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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-politika reġjonali bħala parti minn skemi ta’ għajnuna mill-Istat usa’
(2013/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 174 et seq. tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), li jistabbilixxu l-objettiv ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u 
jiddefinixxu l-istrumenti finanzjarji meħtieġa sabiex jinkiseb,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 107(3)(a) u (c) TFUE, li jipprovdu għall-eliġibbiltà għall-
għajnuna reġjonali mill-Istat biex jiġi promoss l-iżvilupp ekonomiku ta’ ċerti żoni 
żvantaġġati fl-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2011 għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 
koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (COM(2012)0496) kif emendat 
(COM(2013)0146),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Jannar 2013 dwar il-modernizzazzjoni 
tal-għajnuna mill-Istat1,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni Nru 2232/2012 tal-1 ta’ Frar 2013 
dwar il-linji gwida għall-għajnuna mill-Istat reġjonali għall-2014-2020,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Kummissjoni għall-għajnuna nazzjonali reġjonali 
għall-2007-20132,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Mejju 2012 bit-titolu ‘Il-
Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat tal-UE (SAM) (COM(2012)0209)’,

– wara li kkunsidra id-‘Dokument tas-servizzi tad-DĠ Kompetizzjoni li fih l-abbozz ta’ linji 
gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014-2020’3 tal-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea  fil-Kawżi 
Konġunti T-443/08, T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen u Flughafen Leipzig/Halle v 
Kummissjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
                                               
1

 Testi adottati, P7_TA(2013)0026.
2

ĠU C 54, 4.3. 2006, p. 13.
3

 Brussell, 2012 (l-ebda data).
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2013),

A. billi l-Kummissjoni qed twettaq il-proċess tal-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-Istat 
(SAM), li l-objettivi tiegħu huma li jkattru t-tkabbir, jiffukaw fuq każijiet ewlenin, u 
jissimplifikaw, jiffaċilitaw u jħaffu l-implimentazzjoni tar-regoli rilevanti;

B. billi l-bażi ġuridika għall-proposti l-ġodda, kif stipulat fl-Artikolu 109 tat-TFUE, tipprovdi 
biss għall-konsultazzjoni tal-Parlament, mhux il-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

C. billi l-proċedura leġiżlattiva ordinarja dwar il-pakkett leġiżlattiv tal-Politika ta’ Koeżjoni 
dwar il-Fondi Strutturali u għall-Investimenti Ewropej għall-2014-2020 għadha ma ġietx 
konkluża;

D. billi l-forom l-iktar komuni ta’ skemi ta’ appoġġ mill-Istat jieħdu l-forma ta’ għoti u 
sussidji, tnaqqis tat-taxxa, derogi, premji ta’ inċentiv, self b’rata ta' mgħax baxx, garanziji, 
rati ta' self preferenzjali, u parteċipazzjoni fil-kapital li tingħata mill-gvern nazzjonali, 
reġjonali u lokali kif ukoll mill-entitajiet ikkontrollati fuq livell pubbliku;

E. billi jeżistu għadd ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u linji gwida li japplikaw fil-livelli 
reġjonali, speċifiċi għas-settur u orizzontali, filwaqt li l-għażla dwar liema tip ta’ għajnuna 
għandha tiġi applikata titħalla sa ċertu punt f’idejn l-Istati Membri;

F. billi l-għajnuna mill-Istat għandha tiġi allinjata aħjar mal-miri stabbiliti mill-Kunsill 
Ewropew ta’ Lisbona f’Marzu 2000, filwaqt li tikkumplementa l-objettivi ta’ politiki 
oħrajn tal-UE, b’mod partikolari l-Politika ta’ Koeżjoni;

G. billi l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat jiddependu 
ħafna wkoll fuq il-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja;

H. billi l-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jiżgura l-implimentazzjoni effettiva u l-applikazzjoni 
ta’ għajnuna mill-Istat tal-UE hija waħda mill-kundizzjonalitajiet ex-ante stipulati fl-
abbozz ta’ sett ta’ regolamenti dwar il-Politika ta’ Koeżjoni għall-2014-2020;

I. billi l-impatt ex-post tal-għajnuna mill-Istat u l-kontroll ta’ għajnuna mill-Istat fuq l-Istati 
Membri, ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali, kif ukoll fuq il-kumpaniji, is-swieq u l-
ekonomija b’mod globali, mhuwiex valutat b’mod suffiċjenti, kif tiddikjara l-Qorti tal-
Awdituri fir-rapport tagħha l-‘Effiċjenża tal-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-Għajnuna 
mill-Istat’1;

J. billi l-anzjetà dwar il-piżijiet amministrattivi hija l-preokkupazzjoni ewlenija għall-
benefiċjarji fir-rigward ta’ regoli marbuta mal-għajnuna mill-Istat jew mal-Politika ta’ 
Koeżjoni;

Il-koordinazzjoni ta’ regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat u l-Politika ta’ Koeżjoni

1. Hu tal-opinjoni li l-implimentazzjoni kemm tal-Politika ta’ Koeżjoni kif ukoll tar-regoli 
dwar l-iskemi ta’ appoġġ mill-Istat biex jiġu rinfurzati l-investimenti lokali u reġjonali 

                                               
1

 Rapport Speċjali Nru 15 tal-Qorti tal-Awdituri: L-Effiċjenza tal-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat. 2011.
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huma ta’ importanza ewlenija għall-promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, l-iżvilupp reġjonali u lokali, it-tkabbir industrijali u l-ħolqien tal-impjiegi; 
madankollu, jinsab imħasseb dwar jekk ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat humiex 
koerenti mal-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u tal-Investiment Ewoprej;

2. Jenfasizza li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, kif ukoll l-objettivi tal-Politika ta’ 
Koeżjoni, għandhom iwasslu għal titjib fis-sitwazzjoni ta’ reġjuni inqas żviluppati, u li l-
proċess SAM għandu jirrifletti l-objettivi tal-koeżjoni madwar l-UE; jemmen li l-
modernizzazzjoni ta’ regoli dwar il-kompetizzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-fehim tal-
impatt ta’ dawn ir-regoli fil-livell subnazzjonali;

3. Jilqa’ l-għan tal-Kummissjoni fil-proċess SAM li trendi l-prinċipji iktar ċari, sempliċi u 
faċli; hu tal-fehma li dawn il-prinċipji għandhom ikunu kkoordinati sew ma’ politiki 
oħrajn tal-UE kif ukoll ikunu ċari, prevedibbli u flessibbli biżżejjed biex jissodisfaw il-
bżonnijiet ta’ ċerti Stati Membri u r-reġjuni tagħhom li jħabbtu wiċċhom ma’ żmien ta’ 
kriżi u tbatija ekonomika gravi; itenni r-rikonoxximent tiegħu tar-rwol tal-għajnuna mill-
Istat fl-indirizzar tal-kriżi; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-proposta, kif ippubblikata għall-
konsultazzjoni, m’għandhiex evidenza suffiċjenti bħala bażi u se tmur kontra l-objettiv ta’ 
simplifikazzjoni;

Kopertura territorjali tal-għajnuna mill-Istat reġjonali 2014-2020

4. Hu tal-fehma li t-tqassim f’żoni ġeografiċi tal-Linji Gwida l-ġodda dwar l-Għajnuna mill-
Istat Reġjonali 2014-2020 (RSAG) m’għandux jonqos, u li t-tnaqqis fl-intensità tal-
għajnuna għandu jitqies mill-ġdid, billi jittieħed kont tas-sitwazzjoni politika, ekonomika 
u soċjali fl-Istati Membri; jindika li, fil-kuntest globali, l-ekonomija tal-UE tista’ 
titqiegħed fi żvantaġġ fir-rigward ta' pajjiżi terzi li jibbenefikaw minn skemi ta' impjiegi 
iktar laxki jew minn inqas spejjeż;

5. Jindika li l-impatt restrittiv għal regoli ġodda dwar l-investiment u t-tkabbir f’reġjuni kif 
jitbiegħdu mill-kategorija inqas żviluppata u jersqu lejn dik iktar żviluppata; hu konxju li 
ċerti reġjuni li huma eliġibbli għall-għajnuna mill-Istat taħt is-sistema attwali mhumiex se 
jissodisfaw il-kriterji tat-tqassim f’żoni tal-RSAG fil-futur; jemmen li dawn ir-reġjuni 
għandu jkollhom reġim ta’ sikurezza speċjali, simili għal dak għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni 
taħt il-Politika ta’ Koeżjoni, biex ikunu jistgħu jkampaw bis-sitwazzjoni l-ġdida tagħhom;

6. Jenfasizza r-rwol tal-għajnuna mill-Istat f’ekonomiji li ntlaqtu b’mod partikolari mill-kriżi 
għal liema ekonomiji l-finanzjament pubbliku taħt il-Politika ta’ Koeżjoni jista’ jkun l-
uniku sors ta’ investiment; jindika li s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli għada mhijiex 
riflessa mid-data għall-perjodu 2008-2010, li se tintuża mill-Kummissjoni bħala bażi 
għall-eliġibbiltà għall-għajnuna mill-Istat; jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex twettaq 
reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-mapep reġjonali fl-2016;

Ir-restrizzjonijiet amministrattivi tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fil-kuntest tal-
Politika ta’ Koeżjoni

7. Jemmen li l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fi ħdan il-programmi tal-
Politika ta’ Koeżjoni tista’ tinkiseb billi jkun hemm fokus fuq l-għajnuna fuq skala kbira, 
jiġu simplifikati r-regoli, jiżdied il-limitu de minimis, u jiġu estiżi l-kategoriji orizzontali 
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fir-Regolament ta’ Awtorizzazzjoni1 u l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli ta’ eżenzjoni 
sħiħa fir-Regolament dwar l-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa2;

8. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex toħroġ kriterji dettaljati biex il-każijiet ta’ 
għajnuna mill-Istat importanti jkunu jistgħu jintgħażlu minn oħrajn anqas importanti;

9. Hu tal-opinjoni li l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fi ħdan il-
programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni fil-proġetti tal-infrastruttura sfruttati għal attivitajiet 
ekonomiċi, pereżempju wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija hawn fuq fil-
każijiet konġunti Mitteldeutsche Flughafen u Flughafen Leipzig/Halle v Kummissjoni, 
tista’ tirriżulta f’piż amministrattiv ikbar fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali u/jew l-
entitajiet pubbliċi tagħhom; jenfasizza li l-implimentazzjoni ta’ dawn il-proġetti tista’ tiġi 
pperikolata mir-regoli esiġenti ta’ ġestjoni finanzjarja, inklużi r-regoli dwar id-diżimpenn 
li jappartjenu għall-Politika ta’ Koeżjoni u l-prattika tal-ilmenti fil-proċedura tal-għajnuna 
mill-Istat;

10. Itenni t-talba tiegħu għall-kjarifika tal-valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat li ngħatat taħt 
ir-Regolamenti dwar l-Eżenzjoni Sħiħa mill-Istati Membri peress li din se tippreżenta 
diffikultajiet partikolari mhux biss għall-SMEs iżda wkoll għall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u l-entitajiet tagħhom taħt l-ipprogrammar tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-2014-
2020;

11. Jenfasizza li l-kundizzjonalità ġenerali ex-ante għall-għajnuna mill-Istat fi ħdan il-Politika 
ta’ Koeżjoni tirrikjedi li l-Kummissjoni tapplika approċċ iktar proattiv għall-każijiet tal-
għajunna mill-Istat, partikolarment jekk jiżdiedu d-daqs u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-
għajnuna eżentata min-notifika; jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-
Kummissjoni għandha tqajjem kuxjenza dwar l-obbligu ta’ notifika, promozzjoni tal-aqwa 
prattiki, l-għoti ta’ informazzjoni mmirata dwar tipi differenti ta’ notifika, u li jew ikun 
hemm lok għall-pubblikazzjoni ta’ sezzjoni aġġornata regolarment li tindirizza 
mistoqsijiet frekwenti dwar il-websajt tal-Kummissjoni dwar il-kompetizzjoni jew 
jitwaqqaf help desk li jindirizza mistoqsijiet rigward l-interpretazzjoni tal-linji gwida;

12. Jemmen li l-Istati Membri għandhom jikkoordinaw aħjar l-attivitajiet tagħhom mal-
Kummissjoni, f’termini tal-kwalità u l-waqt xieraq tal-informazzjoni li se jippreżentaw u 
n-notifiki li għandhom jippreparaw; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw l-
applikazzjoni xierqa tal-kundizzjonalità ex-ante tal-għajnuna mill-Istat taħt il-Politika ta’ 
Koeżjoni, u jipprovdu konformità aħjar mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat fil-livell 
nazzjonali;

13. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimmiraw il-kampanji ta’ informazzjoni 
tagħhom rigward ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat speċifikament lejn il-korpi reġjonali 
u lokali, li ħafna minnhom fuq ftit okkażjonijiet biss taw għajnuna mill-Istat u li għalhekk 
għandhom għarfien limitat tar-regoli li japplikaw għaliha; jistieden lill-Kummissjoni tieħu 
kont ta’ dan meta tivvaluta l-kundizzjonalità ex-ante li tapplika għall-għajnuna mill-Istat 
fl-Istati Membri;

                                               
1

 Regolament tal-Kunsill Nru 994/98 tas-7 ta’ Mejju 1998.
2

 Regolament dwar l-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa tal-Kummissjoni Ewropea (800/2008) tas-6 ta’ Awwissu 2008.
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14. Jemmen li ċerti regoli proposti reċentement fl-abbozz tal-RSAG għall-2014-2020 – bħax-
xenarji kontrofattwali, evidenza ċara li l-għajnuna għandha impatt fuq l-għażla tal-
investiment, jew il-kundizzjoni li x-xogħol fuq il-proġett m’għandux jinbeda qabel ma 
tittieħed deċiżjoni mill-awtoritajiet pubbliċi biex tingħata l-għajnuna – li l-Kummissjoni 
tixtieq timponi fil-perjodu li ġej – kemm fuq kumpaniji li japplikaw għal inċentivi kif 
ukoll fuq l-Istati Membri u l-istrutturi tal-gvern subnazzjonali tagħhom – imorru kontra l-
prinċipju ta’ simplifikazzjoni u diburokratizzazzjoni kif promoss fil-Politika ta’ Koeżjoni 
u politiki nazzjonali u tal-UE oħrajn; itenni li regoli bħal dawn jistgħu jwasslu biex ċerti 
proġetti jiġu esklużi mill-għajnuna tal-investiment;

L-attraenza ta’ reġjuni permezz ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 

15. Jenfasizza l-importanza tar-regoli għal għajnuna mill-Istat speċifika għas-settur kif ukoll 
dik reġjonali biex jattiraw l-investiment dirett barrani fl-UE u r-reġjuni tagħha u għall-
iżgurar tal-kompetittività globali tagħhom;

16. Hu tal-opinjoni li l-esklużjoni tal-intrapriżi l-kbar mir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 
f’żoni koperti mill-Artikolu 107(3)(c) tat-TFUE mhijiex ġustifikata minħabba l-kontribut 
tagħhom lejn l-impjieg, il-ktajjen tal-provvista li joħolqu ma’ SMEs, l-involviment 
komuni tagħhom fir-riċerka u l-iżvilupp, u r-rwol li għandhom fil-kriżi ekonomika; hu tal-
fehma li l-preżenza ta’ intrapriżi kbar ta’ spiss twassal għal suċċess għall-SMEs li 
jibbenefikaw mir-raggruppamenti mmexxija minn kumpaniji kbar u mill-attivitajiet ta’ 
subappalti tagħhom; jenfasizza li deċiżjoni bħal din tista’ twassal għal telf ta' impjiegi u 
tnaqqis fl-attività ekonomika fir-reġjuni u għar-rilokazzjoni ta’ kumpaniji għal reġjuni 
oħrajn fl-UE jew barra;

17. Jemmen li l-eliġibbiltà ta’ intrapriżi kbar għal inċentivi ta’ għajnuna mill-Istat 
m’għandhiex tiġi determinata abbażi tad-daqs tal-intrapriża jew tas-settur li fih topera iżda 
abbażi tal-għadd ta’ impjiegi li jistgħu jinħolqu taħt l-inċentiv, il-kwalità ta’ dawn l-
impjiegi jew is-sostenibbiltà tal-proġett; jenfasizza li, f’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, id-deċiżjonijiet għad-determinazzjoni li liema proġetti partikolari għandhom 
l-ogħla potenzjal li jiksbu l-objettivi tal-politiki tal-UE għandhom jitħallew f’idejn l-Istati 
Membri, ir-reġjuni kkonċernati u l-gvernijiet lokali;

18. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Introduzzjoni
Il-Kummissjoni Ewropea bdiet id-dibattitu dwar il-pakkett tal-leġiżlazzjoni dwar il-politika 
ta’ koeżjoni f’Ġunju 2011. L-enfasi hija fuq il-kontribuzzjoni għal Unjoni Ewropea iktar 
kompetittiva u għall-Istrateġija Ewropa 2020 permezz ta’ investimenti tal-politika ta’ koeżjoni 
filwaqt li r-reġjuni inqas żviluppati jiġu megħjuna jibbilanċjaw l-iżvilupp tagħhom ma' dawk 
iktar żviluppati. Minħabba l-bidliet introdotti mit-Trattat ta’ Lisbona, il-leġiżlazzjoni tal-
politika ta’ koeżjoni hija soġġetta għal proċedura leġiżlattiva ordinarja, li tiffaċilita lill-
Parlament Ewropew biex jinkorpora l-messaġġ politiku tiegħu fir-regolamenti. Id-dibattiti 
interistituzzjonali għadhom ma tlestewx u għadu ma nstabx kompromess dwar bosta 
kwistjonijiet.

Mil-lat tal-Għajnuna mill-Istat, il-pakkett leġiżlattiv tal-Politika ta’ Koeżjoni jintroduċi l-
kundizzjonalità ex-ante tal-Għajnuna mill-Istat li għandha tiġi sodisfatta mill-Istati Membri. 
L-għan tagħha hu li tiżgura implimentazzjoni u applikazzjoni effettiva tal-liġi dwar l-
Għajnuna mill-Istat tal-UE fi ħdan il-Politika ta’ Koeżjoni u għandha tiġi applikata għat-tipi 
kollha ta’ appoġġ (inkluża l-għajnuna de minimis, għotjiet jew għajnuna pprovduta permezz 
ta’ strumenti finanzjarji). Il-Kummissjoni se tissorvelja jekk l-Istati Membri jikkonformawx 
mal-kundizzjonalità ex-ante u jekk l-amministrazzjoni nazzjonali hijiex kapaċi tindirizza l-
każijiet, inkluż l-irkupru tagħhom fil-ħin.

F’Mejju 2012 il-Kummissjoni bdiet il-proċess ta’ modernizzazzjoni tar-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat meta ħarġet il-Komunikazzjoni tagħha dwar il-modernizzazzjoni tal-
Għajnuna mill-Istat. It-tliet objettivi ewlenin ta' dan il-proċess huma il-konċentrazzjoni fuq it-
tkabbir filwaqt li s-suq intern jinżamm b’saħħtu, dinamiku u kompetittiv, il-fokus fuq l-ikbar 
każijiet ta’ għajnuna mill-Istat li ħarbtu s-suq intern u l-faċilitazzjoni u l-konklużjoni tad-
deċiżjonijiet marbuta ma’ proċeduri ta’ għajnuna mill-Istat. Il-proċess kien segwit mill-ħruġ 
ta’ diversi abbozzi ġodda ta’ dokumenti tematiċi għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 
speċifiċi għas-settur u abbozz ġdid ta’ linji gwida għar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat 
Reġjonali. Dawn id-dokumenti kollha kienu miftuħa għall-konsultazzjoni pubblika bejn Frar u 
April 2013 u l-approvazzjoni formali tagħhom mill-Kummissjoni hija mistennija qabel is-sajf.

L-abbozz tal-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat Reġjonali (RSAG) kif ippubblikat mill-
Kummissjoni fil-bidu ta’ din is-sena introduċa għadd ta’ kwistjonijiet ġodda. L-iktar 
importanti huma dawn li ġejjin:

 Kunsiderazzjoni mill-ġdid tat-tqassim f’żoni territorjali tal-Linji Gwida l-ġodda u t-
tnaqqis tal-limitu ta’ kopertura ġenerali taż-żoni eliġibbli għal 42%

 Tnaqqis tal-intensità tal-għajnuna f’żoni “a”
 Introduzzjoni ta’ xi obbligi amministrattivi ġodda li għandhom jitwettqu mill-

benefiċjarji
 Esklużjoni tal-intrapriżi l-kbar mill-għajnuna f’reġjuni “c” u limitu għall-investimenti 

produttivi għalihom f’reġjuni “a”.

L-RSAG se jkunu supplementati mir-Regoli emendati dwar l-Eżenzjoni Sħiħa Ġenerali 
(mistennija fi tmiem l-2013), li flimkien mar-regola de minimis, l-għajnuna li tingħata taħt l-
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iskemi eżistenti, l-għajnuna għall-proġetti ta’ SIEĠ skont id-deċiżjoniji SIEĠ1 tal-
Kummissjoni u għajnuna li japplika għaliha r-Regolament 1370/20072 joħolqu grupp ta’ 
eżenzjonijiet minn notifika minn qabel.
Fil-proċess ta’ SAM il-Parlament Ewropew għandu biss rwol konsultattiv mhux kodeċiżiv. Il-
Parlament Ewropew esprima t-tħassib tiegħu dwar id-defiċit demokratiku ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet ta’ dan it-tip fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Jannar 2013 dwar il-
modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat. Mil-lat reġjonali, il-kwistjonijiet importanti tar-
riżoluzzjoni indikaw ir-rwol ta' inċentivi ta' għajnuna mill-Istat għall-Istati Membri u r-reġjuni 
fi żmien ta' kriżi, stiednu lill-Kummissjoni biex tkun iktar proattiva fid-distinzjoni bejn il-
każijiet importanti u dawk inqas importanti u ġibdet l-attenzjoni lejn l-40% tal-każijiet taħt ir-
Regolament dwar l-Eżenzjoni Sħiħa Ġenerali li, skont il-Qorti tal-Awdituri, huma 
problematiċi.

F’Diċembru 2012, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja qatgħet sentenza fil-kawża Leipzig-Halle. 
Il-Qorti ddeċidiet li hemm rabta bejn l-isfruttar ta’ infrastruttura bħala attività ekonomika u l-
kostruzzjoni għar-raġunijiet ta’ sfruttament tagħha iktar tard. Peress li l-Istati Membri ta’ spiss 
għandhom it-tendenza li jqisu li l-bini ta’ infrastruttura mhuwiex soġġett għal regoli dwar l-
Għajnuna mill-Istat (minħabba li huwa ta’ interess pubbliku), il-proċess ta’ notifika lill-
Kummissjoni ta’ spiss ma sarx. Dan m’għandux jibqa’ jseħħ peress li s-sentenza tal-Qorti 
dwar l-infrastruttura pubblika ċċarat il-kwistjoni. Madankollu, dan ifisser li jkun hemm iktar 
pressjoni fuq l-awtoritajiet pubbliċi li jiffinanzjaw il-bini ta’ infrastruttura pubblika skont il-
politika ta’ koeżjoni futura kif ukoll iktar biża’ ta’ iktar restrizzjonijiet amministrattivi għall-
gvernijiet lokali u reġjonali li jinvestu fi proġetti bħal dawn.

Fid-dawl tal-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq li huma marbutin u jkollhom impatt fuq il-
forma u l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni wara l-2014, il-Kumitat REGI ddeċieda li 
jirreaġixxi u jressaq abbozz ta’ mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew.

Il-koordinazzjoni ta’ regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat u l-Politika ta’ Koeżjoni
Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, il-Politika ta’ Koeżjoni għandha tikkonċentra 
fuq is-sitwazzjoni ekonomika, soċjali u territorjali tar-reġjuni inqas żviluppati u dawk 
affettwati3. It-Trattat jistipula wkoll li l-għajnuna pprovduta għal sitwazzjoni strutturali, 
ekonomika u soċjali aħjar ta’ reġjuni inqas żviluppati hi meqjusa kompatibbli mas-suq intern 
tal-UE4. Minkejja li ż-żewġ politiki - dwar l-Għajnuna mill-Istat kif ukoll dik ta’ Koeżjoni –
għandhom storja differenti, jeżistu xi valuri kondiviżi: li jgħinu lil reġjuni inqas żviluppati, 
jippromwovu l-iżvilupp tagħhom, jappoġġaw żoni b'livell ta’ għajxien iktar baxx jew dawk 
milquta mill-qgħad.

L-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jaħdmu favur approċċ ikkoordinat għaż-żewġ politiki. 
Madankollu, l-iskeda attwali tax-xogħlijiet fuq it-testi leġiżlattivi ewlenin taż-żewġ politiki kif 
ukoll il-proċeduri ta’ approvazzjoni differenti tagħhom ma jippermettux tal-inqas ċarezza 
parzjali dwar l-interazzjoni bejniethom. Ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat aktarx se jiġu 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0569:MT:NOT
2 Regolament (KE) Nru 1370/2007 tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq
3 Art. 174 tat-TFUE.
4 Art. 107 tat-TFUE.
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adottati mill-Kummissjoni qabel il-konklużjoni tan-negozjati interistituzzjonali dwar il-
Politika ta’ Koeżjoni għall-pakkett leġiżlattiv. Fil-fatt dan jista’ jwassal għal approċċi 
differenti fiż-żewġ politiki u previżjoni insuffiċjenti għal regoli ċari, prevedibbli u flessibbli 
kompatibbli mal-Politika ta’ Koeżjoni.

Kopertura territorjali tal-Għajnuna mill-Istat Reġjonali 2014 - 2020
L-introduzzjoni ta’ limitu ġdid għall-kopertura ġeografika tar-regoli l-ġodda dwar l-Għajnuna 
mill-Istat kif ukoll it-tnaqqis tal-intensità tal-għajnuna f’reġjuni “a” huma waħda mill-
kwistjonijiet kruċjali tal-RSAG il-ġodda. Ir-rapporteur jixtieq idaħħal din f’mistoqsija peress 
li hemm xi tħassib fi ħdan l-UE li jappoġġa l-idea li din id-deċiżjoni m’għandhiex tittieħed 
issa.

L-ewwel argument huwa l-kriżi u r-rwol tal-investimenti pubbliċi tul it-tbatija ekonomika tal-
Istati Membri. Ir-rwol tal-għajnuna mill-Istat li tingħata tul dan iż-żmien huwa kruċjali għall-
iżvilupp reġjonali u ma jistax jiġi sottovalutat. Fi kliem il-Qorti tal-Awdituri, “L-għajnuna 
mill-Istat għall-industrija u s-settur tas-servizzi (esklużi l-ferroviji, trasport ieħor, l-
agrikoltura u s-sajd) varjat madwar 0,5% tal-PGD tal-UE-27 sakemm faqqgħet il-kriżi 
finanzjarja fit-tieni nofs tal-2008, iżda żdiedet għal 3,5% tal-PGD jew EUR 410 biljun fl-
2009, li huwa l-ogħla livell minn meta l-Kummissjoni bdiet l-istħarriġ tagħha dwar l-
għajnuna mill-Istat fl-1990”1. Huwa ċar li l-għoti ta’ skemi u inċentivi ta’ għajnuna mill-Istat 
jgħin lil ċerti Stati Membri u lir-reġjuni tagħhom biex jegħlbu s-sitwazzjoni ekonomika 
tagħhom u jikkontribwixxu għat-tkabbir u l-impjiegi.

Madankollu, mhuwiex l-uniku argument ta’ kriżi fl-Istati Membri li jgħallimna li SAM 
għandha tkun prudenti u tirrifletti r-realtà. Hemm ukoll kwistjonijiet oħrajn – il-kompetittività 
tal-UE fis-suq globali meta mqabbel ma’ pajjiżi terzi li jibbenefikaw minn skemi ta’ impjiegi 
iktar laxki jew inqas spejjeż jew sitwazzjoni politika u soċjali fl-Istati Membri. Dawn kollha 
għandhom ikunu argumenti b’saħħithom biżżejjed biex jiġi abbandunat it-tnaqqis inizjalment 
intiż fil-kopertura territorjali tal-Linji Gwida l-ġodda dwar l-Għajnuna mill-Istat reġjonali 
2014 – 2020 (RSAG) jew fil-limitu tal-intensità tal-għajnuna f’reġjuni. SAM għandha tqis is-
sitwazzjoni realistika tal-Istati Membri u r-reġjuni billi jkun mifhum l-impatt tar-regoli l-
ġodda fil-livell subnazzjonali.

Sitwazzjoni diffiċli ħafna wkoll hija dik tar-reġjuni li ma jibqgħux fil-mapep ta’ għajnuna 
mill-Istat reġjonali. Li ma jiġux megħjuna dawn ir-reġjuni permezz ta’ xi xibka ta’ sikurezza 
speċjali simili għal reġjuni ta’ tranżizzjoni f’politika ta’ koeżjoni jitqies bħala inġust u tkun 
iktar iebsa għalihom biex jilħqu l-objettivi ta’ UE 2020. Soluzzjoni possibbli hi li pereżempju 
ż-żoni “a” kollha jiġu ttrattati bħala żoni “c”, tkun xi tkun is-sitwazzjoni statistika ekonomika 
formali tagħhom.

Ir-restrizzjonijiet amministrattivi tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat fil-kuntest tal-
Politika ta’ Koeżjoni
Għall-applikazzjoni effiċjenti u iktar faċli tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat skont il-
Politika ta’ Koeżjoni, hu importanti li SAM tikkonċentra fuq l-għajnuna fuq skala kbira u fuq 
is-simplifikazzjoni tar-regoli. Dan jista’ jsir billi jiżdied il-limitu de minimis jew jiġu estiżi l-

                                               
1 Rapport Speċjali Nru 15 tal-Qorti tal-Awdituri: L-Effiċjenza tal-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat. 2011.
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kategoriji orizzontali fir-Regolament ta’ Awtorizzazzjoni1 u l-kamp ta’ applikazzjoni tar-
regoli ta’ eżenzjoni sħiħa fir-Regolament dwar l-Eżenzjoni Sħiħa Ġenerali2.

Dan ukoll jeħtieġ applikazzjoni mtejba tar-regoli ta’ eżenzjoni mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri. Il-Kummissjoni għandha tiċċara liema huma l-kriterji li japplikaw għal każijiet 
importanti u dawk inqas importanti, filwaqt li l-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar il-ħin u b’mod komplut meta l-benefiċjarji jsaqsuhom dwar kwistjonijiet 
individwali. Fl-opinjoni tar-rapporteur, l-approċċ tal-Kummissjoni għandu jkun iktar proattiv 
u jwassal għat-tqajjim ta' kuxjenza dwar każijiet ta' għajnuna mill-Istat, speċifikament rigward 
awtoritajiet lokali u reġjonali li ma jagħtux għajnuna mill-Istat ta’ spiss.

Wara li nqatgħet is-sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tal-kawżi konġunti 
Mitteldeutsche Flughafen u Flughafen Leipzig/Halle v Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
awtoritajiet lokali u reġjonali jistennew volum ikbar ta’ amministrazzjoni u burokrazija tal-
Għajnuna mill-Istat biex jamministraw il-proġetti tagħhom fi ħdan il-Politika ta’ Koeżjoni. 
Dan hu partikolarment rilevanti għal proġetti li jikkonċentraw fuq infrastruttura ikbar, jekk 
din titqies għal attività ekonomika futura.

Ir-Rapport tal-Qorti tal-Awdituri jiġbed l-attenzjoni lejn it-tul tal-proċessi preliminari u ta’ 
notifika. Għal 40 % tal-każijiet jgħaddu iktar minn 6 xhur qabel ma tittieħed deċiżjoni. Il-
Kummissjoni ta’ spiss tuża d-dritt tagħha biex titlob li informazzjoni tiġi ċċarata mill-Istat 
Membru, li ta’ spiss ssir qrib l-iskadenza legali. Peress li l-Istat Membru f’bosta każijiet ma 
jweġibx fil-ħin u jtawwal ir-risposta tiegħu, il-proċess isir twil b’mod insopportabbli. L-istess 
japplika fil-każ ta’ proċedura ta’ investigazzjoni formali – proċedura ta’ ilment hija twila 
ħafna u mhijiex trasparenti biżżejjed. Billi jittieħed kont ta’ dan, l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali jista’ jkollhom problemi biex jikkonformaw mar-regoli stretti dwar il-ġestjoni 
finanzjarja inkluża r-regola ta’ diżimpenn fil-Politika ta’ Koeżjoni.

Bir-regoli l-ġodda dwar l-Għajnuna mill-Istat titqiegħed f’pożizzjoni dubjuża l-intenzjoni li 
tiġi simplifikata l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni kif ukoll ta’ politiki oħra tal-UE. 
Ħtieġa ikbar għal notifika preliminari jew notifika wkoll taħt il-proġetti tal-FEŻR jew tal-FK 
iżżid iktar burokrazija għall-proġetti. Hija ppjanata iktar amministrazzjoni wkoll għall-
intrapriżi fi ħdan ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat Reġjonali 2014-2020 pereżempju billi 
jiġu introdotti affarijiet bħal xenarji kontrofattwali, evidenza ċara li l-għajnuna għandha 
impatt fuq l-għażla tal-investiment jew il-kundizzjoni li x-xogħol fuq il-proġett m’għandux 
jinbeda qabel ma tittieħed deċiżjoni mill-awtoritajiet pubbliċi biex tingħata l-għajnuna. 
Minħabba l-fatt li l-proċeduri huma diġà twal u li l-Istati Membri nfushom ta’ spiss ma 
jifhmux x’għandhom jivvalutaw u kif dan għandu jsir, dan jista’ fil-fatt iwassal għall-
esklużjoni ta’ ċerti proġetti minn għajnuna ta’ investiment.

L-attraenza ta’ reġjuni permezz ta’ regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 
Opportunità biex ikunu pprovduti inċentivi għall-Istati Membri, jew pereżempju fil-forma ta’ 
għotjiet, tnaqqis tat-taxxa, premji ta’ inċentiv, self jew garanziji ta’ spiss jiġbdu l-attenzjoni 
lejn ir-reġjuni kkonċernati fir-rigward tal-investimenti diretti barranin. Madankollu, il-

                                               
1 Regolament tal-Kunsill Nru 994/98 tas-7 ta’ Mejju 1998.
2 Regolament dwar l-Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa tal-Kummissjoni Ewropea (800/2008) tas-6 ta’ Awwissu 2008.
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kundizzjonijiet f’żoni li jistgħu jingħataw għajnuna għal intrapriżi kbar għandhom ikunu 
limitati skont l-abbozz tal-RSAG. Jipprovdu għall-esklużjoni ta’ intrapriżi f’reġjuni “c” u 
jillimitaw l-investimenti produttivi f’reġjuni “a”. F’dawn ir-reġjuni, skont l-abbozz tal-
Kummissjoni, l-investimenti produttivi għandhom ikunu possibbli għall-SMEs u għandhom 
ikunu limitati għal impriżi kbar.

Madankollu, din id-deċiżjoni hija marbuta mal-Politika ta’ Koeżjoni. Fl-abbozz ta’ 
regolament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, minn Mejju 2011 il-Kummissjoni 
pproponiet esklużjoni ġenerali tal-intrapriżi l-kbar mill-investimenti produttivi. Iżda dan kien 
oppost mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill li, waqt negozjati interistituzzjonali, esprimew ir-
rieda tagħhom li jiftħu ċerti prijoritajiet ta’ investiment ukoll għal dawn il-kumpaniji u l-
investimenti produttivi tagħhom.

L-RSAG l-ġodda għandhom jirriflettu fuq il-progress attwali f’negozjati dwar il-FEŻR u fuq 
il-messaġġ li jibgħatu ż-żewġ istituzzjonijiet rigward il-fehma tagħhom dwar il-
parteċipazzjoni ta’ non SMEs fl-iżvilupp reġjonali. L-argument li d-deċiżjoni dwar jekk 
kumpanija għandhiex tingħata l-għajnuna f’żoni koperti mill-RSAG huwa rilevanti, u din id-
deċiżjoni għandha titħalla, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, għal-livell nazzjonali 
jew subnazzjonali. Iżda r-rapporteur huwa tal-opinjoni wkoll li l-kriterju għall-għoti ta’ 
għajnuna m’għandux ikun id-daqs tal-intrapriża, iżda l-kontribut tagħha għall-iżvilupp 
reġjonali, l-impjiegi, il-kwalità tal-investiment jew is-sostenibbiltà tal-proġett.


