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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

INTRODUZZJONI:
Għalkemm l-irkupru ekonomiku mhuwiex l-istess fl-Istati Membri kollha, il-Kummissjoni 
qed tibni fuq previżjoni ta’ treġġigħ lura għat-tkabbir fit-tieni nofs tal-2012, u b’hekk qiegħda 
tfassal miżuri bil-għan li ssaħħaħ it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, u timmira li tipprovdi lill-
ekonomija tal-Ewropa l-investimenti u l-impjiegi li tant hemm bżonnhom. F’dan il-kuntest, 
filwaqt li tipproponi żieda stretta fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn, limitata għall-korrezzjoni 
tal-inflazzjoni, u filwaqt li tispeċifika żieda sinifikanti fil-livell tal-pagamenti, il-Kummissjoni 
stabbilixxiet ħames prijoritajiet prinċipali għall-Abbozz ta’ Baġit tal-2013, jiġifieri 
investimenti għal tkabbir li jiffavorixxi l-impjiegi, baġit responsabbli u realistiku, l-
iskrutinizzar tal-prestazzjoni, l-implimentar tat-trażżin amministrattiv u l-integrar tal-Kroazja. 

Ir-Rapporteur tagħkom għandu l-istess fehma tal-Kummissjoni dwar il-valur miżjud 
indisputabbli tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni u dwar ir-rwol tagħha bħala qasam ta’ 
politika ewlieni immirat lejn l-investiment, li joffri l-aħjar mezz kif jinħolqu l-impjiegi u kif 
jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku. Jenfasizza, madankollu, li filwaqt li r-riżorsi baġitarji taħt 
l-Intestatura 1b jmisshom jintużaw bil-għan li l-oqsam ta’ politika jiġu allinjati mal-objettivi 
tal-Istrateġija UE2020, l-objettivi tal-Politika ta’ Koeżjoni, u b’mod partikolari t-tnaqqis tad-
disparitajiet reġjonali u l-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, jibqgħu tal-akbar 
importanza. 

RISTABBILIMENT TAL-ABBOZZ TA’ BAĠIT:
Għall-fatt li għamlet id-dispożizzjonijiet baġitarji tagħha, il-Kummissjoni għaldaqstant 
ivvalutat ħtiġijiet baġitarji filwaqt li qieset id-dispożizzjonijiet u l-pakketti tal-perspettiva 
finanzjarja 2007-2013 u l-Ftehim Interistituzzjonali, u ġabet iċ-ċifri kollha konformi mad-
deċiżjonijiet u d-dispożizzjonijiet relevanti. 

Ir-Rapporteur tagħkom iqis li l-unika istituzzjoni li għandha l-informazzjoni disponibbli biex 
ikollha għarfien ġenerali tal-bżonnijiet baġitarji reali tar-reġjuni kollha hija l-Kummissjoni. 
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 bejn l-approprjazzjonijiet u l-fondi differenti huwa kif ġej:
It-total ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-Fondi Strutturali (il-FEŻR u l-FSE) jammonta 
għal EUR 42 144,7 miljun u għall-Fond ta’ Koeżjoni EUR 12 354,2 miljun, li jirrappreżenta 
żieda globali ta’ 3,3% fir-rigward tal-2012. Iż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta’ pagament hija 
ogħla b’mod sinifikanti - 11,7%, fir-rigward tal-2012, li tammonta għal EUR 48 975 miljun, li 
wkoll tirrappreżenta sforz biex jiġi limitat it-tkabbir tal-impenji pendenti. Madankollu, 
għandu jiġi nnutata li l-istima tal-Kummissjoni hija relatata strettament mal-2013 u tassumi li 
l-ħtiġijiet ta’ pagamenti mis-snin preċedenti jkunu ġew koperti, u għalhekk kwalunkwe 
devjazzjoni minn dan se jwassal għal approprjazzjonijiet ta' pagament li ma jkunux 
suffiċjenti.

RIŻULTATI PRINĊIPALI TAL-POLITIKI GĦALL-2012:
Ir-riżultati prinċipali tal-politiki, kif stabbiliti mill-Kummissjoni, jinkludu għal darba oħra l-
allinjament tal-Politika ta' Koeżjoni mal-objettivi tal-Ewropa 2020, kif ukoll l-użu tal-Politika 
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ta' Koeżjoni bħala strument effettiv għall-ġlieda kontra l-kriżi, jiġifieri billi jiġu appoġġjati l-
Istati Membri li jinsabu fi bżonn speċjali, bħal dawk taħt il-programmi UE/FMI. F’dan il-
kuntest, il-Kummissjoni ħadet l-inizjattiva li tipproponi lill-Istati Membri jipprogrammaw 
mill-ġdid il-fondi li għadhom ma ġewx allokati taħt il-Fondi Strutturali, fejn ikun possibbli, 
biex isaħħu l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ u jappoġġjaw lill-
SMEs, filwaqt li varat inizjattiva konġunta ma’ tmien Stati Membri f’dan il-qafas. Oqsma 
prinċipali oħra li huma ta’ attenzjoni partikolari se jkunu wkoll il-qafas ġuridiku, it-twettiq 
tal-mekkaniżmi għall-perjodu ta’ pprogrammar futur, u l-implimentazzjoni tal-Qafas 
Strateġiku Komuni. Il-Kummissjoni għalhekk trid li tikkonċentra fuq li tiddiskuti mal-Istati 
Membri l-prijoritajiet ta’ investiment strateġiku għall-2014-2020, u fuq l-istadji preparatorji 
tal-programmi operazzjonali. Barra minn hekk, il-ħidma fuq l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun 
tal-Baħar Baltiku u fuq l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju mistennija tkompli, 
filwaqt li l-kooperazzjoni dwar l-Istrateġija Atlantika se tkompli tiġi żviluppata mad-
Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd. Fl-aħħar, il-Kummissjoni qed tippjana 
li taħdem fuq il-konsolidament tal-pożizzjoni tal-Kroazja bħala Stat Membru mill-1 ta’ Lulju 
2013.

PROĠETTI PILOTA U ASSISTENZA TEKNIKA:
Din is-sena l-Membri għal darba oħra pproponew għadd imnaqqas ta’ proġetti pilota u 
azzjonijiet preparatorji potenzjali, li ħafna minnhom jikkonċernaw estensjonijiet ta’ miżuri li 
kienu ġew approvati preċedentement, jiġifieri l-“Forum tal-Atlantiku għall-Istrateġija 
Atlantika tal-UE”, “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”, “It-titjib tal-koperazzjoni reġjonali u lokali 
permezz tal-promozzjoni tal-politika reġjonali tal-UE fuq skala globali”, “Id-
definizzjoni ta’ mudell ta’ Governanza għar-Reġjun tal-Unjoni Ewropea tad-Danubju –
kordinament aħjar u effettiv”, kif ukoll “Appoġġ għal Mayotte, jew kwalunkwe 
territorju ieħor potenzjalment affettwat, bil-bidla għall-istatus ta’ reġjun 
ultraperiferiku”.

Il-miżuri l-ġodda li ġew proposti jinkludu azzjoni preparatorja għall-iżvilupp ta' strateġiji 
makroreġjonali fil-Mediterran, proġett pilota li jirrigwarda il-potenzjal ekonomiku attwali u 
dak speċifikat fir-reġjuni Griegi minbarra r-reġjun kapitali ta’ Ateni bħala mudell għar-reġjuni 
ta’ konverġenza fl-UE, u finalment proġett pilota għall-iżvilupp ta’ pjattaforma ta’ servizzi 
għall-esportazzjonijiet tal-SMEs. 

Il-kontinwazzjoni tal-miżura tal-“Assistenza teknika u tixrid ta’ informazzjoni dwar l-
Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u għarfien imtejjeb tal-
istrateġija tal-makroreġjuni”, ukoll qed tiġi proposta, u għandha għalhekk titressaq bħala 
ement 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 minimi u l-objettivi tal-politika reġjonali kif stabbilita 
mill-Unjoni u għalhekk jirrikjedi li l-linji baġitarji tal-Intestatura 1b, kif proposti mill-
Kummissjoni, jinżammu kif inhuma jew, fejn meħtieġ, jerġgħu jiġu kif kienu;

2. Jenfasizza li l-implimentazzjoni effikaċi u effiċjenti tal-politika reġjonali hija essenzjali 
għall-irkupru ekonomiku u għall-ilħuq tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropea 2020, peress li 
tikkontribwixxi mhux biss għall-ħolqien tal-qafas korrett għal tkabbir ekonomiku stabbli u 
sostenibbli u għall-ħolqien tal-impjiegi, imma wkoll, bl-istess importanza, għat-tnaqqis 
effikaċi tad-disparitajiet reġjonali u biex isseħħ il-koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali;

3. Jilqa’ ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn tal-Intestatura 1b bi 3,3% għal 
EUR 54 499 miljun, u ż-żieda tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament bi 11,7 %, għal 
EUR 48 975 miljun, fuq l-2012, fejn din is-somma li tissemma l-aħħar tinkludi t-tnaqqis 
ta’ 33,2% għal EUR 1 923 miljun f’pagamenti għall-għeluq tal-perjodu 2000-2006; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u timplimenta l-proġetti pilota, l-azzjonijiet 
preparatorji u l-miżuri ta’ assistenza teknika kollha kif propost mill-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali għall-Intestatura 1b.


