġna 6.
3 Idem 3, Art. 14, 15.
4 Idem 2, paġna 7.



PE491.078v01-00 6/8 DT\904005MT.doc

MT

jikkontribwixxu ekwità għal numru ta’ proġetti tat-trasport fl-Ewropa (u lil hinn). L-
ekwità tirrappreżenta l-pretensjoni ta’ ekwità jew l-interess tal-klassi l-anqas anzjana 
ta’ investituri fil-proġett. F’każ ta’ periklu tal-proġett, l-ekwità l-ewwel  se tintuża l-
ewwel biex issolvi kwalunkwe problema – b’hekk tkun qed isservi ta’ tarka għall-
fornituri tal-finanzi aktar ’il fuq fl-istruttura tal-kapital. F’ċirkostanzi normali, 
detenturi tal-ekwità se jirċievu biss pagamenti (dividendi), jekk il-prestazzjoni tal-
proġetti tkun konformi ma’ jew tkun lil hinn mill-aspettattivi. Fornituri tas-self, min-
naħa l-oħra, huma intitolati għall-ħlas lura irrispettivament mill-prestazzjoni tal-
proġetti.

- Garanziji ta’ self - Dawn huma ftehimiet legali vinkolanti li taħthom garanti ta’ parti 
terza (ġeneralment bank b’rata għolja ta’ kreditu) jaqbel ma’ somma biex iħallas parti 
jew l-ammont kollu dovut fuq self f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas lura min-naħa ta’ min 
jissellef. Id-dispożizzjoni ta’ garanzija ta’ self tista’ tinkoraġġixxi xi banek biex 
jiffinanzjaw proġetti li altrimenti jistgħu jevitaw minħabba riskji perċepiti ta’ kreditu.

Ir-Rimarki u l-Proposti tar-Rapporteur tiegħek 

Qabel xejn, ir-Rapporteur tiegħek jilqa’ l-Proposta tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment tal-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, meta jqis li huwa strument meħtieġ sabiex jiġu żgurati sistemi 
effikaċji tat-trasport, tal-enerġija u dawk diġitali li huma intelliġenti, sostenibbli u 
interkollegati .

Fir-rigward tal-EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni u assenjati fi ħdan is-CEF għal 
proġetti tal-infrastruttura tat-trasport esklussivament għall-Istati Membri tal-Koeżjoni, ir-
Rapporteur tiegħek huwa konxju tar-riżerva eżistenti u anke oppożizzjoni min-naħa ta’ ħafna 
mill-Istati Membri tal-Koeżjoni. Madanakollu, ir-Rapporteur tiegħek jikkunsidra li hija r-
responsabbiltà tal-Parlament Ewropew, bħala koleġiżlatur biex jaħdem fuq il-Proposta tal-
Kummissjoni u jdaħħal il-kjarifiki meħtieġa fit-test, bil-għan li jiġi żgurat l-appoġġ tal-Istati 
Membri kollha għal proposta tajba b’valur miżjud Ewropew.

Minbarra li jiċċara l-inċertezzi tal-Proposta tal-Kummissjoni hekk kif preżentati fl-ewwel 
parti ta’ dan id-dokument ta’ ħidma, ir-Rapporteur tiegħek qed iressaq il-proposti addizzjonali 
li ġejjin:

L-ammont ta’ EUR 10 biljun trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni m'għandux jingħadd fil-
metodoloġija ta’ limitu massimu ta’ 2.5% tal-PGD

Fil-livell ta’ prinċipji, ma jagħmilx sens li jiġi inkluż strument amministrat ċentralment bħas-
CEF fil-limitu massimu. Ħafna mill-proġetti li se jkunu finanzjati huma proġetti 
transkonfinali u l-limitu massimu jista’ jwassal għal trattament mhux uniformi fuq iż-żewġ
naħat ta’ proġett. Barra minn hekk, qed jintroduċi għall-Istati Membri tal-Koeżjoni element 
ta’ trattament mhux ugwali fl-ammonti ta’ flus bejn il-EUR 21.7 biljun u l-EUR 10 biljun, 
minħabba li waqt l-implimentazzjoni tal-proġett ibbażata fuq il-kompetizzjoni, dan il-limitu 
massimu, bħall-pakketti tal-pajjiż kompletament fissi, mhuwiex possibbli li jiġi rispettat.
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It-tisħiħ tal-finanzjament tal-infrastruttura fir-reġjuni transkonfinali

F’ħafna żoni tal-fruntiera, l-infrastruttura attwali għadha tirrifletti prinċipji nazzjonali dojoq 
(mhux prijorità elettorali għall-Istati Membri li jippreferu investimenti tal-infrastruttura fiċ-
ċentru, għalkemm kruċjali għall-benefiċċju mill-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea u mis-suq 
intern), bir-reġjuni rispettivi jbatu minħabba l-pożizzjoni periferali tagħhom. Il-maġġoranza 
ta’ proġetti ta’ prijorità fil-fatt tikkonċerna proġetti ta’ infrastruttura transnazzjonali, iżda spiss 
proġetti fis-sezzjonijiet transkonfinali jitlestew fl-aħħar jew ma jitlestew xejn. 

Għalhekk, ir-Rapporteur tiegħek jipproponi li jiġi dikkjarat espliċitament fi ħdan l-ewwel 
objettiv speċifiku settorjali1 li konġestjonijiet u kollegamenti neqsin għandhom jitneħħew 
kemm fi ħdan l-infrastrutturi tat-trasport kif ukoll fil-punti tal-kollegament bejniethom fil-
punti tal-qsim tal-fruntieri u għaldaqstant biex jintużaw kwoti u rati ogħla ta’ kofinanzjament 
hekk kif xieraq. 

L-Istati Membri għalhekk għandhom ikunu obbligati li jinvestu 30% tal-fondi taħt is-CEF fi 
proġetti f’reġjuni transkonfinali, bir-rati ta’ kofinanzjament, stipulati fl-Art. 10 (2) (b)(i) tal-
Proposta tal-Kummissjoni dwar is-CEF. Barra minn hekk, id-dispożizzjoni ddikkjarata fl-
Art.10 (5) (żieda sa 10% tal-kofinanzjament) għandha tapplika ukoll għall-azzjonijiet li 
jiżguraw sinerġiji transkonfinali.

Is-sinerġiji fir-rigward ta’ proġetti infrastrutturali transkonfinali għandhom jiġu żviluppati 
wkoll mal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Barra minn hekk, ir-Rapporteur tiegħek iqis li proġetti 
transkonfinali tal-infrastruttura bħal dawn, anke f’reġjuni aktar sinjuri, għandhom ikunu 
espliċitament eliġibbli skont l-FEŻR.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, huwa xieraq li jiġi enfasizzat li viżjoni tal-UE ta’ kuritur fuq 
distanzi twal li jmur lil hinn mill-fruntieri nazzjonali hija meħtieġa biex jiġu identifikati l-
barrieri (infrastrutturali, tekniċi u amministrattivi) għal trasport bla xkiel, interoperabbli u 
intermodali u biex jiġu indirizzati dawn il-barrieri. Dawn l-ostakli mhux biss jagħmlu ħsara 
profonda lill-kompetittività Ewropea permezz ta’ żieda fl-ispejjeż u tnaqqis ta’ affidabilità fil-
katina loġistika - huma jaffettwaw ukoll b’mod assimetriku pajjiżi aktar periferali u b’hekk 
tkompli tħassar il-koeżjoni territorjali tal-UE.

Faċilità ta’ Kollegament aktar Profonda

Pajjiżi b’diffikultajiet finanzjarji huma l-aktar dipendenti fuq l-investiment fl-infrastruttura, 
minħabba li jistimula t-tkabbir u jiġġenera l-impjiegi. Għaldaqstant, l-Istati Membri li jaqgħu 
taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 22 u 110(3) tal-Proposta tas-CPR, minbarra rata aktar 
għolja ta’ kofinanzjament sa 10% anke taħt is-CEF2, għandhom jużaw ir-riżorsi li ġejjin minn 
flussi ta’ flus ikkoreġuti jew irkuprati fi ħdan il-pakketti nazzjonali tagħhom għal proġetti ta’ 
infrastruttura. L-ammonti rispettivi għandhom jiġu ġestiti b’mod ċentralizzat mill-
Kummissjoni fil-qafas ta’ programm fuq il-kompetittività u t-tkabbir. Dan għandu 

                                               
1 Idem 3, Art. 4(a) (i).
2 Idem 3, Art. 11 (3).
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jinkoraġġixxi l-investiment fi proġetti ta’ infrastruttura nazzjonali kif ukoll transnazzjonali u 
għaldaqstant jikkontribwixxu għal valur miżjud Ewropew.


