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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jikkunsidra bħala neċessarju li ssir distinzjoni bejn id-diskussjonijiet dwar l-QFP u dawk 
dwar il-bażi ġuridika unika tal-politiki tal-UE, inklużi dawk għall-politika ta' koeżjoni, 
minħabba d-dispożizzjoniiet tat-Trattati u r-rwol tal-Parlament Ewropew fiż-żewġ 
proċessi;  

2. Hu tal-fehma li l-ħidma fuq il-QFP m'għandha taħt l-ebda ċirkostanza tinterferixxi mal-
ħidma fuq ir-regolamenti li jiddefinixxu l-ambitu tal-appoġġ u r-regoli ta' 
implimentazzjoni ta' kull fond, u għandu jirrispetta għalhekk ir-rwol tal-Parlament 
Ewropew fin-negozjati dwar il-bażi ġuridika għall-politika ta' koeżjoni; jiddispjaċih ħafna 
li n-negozjati dwar il-QPF 2014-2020 ma mxewx ma' dan il-prinċipju, u dan irriżulta li l-
ħidma fuq il-QFP jkollha influwenza sostanzjali fuq in-negozjati leġiżlattivi dwar ir-
regolamenti għall-politika ta' koeżjoni kemm f'termini ta' kontenut kif ukoll ta' kalendarju;

3. Jisħaq li d-diskussjoni dwar ir-riżorsi għall-politika ta' koeżjoni għandha tkun ibbażata fuq 
analiżi dwar il-ħtiġijiet u tieħu kont tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika fil-
perjodu ta' programmazzjoni preċedenti; ifakkar li l-politika ta' koeżjoni hi politika ta' 
investiment favur it-tkabbir u għalhekk se takkwista importanza bħala strument tal-UE li 
jagħti spinta lit-tkabbir, joħloq l-impjiegi, jistimola l-investiment pubbliku u jnaqqas id-
disparitajiet soċjali;

4. Jirrimarka li t-tqassim tar-riżorsi bejn snin individwali tal-QFP (definizzjoni tal-limiti 
massimi) għandhom jikkunsidraw id-dinamika tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikolari 
l-proċessi ta' programmazzjoni u implimentazzjoni u l-mument għall-għeluq finali tal-
programmi, sabiex ikun żgurat l-aktar livell preċiż ta' ħlas għal kull sena;

5. Hu mħasseb ħafna dwar il-fatt li n-numru ta' kontijiet mhux imħallsa sal-aħħar tas-sena 
qed jikber b'mod kostanti u jqis li l-politika ta' koeżjoni hi l-aktar waħda milquta mil-
lakuna li hemm fil-baġit tal-UE; jitlob għalhekk li jkun hemm riforma stutturali tal-baġit 
tal-UE, inklużi r-riforma tar-riżorsi proprji.


