
PR\941491MT.doc PE514.735v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2013/0156(COD)

27.6.2013

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet 
marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw 
jew li huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja 
tagħhom u r-regoli tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri.
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Oldřich Vlasák



PE514.735v01-00 2/16 PR\941491MT.doc

MT

PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-
ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda 
b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom u r-regoli tad-diżimpenn 
għal ċerti Stati Membri.
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0301),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 177 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0143/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu u tal-Kumitat għas-Sajd (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Taqsima

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet 
marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti 
Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma 
mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet 
marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti 
Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma 
mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-



PE514.735v01-00 6/16 PR\941491MT.doc

MT

istabilità finanzjarja tagħhom mar-regoli 
tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri

istabilità finanzjarja tagħhom mar-regoli 
tad-diżimpenn

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru …/…[ir-
Regolament tad-Dispożizzjonijiet Komuni] 
jillimita l-allokazzjonijiet għal kull Stat 
Membru għal 110 % tal-livell tagħhom 
f’termini reali għall-perjodu 2007-2013. L-
Istati Membri affettwati minn dan il-limitu 
massimu jeħtieġ li jkomplu jiġu protetti 
mir-riskju ta’ diżimpenn awtomatiku tal-
allokazzjonijiet fil-perjodu 2007-2013.

(6) Ir-Regolament (UE) Nru …/…[ir-
Regolament tad-Dispożizzjonijiet Komuni] 
jillimita l-allokazzjonijiet għal kull Stat 
Membru għal 110 % tal-livell tagħhom 
f’termini reali għall-perjodu 2007-2013. 
Żewġ Stati Membri se jiġu affettwati 
serjament minn dan il-limitu massimu. 
Għalhekk hemm ħtieġa li tkompli tingħata 
aktar protezzjoni kontra r-riskju ta’ 
diżimpenn awtomatiku tal-allokazzjonijiet 
fil-perjodu 2007-2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-hekk imsejjaħ limitar massimu doppju se jaffettwa żewġ Stati Membri - is-Slovakkja u r-
Rumanija.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fil-konklużjonijiet tiegħu tas-7 u t-8 
ta’ Frar 2013, il-Kunsill Ewropew 
iddikjara li l-programmi kollha se 
jitressqu għal proċedura ta’ diżimpenn 
stabbilita fuq il-bażi li ammonti marbuta 
ma’ impenn li ma jkunux koperti minn 
prefinanzjament jew talba għal ħlas fi 
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żmien perjodu ta’ N+3 se jiġu 
diżimpenjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, fil-paragrafu 87 fis-7 u t-8 ta’ Frar 2013 mhux biss 
jiddikjaraw li ż-żewġ Stati Membri milquta minn limitar massimu doppju (ir-Rumanija u s-
Slovakkja) għandhom jiġu megħjuna jsibu soluzzjoni prattika biex inaqqsu r-riskju ta’ 
diżimpenn awtomantiku tal-Fondi mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007 - 2013, imma l-
ewwel u qabel kollox iddeterminaw li skont il-Qafas Finanzjarju Pluriennali Ewropew li jmiss 
mill-2014 ’il quddiem il-programmi kollha tal-Istati Membri kollha se jiġu soġġetti għal 
regola ta’ diżimpenn n+3.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-8 ta’ 
Frar 2013, il-Kunsill Ewropew stieden lill-
Kummissjoni biex tesplora soluzzjonijiet 
prattiċi biex jitnaqqas ir-riskju ta’ 
diżimpenn awtomatiku tal-Fondi mill-
pakkett nazzjonali tal-2007-2013 għar-
Rumanija u s-Slovakkja, inkluża l-emenda 
tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006.

(7) Il-Kunsill Ewropew stieden lill-
Kummissjoni wkoll biex tesplora 
soluzzjonijiet prattiċi biex jitnaqqas ir-
riskju ta’ diżimpenn awtomatiku tal-Fondi 
mill-pakkett nazzjonali tal-2007-2013 
għar-Rumanija u s-Slovakkja, inkluża l-
emenda tar-Regolament (KE) Nru 
1083/2006.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Kunsill Ewropew enfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġi żgurat livell u profil 
maniġġabbli għall-ħlasijiet fl-intestaturi 
kollha sabiex jiġu llimitati l-impenji 
baġitarji pendenti, partikolarment billi jiġu 

(8) Il-Kunsill Ewropew enfasizza wkoll il-
ħtieġa li jiġi żgurat livell u profil 
maniġġabbli għall-ħlasijiet fl-intestaturi 
kollha sabiex jiġu llimitati l-impenji 
baġitarji pendenti, partikolarment billi jiġu 
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applikati regoli għal diżimpenji awtomatiċi 
f’kull intestatura. Għalhekk, 
dispożizzjonijiet li jirrilaxxaw ir-regoli ta’ 
diżimpenn għall-Istati Membri affettwati 
mil-limitu stabbilit fir-Regolament (UE) 
Nru …/… [ir-Regolament tad-
Dispożizzjonijiet Komuni] għandhom 
ikunu bbilanċjati fid-dawl tal-effetti 
tagħhom fuq l-impenji baġitarji pendenti.

applikati regoli għal diżimpenji awtomatiċi 
f’kull intestatura. Minħabba l-paragrafu 
87 tal-Konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew tas-7 u t-8 ta' Frar 2013 u 
minħabba l-kriżi li qatt ma rajna bħalha 
qabel, id-dispożizzjonijiet li jirrilaxxaw ir-
regoli ta’ diżimpenn għall-Istati Membri 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li r-regola tad-diżimpenn ġiet ipprolongata mill-Kunsill Ewropew mill-2014 
’il quddiem, ir-Rapporteur jipproponi li r-regola tiġi sistematizzata u tiġi applikata mill-2011 
’il quddiem għall-Istati Membri kollha. Dan huwa konness mal-ewwel parti tal-proposta tal-
Kummissjoni dwar ir-riforniment li l-għan tagħha hu li r-regola tiġi sistematizzata u li 
kwalunkwe stat li jkun dieħel fil-Programm ta' Aġġustament Ewropew ma jillimitax ir-rata 
miżjuda ta' kofinanzjament.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-iskadenza għall-kalkolu tad-
diżimpenn awtomatiku tal-impenji tal-baġit 
annwali għas-snin 2011 u 2012 għandha 
tiġi estiża b’sena, iżda l-impenn tal-baġit 
tal-2012 li se jkun għadu miftuħ sal-31 ta' 
Diċembru 2015 għandu jiġi ġġustifikat 
sal-31 ta' Diċembru 2015. Dan għandu 
jgħin sabiex jitjieb l-assorbiment tal-fondi 
impenjati għal programmi operattivi fl-
Istati Membri li huma affettwati minn 
limiti fuq l-allokazzjonijiet futuri tal-
politika ta’ koeżjoni tagħhom għal 110% 
tal-livell tagħhom f’termini reali għall-
perjodu 2007-2013. Din il-flessibilità hija 
meħtieġa sabiex jiġi indirizzat ritmu anqas 
mgħaġġel milli kien mistenni tal-
implimentazzjoni tal-programmi li qed 
jaffettwa b’mod partikolari lil dawk l-
Istati Membri.

(9) L-iskadenza għall-kalkolu tad-
diżimpenn awtomatiku tal-impenji tal-baġit 
annwali għas-snin 2011, 2012 u 2013 
għandha tiġi estiża b’sena. Dan għandu 
jgħin sabiex jittejjeb l-assorbiment tal-
fondi impenjati għal programmi operattivi 
fl-Istati Membri.  Din il-flessibilità hija 
meħtieġa sabiex jiġi indirizzat ritmu anqas 
mgħaġġel milli kien mistenni tal-
implimentazzjoni tal-programmi li qed 
jaffettwa lil ċerti Stati Membri.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li r-regola tad-diżimpenn ġiet ipprolongata mill-Kunsill Ewropew mill-2014 
’il quddiem, ir-Rapporteur jipproponi li r-regola tiġi sistematizzata u tiġi applikata mill-2011 
’il quddiem għall-Istati Membri kollha. Dan huwa konness mal-ewwel parti tal-proposta tal-
Kummissjoni dwar ir-riforniment li l-għan tagħha hu li r-regola tiġi sistematizzata u li 
kwalunkwe stat li jkun dieħel fil-Programm ta' Aġġustament Ewropew ma jillimitax ir-rata 
miżjuda ta' kofinanzjament sa tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 62 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a). L-Artikolu 62(1)(e) huwa emendat 
kif ġej:
"(e) tippreżenta lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill- 31 ta' Marzu 2018 
dikjarazzjoni ta' għeluq li tivvaluta l-
validità tal-applikazzjoni għall-ħlas tal-
bilanċ finali u tal-legalità u r-regolarità 
tat-transazzjonijiet sottostanti koperti 
bid-dikjarazzjoni finali ta' nfiq, li 
għandha tkun appoġġata minn rapport 
finali ta' kontroll.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-proposta tar-Rapporteur biex id-diżimpenn awtomatiku jiġi estiż b’sena, id-
dikjarazzjoni ta’ għeluq tkun tintbagħat lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Marzu 2018.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 67 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b). rtikolu 67(1) huwa emendat kif ġej:
"1. Għall-ewwel darba fl-2008 u sat-30 
ta' Ġunju ta' kull sena, l-awtorità ta' 
ġestjoni għandha tibgħat lill-
Kummissjoni rapport annwali u sal- 31 
ta' Marzu 2018 rapport finali dwar l-
implementazzjoni tal-programm 
operattiv.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-proposta tar-Rapporteur biex id-diżimpenn awtomatiku jiġi estiż b’sena r-
rapport finaali jkun jintbagħat lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Marzu 2018.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sentenza introduzzjorja u subpunt a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 77 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-Artikolu 77, il-paragrafu 6 għandu 
jitħassar.

(1) L-Artikolu 77 huwa emendat kif ġej:

(a) Il-paragrafu 6 għandu jitħassar.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 - subpunt b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 77 – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżdied il-paragrafu 11a li ġej:
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"11a. Bħala deroga mill-paragrafu 10 u 
bil-għan li jiġi żgurat għeluq sod tal-
programmi, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni, 
permezz tal-ħlasijiet tal-bilanċi finali, 
m’għandhiex tiddevja, fil-livell ta’ 
prijorità, b’iktar minn 10% tal-ammont 
massimu ta’ għajnuna mill-Fondi kif 
iddikjarat fil-pjan ta’ finanzjar tal-aħħar 
deċiżjoni approvata mill-Kummissjoni. L-
ammont massimu ta’ għajnuna fil-livell 
tal-programmi m’għandux jiġi affettwat 
minn devjazzjoni fil-livell ta’ prijorità."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jsiru emendi  kbar tal-programmi fi tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni u biex 
wieħed jaħseb għal assorbiment effiċjenti tal-fondi, qed tiġi proposta flessibilità ta’ 10% bejn 
il-prijoritajiet (bħalma kien il-każ fil-perjodu 2000 - 2006).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 89 – paragrafu 1 – punt a – sentenza introdutturja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Artikolu 89 (1) (a) huwa emendat 
kif ġej:
"(a) l-Istat Membru jkun bagħat 
applikazzjoni għall-ħlas li tinkludi d-
dokumenti li ġejjin sal-31 ta' Marzu 
2018:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-proposta tar-Rapporteur li d-diżimpenn awtomatiku jiġi estiż b’sena, il-
bilanċ finali għandu jitħallas kemm-il darba l-Istat Membru jkun bagħat applikazzjoni għall-
ħlas sal-31 ta’ Mejju 2018.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 93 – paragrafu 2b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2b. B’deroga mill-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1 u mill-paragrafu 2, għall-
Istati Membri li l-allokazzjonijiet tal-
politika ta’ koeżjoni tagħhom fil-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2014-2020 huma 
limitati għal 110% tal-livell tagħhom 
f’termini reali għall-perjodu 2007-2013, l-
iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 hija l-
31 ta’ Diċembru tat-tielet sena wara s-sena 
tal-impenn tal-baġit annwali mill-2007 sal-
2012 skont il-programmi operazzjonali 
tagħhom."

"2b. B’deroga mill-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1 u mill-paragrafu 2, l-
iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 hija l-
31 ta’ Diċembru tat-tielet sena wara s-sena 
tal-impenn tal-baġit annwali mill-2011 sal-
2013 skont il-programmi operazzjonali 
tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li r-regola tad-diżimpenn ġiet ipprolongata mill-Kunsill Ewropew mill-2014 
’il quddiem, ir-Rapporteur jipproponi li r-regola tiġi sistematizzata u tiġi applikata mill-2011 
’il quddiem għall-Istati Membri kollha. Dan huwa konness mal-ewwel parti tal-proposta tal-
Kummissjoni dwar ir-riforniment li l-għan tagħha hu li r-regola tiġi sistematizzata u li 
kwalunkwe stat li jkun dieħel fil-Programm ta' Aġġustament Ewropew jibbenefika mir-rata 
miżjuda ta' kofinanzjament sa tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni. Perjodi itwal se jgħinu 
biex jittejjeb l-assorbiment fl-Istati Membri (kif tiddikjara l-Kummissjoni fil-premessa 9) u se 
jippermettu s-selezzjoni ta’ proġetti ta’ kwalità. Se jipprovdu wkoll għal soluzzjoni li se tgħin 
lill-Istati Membri jimmaniġġjaw l-impatt tal-kriżi b’mod aktar effiċjenti. Din l-emenda 
mhijiex se taffettwa l-allokazzjoni finanzjarja totali għall-perjodu mill-Fondi għall-Istati 
Membri u l-impatt baġitarju tal-proposta biex id-diżimpenn awtomatiku jiġi estiż b’sena ma 
jbiddilx l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b
Regolament (KE) Nru 1083/2006
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Fil-paragrafu 3 jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

imħassar

"L-ewwel subparagrafu huwa bla 
preġudizzju għall-applikazzjoni tal-
iskadenza stabbilita fl-Artikolu 93(2)(b) 
tal-impenn tal-baġit tal-2012 għall-Istat 
Membru msemmi f'dak il-paragrafu."

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni
Il-Kummissjoni Ewropea daħħlet emenda tar-Regolament 1083/2006 bħala rispons għall-kriżi 
finanzjarja. L-għan tagħha hu li:

 Jiġi prolongat il-perjodu li matulu jkun jiżdied il-kofinanzjament għall-Istati Membri 
mhedda b’diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom. L-Istati 
Membri li jidħlu fi programm ta’ aġġustament u jirċievu għajnuna finanzjarja fil-futur 
ikunu jitħallew jirċievu ħlasijiet akbar għal dawn il-pajjiżi għall-perjodu li matulu 
jkunu taħt il-mekkaniżmi ta’ appoġġ, mingħajr ma tiġi modifikata l-allokazzjoni totali 
tagħhom skont il-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2007 - 2013.

 Jiġi applikat il-ftehim politiku tal-Kunsill Ewropew tas-7 u t-8 ta’ Frar 2013, jiġifieri li 
ssodisfat il-paragrafu 87 tal-konklużjoni tal-Kunsill. Il-proposta tal-Kummissjoni 
tfittex mekkaniżmu li permezz tiegħu żewġ Stati Membri - ir-Rumania u s-Slovakkja -
ikunu jingħataw regola tad- diżimpenn eżentata ta’ n+3 għas-snin 2011 u 2013.

Skont il-Kummissjoni l-allokazzjoni finanzjarja totali għall-perjodu mill-Fondi għall-pajjiżi u 
l-programmi in kwestjoni mhijiex se tinbidel u ma hemm bżonn tal-ebda modifika tal-
ammonti massimi tal-Fondi Strutturali u tal-Fondi ta' Koeżjoni.

It-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar din il-proposta għal regolament huwa soġġett għall-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja1 u l-ftehim finali se jiddependi min-negozjati tal-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea. Huwa relatat mal-approvazzjoni tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali u r-regolamenti tar-RDK (Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni).

Il-proposta tar-Rapporteur
Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni u fil-prinċipju jaqbel mal-ħtieġa li l-istati jiġu 
megħjuna, jiġifieri fi żmien ta’ kriżi u restrizzjonijiet baġitarji severi.

1) Proposta dwar iż-żieda tar-rata ta’ kofinanzjament għal ċerti Stati Membri
Il-proposta biex isir riforniment tgħolli r-rata ta’ kofinanzjament b’10 punti perċentwali.  
Għandha tkun applikabbli għall-assi tal-prijoritajiet tal-programmi għan-nefqa li tkun għadha 
kif ġiet iċċertifikata li tkun tressqet matul il-perjodu in kwestjoni u għandha tkun immirata 
għal dawk l-Istati Membri li huma l-aktar milquta mill-kriżi u li jinsabu taħt programm ta' 
aġġustament. Ġiet introdotta permezz ta’ emenda tar-Regolament 1083/2006 mill-2011 u 
suppost li kellha tkun permessa biss għal talbiet imressqa qabel tmiem is-sena 2013. 
Madankollu, peress li ċerti Stati Membri għadhom qed iħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet 
serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom, il-Kummissjoni pproponiet li d-durata tal-
applikazzjoni ta’ rata miżjuda ta’ kofinanzjament ma għandux ikun limitat sat-tmiem tal-31 
ta’ Diċembru 2013. Proposta bħal din hija milqugħa mir-Rapporteur peress li tikkunsidra s-
sitwazzjoni futura kif hemm innegozjat fir-RDK.

2) Proposta biex jitnaqqas ir-riskju ta’ diżimpenn awtomatiku tal-fondi għar-Rumanija 
u s-Slovakkja
Il-proposta biex jitnaqqas ir-riskju ta' diżimpenn awtomatiku tal-fondi mill-pakketti tal-2007 -

                                               
1 Art. .... TFUE
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2013 għar-Rumanija u għas-Slovakkja wieħed jista’ jifhimha, peress li dawn iż-żewġ stati se 
jiffaċċjaw l-impatt tal-limitar massimu tal-allokazzjonijiet tal-2014 - 2020 fil-livell ta’ 110% 
tal-allokazzjoni tal-2007 - 2013 li ddaħħal waqt il-Kunsill Ewropew fi Frar.
Madankollu, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat REGI dejjem ippromwovew saldi bbażati fuq 
prinċipji u soluzzjonijiet tas-sistemi. Il-Kunsill Ewropew diġà ddeċieda dwar sistema bħal din 
billi daħħal ir-regola tad-diżimpenn n+3 għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014 - 2020. Dan 
ifisser, fost ħwejjeġ oħra, rikonoxximent ġenerali tal-ħtieġa li r-regola tad-diżimpenn tiġi 
pprolongata u li l-Istati Membri jingħataw aktar żmien għat-tħejjija ta’ proġetti sodi u ta’ 
kwalità. 
Peress li hemm ċaqliqa f’filosofija ġenerali tal-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013 għal 
orjentament lejn ir-riżultati u sistema bbażata fuq il-prestazzjoni, ir-Rapporteur jipproponi li r-
regola tad-diżimpenn għall-bqija tal-perjodu ta’ programmazzjoni tingħaqqad ma’ dik futura. 
Flessibilità bħal din tista’ tħaffef l-implimentazzjoni tal-programmi fi żminijiet diffiċli u tgħin 
biex jittejjeb l-assorbiment tal-finanzjament impenjat għall-programmi operazzjonali fi tmiem 
il-perjodu. Dan ikun jippermetti lill-Istati Membri kollha jressqu pretenzjonijiet tal-infiq li se 
jsir  sa tmiem tmiem l-2014 għall-impenn tal-2011, dak li se jsir sa tmiem l-2015 għall-
impenn tal-2012 u dak li se jsir sa tmiem l-2016 għall-impenn tal-2013. Ikun inaqqas ir-riskju 
ta’ disimpenn awtomatiku tal-impenji tal-2011, 2012 u 2013 u joħloq mekkaniżmu tranżitorju 
bla ntoppi qabel il-perjodu ta’ programmazzjoni li imiss. 
Proposta oħra biex jitħaffew il-ħlasijiet lill-Istati Membri hija li jsir provvediment għal aktar 
flessibilità tal-programmi. Bil-għan li jiġu evitati ħafna emendi tal-programmi fi tmiem il-
perjodu ta' programmazzjoni u biex wieħed jaħseb għal assorbiment effiċjenti tal-fondi r-
Rapporteur jissuġġerixxi flessibilità ta’ 10% bejn il-prijoritajiet / l-assi tal-prijoritajiet 
(bħalma kien il-każ fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2000 - 2006). Huwa jappoġġja din il-
ħaġa għax tkun tipprovdi għal approċċ aktar flessibbli għall-emendi tal-programmi 
operazzjonali milli jipprovdu l-Linji Gwida ta’ Għeluq. 

Raġunijiet ġustifikattivi konklużivi
Il-proposta tkun tgħaqqad flimkien f’ħaġa waħda l-kundizzjonijiet tal-perjodu ta’ 
pprogrammazzjoni attwali u tal-ġejjieni u tgħin lill-pajjiżi jonfqu l-flus b’mod aktar effiċjenti. 
Hemm il-ħtieġa fl-Istati Membri li l-proġetti jiġu implimentati u li r-riżorsi jintużaw għat-
tkabbir u l-kompetittività tagħhom.

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika fit-tul ikkawżat telfiet u staġnar tal-ekonomija u kellha ħafna 
konsegwenzi negattivi. L-Istati Membri kellhom isegwu politiki baġitarji stretti u politiki ta’ 
konsolidazzjoni fiskali li rriżultaw fit-tnaqqis tal-attivitajiet ta’ investiment fis-setturi pubbliċi 
u privati. Ovvjament kien hemm kundizzjonijiet aktar diffiċli għall-investimenti u għall-
politiki tal-iżvilupp milli kien mistenni qabel il-kriżi. Minħabba l-impatt tal-kriżi li qatt ma 
kien hawn bħalu qabel, hemm il-ħtieġa li l-ġestjoni tal-finanzjament tal-Unjoni tiġi aġevolata, 
li l-investimenti fl-Istati Membri u fir-reġjuni jiġu megħjuna jaċċeleraw u li d-disponibilità 
tal-finanzjament lill-ekonomiji tittejjeb.

Il-kontribuzzjoni għal bidla mingħajr intoppi bejn il-perjodi ta’ programmazzjoni attwali u 
dawk tal-ġejjieni hija valur miżjud ieħor tal-proposta. Din tkun tirriżulta fi tnaqqis tal-eċċess 
tal-applikazzjonijiet tal-pagamenti mhux imħallsa u fil-prevenzjoni mill-ħtieġa li wieħed 
jaġixxi malajr wisq u jiddeċiedi taħt pressjoni. 

Is-sistema attwali tad-diżimpenn, speċjalment fid-dawl tal-qagħda tan-negozjati tal-Qafas 
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Finanzjarju Pluriennali li jmiss, hija waħda volatili. Il-bidla proposta tkun iżżid mal-faċilità, 
il-kontinwità u prevedibilità tal-investimenti u l-politiki tal-iżvilupp.


