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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

INTRODUZZJONI

Filwaqt li jirrikonoxxi li l-ekonomija tal-Unjoni qiegħda tirkupra bil-mod u qiegħda turi xi 
tendenzi pożittivi, l-irkupru sħiħ għadu ’l bogħod. 
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tirrakkomanda li tingħata attenzjoni lill-ħames prijoritajiet 
identifikati fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2013, b’mod speċjali "titkompla l-
konsolidazzjoni fiskali differenzjata, favorevoli għat-tkabbir", "jiġi restawrat is-self normali 
lill-ekonomija", "jiġu promossi t-tkabbir u l-kompetittività għal-lum u għal għada", "jiġu 
kkonfrontati l-qgħad u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi" u "tiġi mmodernizzata l-
amministrazzjoni pubblika".
Abbażi tal-allinjament tal-politiki tal-Unjoni u tal-Politika ta’ Koeżjoni b’mod partikolari, 
mal-Istrateġija UE2020, il-Kummissjoni tenfasizza r-rwol li dan il-qasam ta’ politika jista’ 
jkollu fil-kontribuzzjoni għall-kisba tal-Istrateġija UE2020, filwaqt li terġa’ tiddikjara li l-
objettiv ġenerali tal-Politika ta’ Koeżjoni huwa t-tnaqqis tad-disparitajiet bejn ir-reġjuni u l-
kisba tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 
Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li l-għeluq b’suċċess tal-programmi attwali jirrikjedi livell 
xieraq ta' approprjazzjonijiet ta’ ħlas, sabiex jippermetti li jintlaħqu l-obbligi lejn il-
benefiċjarji tal-finanzjamenti tal-UE.
Ir-Rapporteur tgħkom jissottolinja l-valur miżjud inkontestabbli tal-Politika ta’ Koeżjoni li 
tikkostitwixxi għodda ta' investiment fundamentali tal-Unjoni, li tikkontribwixxi għal żvilupp 
strutturali fit-tul, li sservi bħala katalist għat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol, li jista’ jgħin lill-
Istati Membri u r-reġjuni tal-Unjoni jnaqqsu l-kriżi finanzjarja u ekonomika preżenti. 
Għalhekk huwa obbligatorju li jipprovdu għal livell suffiċjenti ta’ ffinanzjar li għandu 
jippermetti t-tnaqqis tal-ħlasijiet pendenti, li hu għoli ħafna, speċjalment fl-Intestatura 1b.

ABBOZZ TAL-BAĠIT

Fil-ħolqien tad-dispożizzjonijiet baġitarji, il-Kummissjoni analizzat il-bżonnijiet baġitarji 
b’kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet u l-pakketti tal-perspettiva finanzjarja pluriennali 
2014-2020, kif proposta abbażi tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-7-8 ta’ Frar 2013 
u li fuqhom kien intlaħaq ftehim politiku mill-Istituzzjonijiet fis-27 ta' Ġunju 2013.
Ir-Rapporteur tagħkom iqis li, minkejja ċ-ċirkustanzi partikolari tal-adozzjoni tal-Abbozz tal-
Baġit tal-2014, il-Kummissjoni hija l-unika Istituzzjoni li għandha l-informazzjoni disponibbli 
sabiex ikollha perspettiva ġenerali tal-bżonnijiet baġitarji reali tar-reġjuni kollha. 
Madanakollu, huwa jistaqsi jekk il-Kummissjoni kkalkulatx l-impatt tal-forniment minn qabel 
miftiehem ta’ riżorsi speċifiċi li jinsab fil-ftehim dwar il-QFP u taż-żieda proposta fir-rati ta' 
kofinanzjament lil dawk l-Istati Membri li qegħdin jesperjenzaw jew huma mhedda 
b’diffikultajiet serji fil-konfront tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom u l-impatt tal-estensjoni ta’ 
sena proposta tal-perjodu tad-diżimpenn awtomatiku għal xi Stati Membri. 

TQASSIM TAR-RIŻORSI BEJN IL-FONDI
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It-tqassim propost bejn l-approprjazzjonijiet u l-fondi differenti huwa kif ġej:
Fil-livell totali propost ta’ approprjazzjonijiet għall-impenji ta’ EUR 47 560, 6 miljun għall-
Intestatura 1b (-13.5 % imqabbla mal-2013), l-approprjazzjonijiet għall-impenji totali għall-
Fondi Strutturali (FEŻR u FSE) jammontaw għal EUR 38 088, 2 miljun, li minnhom EUR 1 
804, 1 miljun huwa għas-suppliment tal-applikazzjoni Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ (YEI), EUR 8 922,4 miljun għall-Fond ta’ Koeżjoni u EUR 365,1 miljun għall-
Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn. 
Il-livell propost ta' approprjazzjonijiet tal-ħlas huwa ferm aktar baxx, jiġifieri -9.3 % għall-
2013, li jammonta għal EUR 51 093, 7 miljun, stabbiliti abbażi tal-istimi fir-rigward tal-
evoluzzjoni tal-ħlas interim tal-2007-2013 (EUR 46 765,5 miljun, jiġifieri 91.4 % tal-istimi 
tal-ħlasijiet ġenerali għall-2014 taħt l-Intestatura 1b) u ta’ tnaqqis ta’ 83 % tal-
approprjazzjonijiet tal-ħlas għall-għeluq tal-perjodu 2000-2006, kif ukoll tal-ammont inizjali 
ġdid ta’ prefinanzjament imnaqqas fl-2014 ta’ 1 % fil-kuntest tal-FERŻ, l-FSE u l-Fond ta’ 
Koeżjoni (jew 1.5 % għall-Istati Membri taħt assistenza finanzjarja).
Ir-Rapporteur tagħkom jiddispjaċih li l-Kummissjoni użat bħala bażi għall-prefinanzjament il-
livell li kien maqbul fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fi Frar 2013, filwaqt li 
jenfasizza li huwa suġġett tan-negozjati settorjali kontinwi interistituzzjonali dwar il-futur tal-
Politika ta’ Koeżjoni, li jaqa’ taħt il-mandat tal-kodeċiżjoni, u għalhekk tirriskja li tantiċipa r-
riżultat ta’ dawn in-negozjati. 
Huwa wkoll sorpriż li, filwaqt li aktar minn nofs l-approprjazzjonijiet tal-ħlas (52 %) huma 
intiżi għat-twettiq tal-obbligi tal-UE billi jonoraw impenji passati, it-tkabbir tar-RALs għadu 
għaddej. 
Għandu jkun innutat li l-Kummissjoni tibbaża l-istimi ġenerali tagħha fuq is-suppożizzjoni li 
l-approprjazzjonijiet tal-ħlas addizzjonali ta’ EUR 11, 2 biljun kif mitluba mill-ABE 2/2013 
ser ikunu awtorizzati kompletament matul l-2013, li huwa partikolarment rilevanti għall-
Intestatura 1b.

RIŻULTATI POLITIĊI PRINĊIPALI GĦALL-2014

Il-Kummissjoni tistabbilixxi erba’ prijoritajiet prinċipali għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-
2014: it-titjib tal-azzjonijiet għaż-Żgħażagħ u l-SMEs; l-istabbilment tal-programmi l-ġodda 
taħt il-QFP tal-2014-2020, it-twettiq tal-obbligi tal-UE u, finalment, ir-restrizzjoni tan-nefqa 
amministrattiva. Waħda mill-aktar azzjonijiet rappreżentattivi fil-kuntest tal-qafas finanzjarju 
li jmiss hija l-Inizjattiva l-ġdida favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), li għaliha l-Kummissjoni 
pproponiet il-forniment minn qabel tat-total ta’ EUR 6 biljun bħala approprjazzjonijiet tal-
impenn fl-ewwel sentejn, li jibdew b’impenn li jammonta għal EUR 3, 4 biljun fl-2014.
Abbażi tal-allinjament tal-Politika ta’ Koeżjoni mal-Istrateġija tal-UE2020, il-Kummissjoni 
tfittex li tiffoka fuq l-adozzjoni u l-implimentazzjoni f’waqthom tal-programmi l-ġodda, fuq l-
immassimizzar tal-impatt tal-politika u fuq it-tisħiħ tal-proċess strateġiku tal-
programmazzjoni billi jiġi żgurat valur miżjud Ewropew u titjib fil-kwalità tal-infiq.
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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 fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni:

1. Jistaqsi jekk l-ammonti mdaħħla fl-Abbozz tal-Baġit (AB) tal-2014 għall-Intestatura 1b 
humiex suffiċjenti sabiex ikopru l-bżonnijiet u l-objettivi minimi tal-politika reġjonali kif 
stabbilita mill-Unjoni fit-Trattat;

2. Jinnota bi tħassib it-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet tal-impenn taħt l-Intestatura 1b ta’ 
13.5 % għal EUR 47 560,6 miljun u t-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet tal-ħlas ta’ 9.3 %, għal 
EUR 51 093,7 miljun matul l-2013, din l-aħħar somma tinkludi l-ammont ta’ EUR 46 
765,5 miljun previsti għall-ħlas interim tal-2007-2013, u tnaqqis ta’ 83 % għal EUR 592,0 
miljun fi ħlasijiet għall-għeluq tal-perjodu 2000-2006;

3. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, l-AB2014 huwa wieħed transizjonali, b’aktar min-nofs l-
approprjazzjonijiet tal-ħlas (52 %) dedikati sabiex ikopru impenji pendenti u għat-twettiq 
ta’ programmi antiki; madanakollu, jesprimi li huwa sorpriż bil-fatt li l-livelli tar-RALs se 
jibqgħu jikbru;

4. Jitlob kjarifiki ulterjuri dwar jekk il-Kummissjoni kkalkulatx l-impatt tal-forniment minn 
qabel miftiehem ta’ riżorsi speċifiċi li jinsab fil-ftehim dwar il-QFP u taż-żieda proposta 
fir-rati ta' kofinanzjament lil dawk l-Istati Membri li qegħdin jesperjenzaw jew huma 
mhedda b’diffikultajiet serji fil-konfront tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom u l-impatt tal-
estensjoni ta’ sena proposta tal-perjodu tad-diżimpenn awtomatiku għal xi Stati Membri.

5. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni użat bħala bażi għall-prefinanzjament il-livell li kien 
maqbul fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew fi Frar 2013, kwistjoni li hija suġġett tan-
negozjati settorjali kontinwi interistituzzjonali, fejn il-Parlament Ewropew għandu d-dritt 
għal kodeċiżjoni, u għalhekk tirriskja li tantiċipa r-riżultat ta’ dawn in-negozjati; ifakkar li 
l-prefinanzjament huwa essenzjali hekk kif l-Istati Membri u r-reġjuni jeħtieġu 
finanzjamenti suffiċjenti fil-bidu tal-perjodu sabiex jinvestu fi proġetti li jikkontribwixxu 
għall-isforzi sabiex tingħeleb il-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali; f’dan ir-rigward, 
itenni l-pożizzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali li jintgħażlu l-istess rati ta’ 
prefinanzjament tal-perjodu attwali, minħabba li l-kriżi għadha għaddejja;

6. Itenni l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li l-vot ta’ kunsens dwar ir-Regolament dwar 
il-QFP ma jistax jingħata sakemm ma jkunx hemm garanzija assoluta li t-talbiet tal-
ħlasijiet pendenti se jkunu koperti bis-sħiħ; jinsisti li l-Kunsill iżomm l-impenn politiku 
tiegħu li jadotta mill-aktar fis baġit emendatorju ulterjuri biex jiġi evitat kwalunkwe 
nuqqas tal-approprjazzjonijiet ta' pagament li jaf iwassal għal defiċit strutturali fil-baġit 
tal-UE fi tmiem l-2013; jiddikjara li l-Parlament Ewropew mhuwiex se jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lir-Regolament dwar il-QFP jew mhuwiex se jadotta l-Baġit 2014 
sakemm dan il-baġit emendatorju ġdid, li jkopri d-defiċit li fadal kif identifikat mill-
Kummissjoni, ikun ġie adottat mill-Kunsill;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u timplimenta l-proġetti pilota, l-azzjonijiet 
preparatorji u l-miżuri ta’ assistenza teknika kollha kif propost mill-Kumitat għall-



PE514.867v01-00 6/6 PA\942749MT.doc

MT

Iżvilupp Reġjonali għall-Intestatura 1b.


