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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni:

1. Huwa tal-opinjoni li l-ammont ta' flus allokat għall-politika reġjonali li ġew inklużi fl-
abbozz preliminari tal-baġit jikkorrispondi għall-bżonnijiet tal-Unjoni fl-isforzi tagħha 
biex tnaqqas id-differenzi reġjonali u tilħaq l-objettivi ta' Liżbona u ta' Gothenburg; 
għaldaqstant jitlob sabiex il-linji baġitarji kollha tal-Abbozz Preliminari tal-Baġit 
jinżammu jew, fejn meħtieġ, jerġgħu jidħlu fis-seħħ;

2. Jinkoraġġixxi l-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex tippromwovi l-użu ta' forom ta' 
finanzjament u strumenti ta' inġinerija finanzjarja li ma jikkonsistux f'għotjiet, sabiex 
jitjieb l-aċċess għall-finanzjament tal-programmi għall-2007 - 2013 u b'mod partikulari 
dawk l-istrumenti li jiffaċilitaw l-aċċess ta' kapital ta' riskju u mikrokreditu għall-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju; f'dan il-kuntest, jitlob lill-Kummissjoni sabiex tinforma lill-
Parlament dwar il-funzjonament tal-azzjoni preparatorja li ilha tħaddem sa mill-2008 u 
tiffinanzja skont il-linja baġitarja 13.03.24 kif ukoll tgħaddilu informazzjoni li tikkonċerna 
s-segwitu ta' din l-azzjoni fil-futur;

3. Jaqsam il-fehma mal-Kummissjoni u l-Kunsill li l-bidliet leġiżlattivi li saru fil-kuntest tal-
Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku se jikkontribwixxu sabiex il-fondi strutturali 
jsiru strument imprezzabbli għall-irkupru tal-ekonomija Ewropea fl-2010; jistieden f'dan 
il-kuntest lill-Istati Membri biex jiżguraw li jsir l-aħjar użu mill-faċilitajiet il-ġodda u l-
proċeduri ssimplifikati sabiex titħaffef l-implimentazzjoni u tiġi stimulata l-attività 
ekonomika; barra minn hekk, jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li s-simplifikazzjoni 
tal-proċeduri ma twassalx għall-abbuż mill-fondi pubbliċi;

4. Jinnota li l-proġett pilota Erasmus kien ġie allokat EUR 2 miljun fl-2009, is-somma totali 
tħallset fl-2009 u ebda kreditu jew ħlas mhuma previsti għall-2010; jitlob lill-
Kummissjoni biex tinforma lill-Parlament dwar l-azzjonijiet li ttieħdu fil-kuntest tat-tliet 
proġetti pilota implimentati b'talba tal-Parlament;

5. Jinnota li l-approprijazzjonijiet ta' impenn għall-objettivi tal-kompetittività reġjonali u tal-
impjiegi tnaqqsu b'EUR 372 536 823 meta jitqabblu mal-2009 u jistaqsi jekk dan it-
tnaqqis huwiex konsistenti mal-bżonn sabiex tiġi stimulata l-ekonomija u biex jinħolqu l-
postijiet tax-xogħol fl-ekonomiji avvanzati fl-Ewropa sabiex tinżamm u tiżdied il-
kompetittività fil-livell dinji.

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Kif il-kumitat innota diversi drabi, il-Kummissjoni Ewropea, meta tagħmel id-
dispożizzjonijiet baġitarji tivvaluta l-bżonnijiet baġitarji filwaqt li tikkunsidra d-
deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew, il-Ftehima Interistituzzjonali IIA, l-ammonti ta' flus li 
għandhom jiġu mogħtija għal proġetti li ġew konklużi matul il-perjodi ta' programmazzjoni  
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preċedenti, l-obbligi ta' ħlas attwali kif ukoll it-talbiet eventwali għal ħlas bil-quddiem 
għall-perjodu attwali. Għaldaqstant il-ħlasijiet totali żdiedu b'4.1% li jinkludu min-naħa l-
waħda il-ħlas interim u l-impenji pendenti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2000-6. Il-
ħlas interim jinkludi l-parti l-kbira tal-ħlasijiet tal-2010 hekk kif il-programmi operattivi 
jiġu implimentati u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri li ġew introdotti permezz tal-emendi 
leġiżlattivi tibda tidħol fis-seħħ.

Il-Kummissjoni tgħidilna li l-baġit 2010 tal-Politika ta' Koeżjoni għandu l-għan li jħaffef l-
implimentazzjoni sabiex iwassal għall-għajnuna sħiħa fl-irkupru mill-kriżi ekonomika. 
Għalhekk qed tiġi prevista ż-żieda fl-użu tal-istrumenti finanzjarji bħalma huma l-
JASPERS li jgħinu biex jiġu mnedija proġetti ewlenin u l-programmazzjoni mill-ġdid 
sabiex jiġu appoġġjati investimenti fl-użu effiċjenti tal-enerġija, it-teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u t-teknoloġiji ta' enerġija rinnovabbli, kif ukoll il-miżuri 
li jikkumbattu l-bidla fil-klima. Barra minn hekk u b'konformità mal-prinċipju tal-
aċċelerazzjoni, l-approprjazzjonijiet tal-ħlas jammontaw għal EUR 30 928.32 miljun 
(inkluż il-Fond ta' Koeżjoni) li huma kollha ddedikati għall-ħlasijiet interim.

Fl-2009, bl-inizjattiva tal-Kumitat REGI, il-Parlament talab li jitwaqqfu tliet proġetti pilota 
li jkopru l-integrazzjoni tal-komunitajiet ROMA, il-promozzjoni ta' politika reġjonali tal-
UE fuq skala globali, u l-programm ERASMUS għal rappreżentanti eletti fil-livell lokali u  
reġjonali. F'dan l-istadju bikri tal-leġiżlatura, u fl-interess li tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja 
soda, ir-rapporteur tagħkom jikkunsidra li qabel ma jiġu proposti proġetti pilota ġodda, il-
kumitat għandu jkun infurmat bid-dettalji kollha tal-azzjonijiet meħuda sabiex jiġu 
implimentati l-proġetti ffinanzjati mill-baġit tal-2009. 
Fl-aħħar nett fi żmien meta l-irkupru ekonomiku Ewropew għadu fl-ewwel fażijiet u għadu 
jiddependi ħafna min-nefqa ta' skala kbira tal-gvern u minkejja l-mod mekkanistiku li 
bihom l-allokazzjonijiet tal-Politika ta' Koeżjoni huma ġestiti, jidher kemm xejn 
paradossali li l-impenji tal-ERDF għall-Objettivi tal-kompetittività Reġjonali u tal-Impjiegi 
jitnaqqsu b'EUR 372 536 823 meta jitqabbel mal-2009. Għaldaqstant huwa leġittimu li 
wieħed jistaqsi jekk dan it-tnaqqis mhuwiex konsistenti mal-bżonn li tiġi stimulata l-
ekonomija u l-ħolqien tax-xogħol fl-ekonomiji avvanzati fl-Ewropa sabiex tinżamm u 
tiżdied il-kompettività fil-livell dinji.


