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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-
riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013, bħala l-kumitat responsabbli, 
biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrimarka dwar l-importanza mqawwija tal-Politika tal-koeżjoni bid-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Lisbona, u l-ikkompletar tagħha permezz tat-tielet pilastru – il-koeżjoni 
territorjali – u jinnota li r-reġjuni jinsabu fl-aħjar qagħda biex jimplimentaw din il-politika 
attivament, u li għaldaqstant is-settorjalizzazzjoni tkun kontroproduttiva;

2. Huwa tal-fehma li l-politika ta' koeżjoni tirrappreżenta parti importanti tal-Istrateġija 
UE 2020 u li politika ta' koeżjoni tajba hija l-prerekwiżit għal azzjoni ekonomika tal-UE li 
tirnexxi;

3. Jinnota li jidher ċar is-suċċess tal-politika tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fil-271 reġjun 
tas-27 Stat Membru, u jirrimarka li l-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-governanza fuq livelli 
differenti huma kundizzjonijiet essenzjali għal dan; jerġa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu 
rigward l-aqwa prattiki, kif esposta fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Marzu 2009 dwar l-
aqwa prattiki fil-qasam tal-politika reġjonali u l-ostakli għall-utilizzazzjoni tal-Fondi 
Strutturali1;

4. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni, bl-akbar linja baġitarja, hija waħda mill-politiki tal-UE 
li l-aktar li rnexxew minn għexieren ta' snin ilu 'l hawn;

5. Jinnota li politika ta' koeżjoni moderna jeħtiġilha tadatta ruħha għall-isfidi l-ġodda; 
għaldaqstant jeħtiġilna nistabbilixxu prijoritajiet:

– neħtieġu tkabbir ekonomiku sostenibbli b'effetti pożittivi fuq is-suq tax-xogħol kif 
ukoll f'żoni urbani u rurali;
– neħtieġu infrastruttura funzjonanti u moderna (traffiku, komunikazzjoni, 
ilma/drenaġġ; skart, enerġija);
– fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni, inserrħu fuq appoġġ imsaħħaħ:

i) mir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni,
ii) mit-taħriġ, l-edukazzjoni u l-istudji speċjalizzati,
iii) minn żvilupp integrat tal-bliet (inkluża pereżempju l-promozzjoni tal-enerġija 
tal-effiċjenza fil-binjiet),
iv) mit-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali,
v) mill-impriżi żgħar u medji (SMEs) bħala l-mutur tal-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tar-reġjuni;

6. Huwa favur li l-FSE għandu jibqa' parti essenzjali tal-politika ta' koeżjoni u jissaħħaħ 
bħala tali; jitlob li jkun hemm aktar koordinament mal-politika ta' koeżjoni, biex ir-reġjuni 
rurali jiġu involuti aktar u biex il-mezzi jkunu jistgħu jitħaddmu b'mod aktar effiċjenti;

7. Jinnota li s-suriet kollha tal-kooperazzjoni territorjali għandhom jissaħħu;

                                               
1 ĠU C 117 E, 6.5.2010, p.38.
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8. Jitlob li r-reġjuni l-aktar żvantaġġati tal-UE-27 jingħataw appoġġ speċjali, kif jirrikjedi l-
ispirtu tas-solidarjetà; jenfasizza fl-istess waqt il-ħtieġa għal Objettiv 2 aqwa u regoli 
tranżizzjonali tajba;

9. Huwa tal-fehma li settorjalizzazzjoni tal-politiki ddgħajjef ir-reġjuni, ġaladarba 
tiffavorixxi l-frammentazzjoni, filwaqt li biss approċċi integrati jistgħu jwasslu tassew 
għall-ilħiq tal-miri; jirrimarka li, preċiżament fir-reġjuni, minn issa stess qed isiru u se 
jkomplu jsiru fil-ġejjieni kontributi eċċellenti, pereżempju rigward it-tibdil fil-klima, ir-
riċerka u l-iżvilupp. l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku; f'dan ir-rigward jinnota l-
aktar riżultati importanti ppreżentati mill-Kummissjoni fir-rapport sommarju dwar l-
evalwazzjoni ex-post tal-FEŻR għal-perjodu 2000-2006, bħall-1.4 miljun impjieg ġdid li 
nħolqu u l-appoġġ li ngħata lil 38 000 proġett ta' riċerka u lil aktar minn 800 000 SME;

10. Jenfasizza li politika ta' koeżjoni li tirnexxi teħtieġ mezzi finanzjarji korrispondenti, li bl-
ebda mod ma jistgħu jkunu anqas minn dawk disponibbli fil-perjodu preżenti 2007-2013;

11. Jinnota li jeħtieġ li l-mezzi jintefqu b'mod effiċjenti u trasparenti fir-reġjuni, u li għandu 
jkollhom l-aktar sistema ta' regoli sempliċi possibbli u ġestjoni tajba;

12. Jenfasizza li taħlita aħjar ta' strumenti finanzjarji differenti bħal sussidji, self jew fondi 
rotanti tista' tappoġġa utilizzazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi;

13. Jitlob li l-kontroll tal-infiq fil-ġejjieni jkun aktar orjentat lejn ir-riżultati;

14. Jirrimarka li perjodu ta' 5 snin huwa qasir wisq, minħabba li l-proċeduri ta' approvazzjoni 
jieħdu wisq fit-tul u u ma jippermettux użu effiċjenti tal-mezzi; jinnota l-fatt li fl-
imgħoddi ntwera li perjodu ta' 7 snin huwa aħjar, u li bl-ebda mod m'għandu jitqassar; 
jenfasizza li b'perjodu ta' 7 snin li jdum sal-2020 ir-rabta mal-Istrateġija UE 2020 toħroġ 
aktar biċ-ċar;

15. Jisħaq fuq li l-kofinanzjament kif ukoll ir-regola n+2 jew n+3 għandhom jinżammu, 
b'estensjoni possibbli tal-flessibbiltà għal sitwazzjonijiet eċċezzjonali, li nistgħu nistennew 
li jinqalgħu fil-perjodu ta' programmazzjoni li ġej; jitlob li l-mezzi mhux minfuqa għal 
reġjuni oħra jitqiegħdu għad-dispożizzjoni u ma jmorrux lura għand l-Istati Membri;

16. Jinnota li l-fondi mħallsa fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni ma għandhomx jintużaw 
bħala "strument ta' sanzjoni" fil-qafas tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; dan ikun 
kontroproduttiv għar-reġjuni kkkonċernati, għall-Istati Membri u għall-UE;

17. Jenfasizza l-valur miżjud kbir tas-solidarjetà tal-politika ta' koeżjoni għall-Ewropa; 
jagħmilha ċara li s-solidarjetà bl-ebda mod ma tmur f'direzzjoni waħda biss, u għalhekk 
jenfasizza li r-reġjuni kollha tal-UE għandu jkollhom aċċess għall-politika ta' koeżjoni;

18. Huwa tal-fehma li dan jippermetti, minbarra l-appoġġ għar-reġjuni, anki li l-UE tkun aktar 
viżibbli ġewwa r-reġjuni, u jinnota li dan jista' jinħareġ aktar ċar permezz ta' pubbliċità 
aħjar fl-Istati Membri;

19. Jinsisti bil-qawwa li l-politika ta' koeżjoni hija l-unika politika Ewropea li tista' tkun sew 
"intelliġenti", "tirrispetta l-ambjent" u "integrattiva" fl-Istrateġija UE 2020; jirrimarka li 
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dan il-fatt jerġa' joħroġ ċar l-importanza tal-politika ta' koeżjoni bħala politika unitarja, u 
jirrifjuta li tiġi frammentata f'bosta linji tal-baġit.


