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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

INTRODUZZJONI:
Bl-appoġġ tal-Parlament, il-Kummissjoni qed tibni fuq il-bażi ta’ prospettivi ekonomiċi aktar 
pożittivi fit-tfassil ta’ miżuri li huma favur it-tkabbir u l-impjiegi fl-2012. F’dan il-kuntest, 
jirrikonoxxi r-rwol kruċjali li għandu l-Baġit tal-UE bħala lieva u strument ta’ appoġġ għal 
azzjonijiet ta’ implimentazzjoni fil-qafas tal-baġits tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni 
għalhekk stabbiliet tliet prijoritajiet ewlenin għall-Abbozz ta’ Baġit 2012 primarjament, l-
investiment għat-tkabbir fi ħdan il-konsolidazzjoni fiskali, it-tisħiħ tal-kapitolu baġitarju tal-
Istrateġija Ewropa 2020 u t-tisħiħ tal-oqsma ta' prijorità tat-Trattat ta' Lisbona, waqt li 
tingħata attenzjoni xierqa liċ-ċirkostanza attwali u l-iffukar fuq il-bżonn għal valutazzjoni 
dettaljata tar-rendiment u tal-bżonnijiet fuqil-post.

Ir-Rapporteur hu tal-istess fehma tal-Kummissjoni li hemm bżonn ta’ tisħiħ tal-isforz konġunt 
tal-UE u li jkunu sfruttati s-sinerġiji bejn il-Politika ta’ Koeżjoni u l-politiki l-oħra fuq il-post, 
u jisħaq dwar il-fatt li l-Politika ta’ Koeżjoni hija politika ta’ investiment maħsuba biex 
tippromwovi objettivi ta’ żvilupp fir-reġjuni, billi tappoġġa dawk li jinsabu lura fl-iżvilupp 
ekonomiku.

Fiċ-ċirkostanzi attwali, dawn l-għanijiet jeħtieġu involviment akbar tal-Kummissjoni fl-
assistenza ta’ dawk l-Istati Membri li qed jesperjenzaw diffikultà fl-implimentazzjoni tal-
Politika ta’ Koeżjoni.

RISTABBILIMENT TAL-ABBOZZ TA’ BAĠIT
Fit-tfassil tad-dispożizzjonijiet baġitarji, il-Kummissjoni għalhekk ivvalutat il-bżonnijiet 
baġitarji b’kunsiderazzjoni għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-2005, id-
dispożizzjonijiet tal-perspettiva finanzjarja 2007-2013 u l-Ftehim Interistituzzjonali, kif ukoll 
l-ammonti dovuti għal proġetti fil-fażi ta’ għeluq tagħhom għall-perjodu 2000-2006. Ir-
Rapporteur iqis li l-Kummissjoni hi l-unika istituzzjoni li għandha l-informazzjoni disponibbli 
biex ikollha viżjoni globali tal-bżonnijiet baġitarji reali tar-reġjuni kollha. Għaldaqstant 
jipproponi li kull tnaqqis propost mill-Kunsill jiġi kkanċellat u li l-ammonti inizjali proposti 
mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta’ Baġit, jergħu jiġu kif kienu.

TQASSIM TAR-RIŻORSI BEJN IL-FONDI:
It-tqassim tar-riżorsi bejn il-fondi huwa kif ġej:
Fondi Strutturali (FEŻR u FSE) EUR 40 945,9 miljun u l-Fond ta’ Koeżjoni EUR 11 793,0 
miljun. Iż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet ta’ 8.4% tikkonferma l-aċċelerazzjoni 
tax-xejra ta’ implimentazzjoni li bdiet fl-2010 u fil-fatt turi li l-politika ta’ Koeżjoni 2007-
2013 diġà laħqet ritmu konsistenti, li jimplika wkoll li żidiet addizzjonali sinifikanti fi 
ħlasijiet għandhom ikunu mistennija għall-2013. 

RIŻULTATI POLITIĊI PRINĊIPALI GĦALL-2012:
Ir-riżultati prinċipali tal-politika kif stabbiliti mill-Kummissjoni jinkludu kemm l-allinjament 
tal-objettivi tal-Politika ta’ Koeżjoni mal-Ewropa 2020, u l-kisba tal-objettivi multiannwali 
billi jistimolaw il-potenzjal ta’ tkabbir u l-impjiegi tal-Istati Membri u r-reġjuni l-anqas 
żviluppati, it-tisħiħ tal-kompetittività tar-reġjuni u l-promozzjoni msaħħa tal-integrazzjoni 
territorjali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni mistennija li tikseb riżultati mill-
implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għall-Baltiku u mill-Istrateġija tal-UE għad-Danubju 
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fl-aspetti kollha. Ta’ importanza partikolari hi l-adozzjoni tal-qafas legali u l-mekkaniżmi ta' 
twassil għall-ġejjieni tal-perjodu ta' programmar 2014-2020. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni mistennija tikkoordina t-tħejjija u l-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni 
f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ dipartimenti oħra tal-Kummissjoni, u tibda diskussjonijiet mal-
Istati Membri dwar prijoritajiet ta’ investiment strateġiċi wara l-2013. Finalment, qed issir 
referenza għat-twaqqif ta’ kmamar tal-ikklerjar elettroniċi fl-Istati Membri u fir-reġjuni għall-
ġbir u t-tqassim ta’ dejta marbuta mal-finanzjament ta’ proġetti, u tal-portali interattivi mal-
benefiċjarji biex ikunu jistgħu jipprovdu dejta darba biss, u biex jissorveljaw il-progress 
onlajn dwar l-applikazzjoni ta’ għotjiet u ta’ ħlasijiet (“Politika elettronika ta’ Koeżjoni”).

PROĠETTI PILOTA U ASSISTENZA TEKNIKA

Din is-sena l-Membri ressqu numru anqas ta’ proposti għal proġetti pilota/azzjonijiet 
preparatorji potenzjali, li l-maġġoranza tagħhom jikkonċernaw primarjament l-estensjonijiet 
ta’ miżuri approvati qabel. 

Il-Kummissjoni ġiet konsultata informalment dwar il-bżonn li jiġu estiżi l-proġetti pilota u l-
azzjonijiet preparatorji li attwalment jinsabu fis-seħħ u appoġġat il-kontinwazzjoni tal-
azzjonijiet preparatorji bit-titolu “It-titjib tal-koperazzjoni reġjonali u lokali permezz tal-
promozzjoni tal-politika reġjonali tal-UE fuq skala globali”, u “Id-definizzjoni ta’ mudell ta’ 
Governanza għar-Reġjun tal-Unjoni Ewropea tad-Danubju – kordinament aħjar u effettiv”, 
kif ukoll il-proġett pilota bit-titolu “Lejn identità reġjonali komuni, rikonċiljazzjoni tan-
nazzjonijiet u kooperazzjoni ekonomika u soċjali inkluża Pjattaforma Pan-Ewropea għall-
Għarfien u l-Eċċellenza fil-makroreġjun tad-Danubju”.

L-unika miżura ġdida proposta hija l-azzjoni preparatorju bit-titolu: “Forum tal-Atlantiku 
għall-Istrateġija Atlantika tal-UE”, li tipproponi d-definizzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni bi 
prijoritajiet konkreti li għandhom jiġu implimentati mill-2014 ’il quddiem, bl-involviment 
attiv tal-partijiet Atlantiċi kkonċernati. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jkun marbut sew mal-
politika reġjonali u l-Politika Marittima Integrata, u għandu jiffaċilita wkoll sinerġiji ma’ 
politiki oħra tal-UE. F’dan il-kuntest l-azzjoni preparatorja għandha tiffinanzja pjattaforma 
għal djalogu bejn il-partijiet interessati – il-Forum Atlantiku – , li jimmira li jiddefinixxi l-
proġetti prijoritarji u l-governanza tal-Istrateġija tal-Atlantiku, u għall-elaborazzjoni u l-
adozzjoni ta’ pjan ta' azzjoni.

Fil-kuntest tal-istess proċedura informali ta’ qabel il-valutazzjoni, il-Kummissjoni appoġġat 
ukoll il-kontinwazzjoni tal-miżura ta’ “Assistenza teknika u tixrid ta’ informazzjoni dwar l-
Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u għarfien imtejjeb tal-
istrateġija tal-makroreġjuni”, li għandha għalhekk tkun imressqa wkoll bħala emenda għall-
Abbozz ta’ Baġit.
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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 mdaħħla fl-Abbozz ta’ Baġit (AB) għall-intestatura 1b 
jikkorrispondu għall-bżonnijiet u l-objettivi għall-politika reġjonali kif stabbilita mill-
Unjoni u għalhekk jirrikjedi li l-linji baġitarji tal-intestatura 1b kif proposti mill-
Kummissjoni jinżammu jew, fejn meħtieġ, jerġgħu jiġu kif kienu;

2. Jisħaq li l-implimentazzjoni effettiva u effikaċi tal-politika reġjonali hija fundamentali 
biex jinkisbu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020, peress li tikkontribwixxi mhux biss 
għat-tnaqqis effettiv tad-disparitajiet reġjonali, iżda wkoll toħloq il-qafas it-tajjeb għal 
tkabbir ekonomiku stabbli u sostenibbli u għal ħolqien tal-impjiegi;

3. Jilqa’ ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-impenji tal-intestatura 1b ta’ 3.4% biex jitilgħu 
għal EUR 52 738,9 miljun, u ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet ta’ 8.4 % biex 
jitilgħu għal EUR 45 134,8 miljun, fir-rigward tal-2011, bis-somma tal-aħħar tinkludi t-
tnaqqis ta’ 35.2% għal EUR 3 110 miljun f’approprjazzjonijiet pendenti għall-perjodu 
2000-2006, minħabba l-fażi finali tal-għeluq ta’ dan il-perjodu ta’ programmar fl-2012;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa u timplimenta l-proġetti pilota, l-azzjonijiet 
preparatorji u l-miżuri ta’ assistenza teknika kollha kif propost mill-Kumitat REGI għall-
intestatura 1b;

5. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni, kif imħaddna mill-Kunsill Ewropew, biex jissaħħu s-
sinerġiji bejn il-programmi attwali tas-self għal ċerti Stati Membri u l-Fondi Strutturali, 
bil-għan li titjieb il-kompetittività u t-tkabbir, u jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-
isforzi tagħha biex jinstabu modi biex konkretament titjieb il-kapaċità tal-Istati Membri 
inġenerali biex il-programmi tal-politika ta' Koeżjoni jkunu implimentati b’mod effikaċi.


