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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

- wara li kkunsidra l-Artikolu 312(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) li jistipula li l-Kunsill għandu b’mod unanimu jadotta regolament li jistipula l-
Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) wara li l-Parlament Ewropew ikun ta l-kunsens 
tiegħu b’maġġoranza assoluta,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 312(3) TFUE li jgħid b’mod ċar li l-QFM għandu 
jiddetermina l-ammonti tal-limiti massimi annwali għall-appropropjazzjonijiet ta’ impenn 
skont il-kategorija tal-infiq u l-limiti massimi annwali għall-approprjazzjonijiet ta’ ħlas, li 
jirrikjedi li l-Parlament u l-Kunsill iżommu l-irwoli tagħhom ibbażati fuq it-trattat fin-
negozjati tal-QFM u jippermettu li t-tfassil tal-politika ta’ Koeżjoni jiġi miftiehem fl-
ambitu tal-proċedura leġiżattiva ordinarja kif previst fl-Artikolu 177 TFUE,

A. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Ġunju 2012 dwar Perspettivi Finanzjarji Multiannwali 
u riżorsi proprji1 il-Parlament saħaq li l-baġit tal-UE, u b’mod speċifiku l-infiq tal-politika 
ta’ Koeżjoni, jirrappreżenta għodda b’saħħitha biex jiżdied l-investiment strateġiku 
b’valur miżjud Ewropew u biex ipoġġi l-ekonomija Ewropea lura fuq it-triq tat-tkabbir u 
l-kompetittività;

B. billi l-QFM għall-2014-2020 għandu jitqies bħala l-istrument ewlieni li jippredetermina 
jekk l-għanijiet tal-istrateġija UE2020 jinkisbux suffiċjentement, li joħloq il-ħtieġa li n-
negozjati attwali jinsew il-mentalità ffukata il-kriżi u jaħdmu lejn baġit sod u razzjonali li 
jiggarantixxi t-tkabbir u l-impjiegi, u fl-aħħar mill-aħħar, standards għolja tal-ħajja u tas-
sigurtà għaċ-ċittadini tal-UE; 

C. billi bħala mekkaniżmu li jikkontribwixxi għall-involviment kif jixraq tar-reġjuni kollha 
tal-UE fi ħdan is-suq uniku, il-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tibqa’ l-pilastru 
ewlieni tas-solidarjetà Ewropea;

D. billi l-politika ta’ koeżjoni tinħtieġ riformi biex issir aktar orjentata lejn ir-riżultati u favur 
il-benefiċjarji, u, għaldaqstant, politika aktar effiċjenti għan-nefqa.

E. billi l-politika ta’ Koeżjoni għandha tagħti aċċess ġust għar-riżorsi u tirrispondi għall-
ħtiġijiet reali tal-iżvilupp tar-reġjuni kollha tal-UE, li jirrikjedi flessibilità fit-tfassil tal-
prijoritajiet tal-objettivi u tal-investiment, minkejja l-ħtieġa tal-investiment, pereżempju 
fir-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni, bħala għodda ewlenija li tikkontribwixxi għat-
twettiq tal-Istrateġija UE2020, li għandha tiġi konnessa kif jixraq mal-politika ta’ 
Koeżjoni , jiġifieri permezz ta’ ‘taraġ lejn l-eċċellenza’;

F. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva2

                                               
1 P7_TA(2012)0245.
2 P7_TA(2011)0266.
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il-Parliament ikkonferma l-impenn tiegħu li jiddefendi politika ta' Koeżjoni tal-UE aktar 
b'saħħitha filwaqt li insista li għandhom jiġu allokati ir-riżorsi xierqa;

G. billi l-ammont ta’ EUR 376 biljun għall-politika ta’ Koeżjoni, kif propost mill-
Kummissjoni fil-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali 
għas-snin 2014-2020, għandu jitqies bħala livell minimu ta’ finanzjament u għandu 
għaldaqstant jikkostitwixxi linja fil-pożizzjoni tan-negozjati futuri tal-Parlament.


