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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

RIMARKI TA' FTUĦ:
Fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u tat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku li għaddej bħalissa, il-
Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Parlament, ħadet miżuri biex taċċellera l-infiq għall-iżvilupp 
reġjonali fil-kuntest tal-istrateġija tal-Unjoni għal irkupru ekonomiku effettiv. Dan huwa 
rifless fl-Abbozz tal-Baġit għall-2011 li jara żieda fl-approprjazzjonijiet għall-impenji ta' 
3,2% u żieda fl-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet ta' 16,9% għal EUR 42 540,8 miljun. F’dan 
il-kuntest il-Kummissjoni tgħidilna li l-aċċelerazzjoni mistennija fin-nefqa wasslet għal 
eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' din il-linja ta' 57% fl-2010. Dan l-element flimkien 
mal-fatt li l-programmi fuq il-post issa laħqu ritmu regolari mgħaġġel, jista’ jiqies bħala 
suċċess. 

L-ABBOZZ TAL-BAĠIT JERĠA’ JIĠI KIF KIEN:
Għalhekk fit-tfassil tad-dispożizzjonijiet baġitarji, il-Kummissjoni Ewropea vvalutat il-
bżonnijiet baġitarji b’kunsiderazzjoni għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-2005, id-
dispożizzjonijiet tal-perspettiva finanzjarja 2007-2013 u l-IAA, l-ammonti dovuti għal 
proġetti fil-fażi tal-għeluq tagħhom fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006 u r-rikjesti 
probabbli għall-ħlasijiet antiċipati għall-perjodu preżenti. Ir-rapporteur hu tal-fehma li l-unika 
istituzzjoni li għandha l-informazzjoni disponibbli biex ikollha viżjoni globali tal-bżonnijiet 
baġitarji tar-Reġjuni Ewropej kollha hija l-Kummissjoni. Għaldaqstant jipproponi li kull 
tnaqqis propost mill-Kunsill jiġi kkanċellat u li l-ammonti inizjali proposti mill-Kummissjoni 
fl-Abbozz tal-Baġit, jergħu jiġu kif kienu.

TQASSIM TAR-RIŻORSI BEJN IL-FONDI
It-tqassim tar-riżorsi bejn il-fondi huwa kif ġej:
EUR 25,6 biljun għall-FEŻR, EUR 7,7 biljun għall-Fond ta’ Koeżjoni u EUR 9 biljun għall-
FSE. Ir-Rapporteur jixtieq jieħu l-opportunità li jenfasizza l-importanza tal-FSE fil-kuntest 
tal-irkupru ekonomiku reġjonali li fil-fatt jirrappreżenta aktar minn 20% tar-riżorsi 
disponibbli. Il-fond huwa u għandu jibqa’ għodda ċentrali li kemm l-impriżi kif ukoll l-
awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jużaw biex jimmaniġġjaw il-bidliet dinamiċi tal-attività 
ekonomika li huma inerenti f’ekonomija moderna. Għalhekk għandu jintuża biex joħloq 
bilanċ ġust bejn il-bżonn għall-flessibilità tal-komunità imprenditorjali u l-bżonn tas-sikurezza 
tal-impjiegi u l-iżvilupp tal-karriera u t-taħriġ tal-ħaddiema. Skont ir-Rapporteur, dan 
jirrappreżenta element indispensabbli fl-istrateġiji ekonomiċi kollha li huma bbażati f’post 
partikolari.

IRKUPRU EKONOMIKU EWROPEW U PROGRESS LEJN EKONOMIJA AKTAR NADIFA U 
SOSTENIBBLI
Il-pjan ta’ rkupru ekonomiku Ewropew mhuwiex sensiela ta’ miżuri maħluqa minħabba l-
paniku quddiem kriżi finanzjarja globali mingħajr preċedent. Anzi huwa relatat mill-qrib mal-
istrateġija ekonomika l-ġdida proposta mill-Unjoni, li għandha l-għanijiet li tibni ekonomija 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiva li kapaċi tassigura livelli għolja ta’ impjiegi, produttività 
u koeżjoni soċjali. Dan nistgħu narawh mill-EUR 1 biljun għall-implimentazzjoni fuq il-post 
ta’ proġetti tal-enerġija li kien hemm qbil dwarhom fl-2009 u l-2010 fil-qasam tal-qbid u l-
ħażna tal-karbonju, l-enerġija eolika ’il barra mix-xtut u l-infrastruttura enerġetika, kif ukoll 
EUR 500 miljun għall-iffinanzjar ta’ proġetti ta’ broadband fil-qasam tat-teknoloġija tal-
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informatika f’żoni rurali.

PROGRESS FIR-RIGWARD TAR-RAL
Il-Kummissjoni Ewropea tgħidilna li fl-2009-2010 ir-RAL żdiedu b'16,8%, u laħqu l-
EUR 14,2 biljun. Iż-żieda l-aktar importanti kienet għall-FEŻR li ra żieda tar-RAL għal 
EUR 9,8 biljun EUR u l-ogħla żieda relattiva għall-Kooperazzjoni Transkonfinali (67,6%). 
Fil-programmazzjoni finanzjarja multiannwali, il-preżenza ta’ impenji pendenti li għadhom 
iridu jitħallsu ladarba l-kundizzjonijiet għall-ħlasijiet ikunu ġew issodisfati, hija okkorrenza 
normali. Madankollu ż-żieda ta’ 67,6% fir-RAL marbuta mal-kooperazzjoni transkonfinali 
tqajjem tħassib u konsegwentement ir-rapporteur jitlob lill-Kummissjoni biex tiċċara r-
raġunijiet għal din iż-żieda kbira.

RIŻULTATI POLITIĊI PRINĊIPALI GĦALL-2011:
Fil-lista tar-riżultati mistennija mill-politika ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea ta’ 
importanza partikolari huwa l-allinjament tal-politika mal-viżjoni tal-Ewropa 2020 f’dik li hi 
l-promozzjoni ta’ tkabbir intelliġenti, nadif u kompetittiv tal-ekonomiji reġjonali. F’dan ir-
rigward l-għan tal-Kummissjoni li tqajjem kuxjenza u l-involviment tal-għanijiet tal-UE 2010 
min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali huwa ta’ rilevanza partikolari. Ta’ 
importanza ugwali huwa l-enfasi li l-Kummissjoni titfa' fuq ir-rwol ċentrali tal-politika tagħna 
fl-istrateġija tal-Unjoni biex jistab ħruġ minn din il-kriżi. 
Matul il-perjodu 2009-2010, il-Kummissjoni bl-appoġġ entużjast tal-Parlament, żviluppat il-
kunċett tal-makroreġjuni. Fl-2011 ta’ importanza partikolari se jkun l-iżvilupp ta’ dawn il-
makroreġjuni, b’enfasi mqiegħed fuq l-istrateġija tal-Baħar Baltiku fl-aspetti kollha tagħha 
inkluż il-proġett pilota biex jiffaċilita l-assoċjazzjoni mar-Russja u l-implimentazzjoni xierqa 
tal-istrateġija tad-Danubju.

PROĠETTI PILOTA
Din is-sena l-Membri tal-kumitat ressqu għadd kbir ta’ proġetti pilota potenzjali (16, li 
minnhom uħud jaffrontaw l-esiġenzi speċifiċi tal-Makroreġjun tad-Danubju u li fosthom 
hemm proġett li qed nippreżenta f’din l-opinjoni u li nispera li l-Kumitat jappoġġa.
It-titlu tal-proġett pilota li nixtieq inressaq huwa:
Lejn identita reġjonali komuni u r-rikonċiljazzzjoni tan-nazzjonijiet fil-mikroreġjun 
tad-Danubju u jipproponi dan li ġej:

Għandhom jiġu organizzati programmi ta’ taħriġ u seminars għaż-żgħażagħ sabiex 
jenfasizzaw l-identità reġjonali komuni tan-nazzjonijiet li jgħixu fil-mikroreġjun tad-Danubju, 
li programmi permezz ta’ edukazzjoni ċivika u opportunitajiet ta’ skambji kulturali se 
jikkontribwixxu għal dimensjoni ta’ koeżistenza progressiva, sostenibbli u Ewropea orjentata 
lejn il-futur. Il-proġett pilota għalhekk għandu jippromwovi l-istabilità ekonomika u soċjali 
fir-reġjuni kkonċernati, inkluż b’mod partikolari permezz ta’ azzjonijiet li għandhom l-għan li 
jippromwovu l-koeżjoni bejn il-komunitajiet u jenfasizzaw il-valur miżjud tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali. 
Iż-żona eliġibbli se tkun il-mikroreġjun tad-Danubju u l-pajjiżi ġirien f’konformità mal-
politika Ewropea tal-viċinat. Il-programmi eliġibbli għall-fondi għandhom jinvolvu 
parteċipanti minn tal-anqas tliet Stati Membri tar-reġjun.

KONKLUŻJONI:
Fis-sitwazzjoni preżenti mingħajr preċedent tal-kundizzjonijiet ekonomiċi globali r-riżorsi 
disponibbli għall-qasam politiku li jikkontribwixxi l-aktar għall-ekonomija reali se jkunu 
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deċiżivi għall-effikaċja u l-kapaċità tiegħu li jistimola l-innovazzjoni u jassisti sew l-
ekonomiji nazzjonali u sew dawk lokali biex jirnexxu fit-trasformazzjoni tagħhom 
f’ekonomiji nodfa, sostenibbli, ibbażati fuq l-għarfien u inklussivi. F’dawn il-kunidzzjonijiet 
huwa normali li nixtiequ ninfluwenzaw il-progress b’għadd ta’ ideat ġodda li huma l-bażi tal-
proġetti pilota kollha proposti. Ir-Rapporteur għalhekk jitlob li l-Kummissjoni timplimenta l-
proġetti pilota kollha li l-kumitat jiddeċiedi li jappoġġa.
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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. Hu tal-fehma li l-ammonti għall-politika reġjonali mdaħħla fl-Abbozz tal-Baġit (AB) 
jikkorrispondu mal-bżonnijiet tal-Unjoni fl-isforzi tagħha li tnaqqas id-disparitajiet 
reġjonali u għalhekk jirrikjedi li l-linji baġitarji kollha tas-subintestatura 1b jinżammu kif 
inhuma jew, fejn meħtieġ, jergħu jiġu kif kienu;

2. Jieħu nota tal-modifiki tal-programmazzjoni finanzjarja mwettqa għas-snin 2011 sa 2013 
sabiex iqisu l-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija 
finanzjarja tajba1 (IIA);

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-impenji b’3,2% għal 
EUR 50 970 100 000, li tħalli marġni ta’ EUR 16,9 miljun u ż-żieda fl-approprjazzjonijiet 
għall-ħlasijiet b’16,9% għal EUR 42 540 800 000, u jistenna li dawn effettivament se 
jikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku fl-Ewropa u t-trasformazzjoni mingħajr intoppi 
tal-objettivi tal-Istrateġija UE 2020. Jiddispjaċih, madankollu, mil-livell baxx tal-marġni 
fis-subintestatura 1b ta' EUR 16,9 miljun;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġa u timplimenta l-proġetti pilota kollha proposti 
mill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tidħol għal proġett pilota li jkollu l-għan li jippromwovi 
identità reġjonali komuni u r-rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet, pereżempju fil-makroreġjun 
tad-Danubju; iqis li dawn il-proġetti pilota għandhom jikkonsistu fi programmi ta’ taħriġ, 
seminars organizzati għaż-żgħażagħ bil-għan li jitkattru l-opportunitajiet ta’ skambju 
kulturali u jikkontribwixxu għal dimensjoni ta’ koeżistenza progressiva, sostenibbli, 
Ewropea u orjentata lejn il-futur; iqis li dan għandu jippromwovi l-istabilità soċjali u 
ekonomika fir-reġjuni kkonċernati.

                                               
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.


