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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta’ Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0268/2015 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej u l-governanza ekonomika: linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 23 

tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar linji gwida dwar l-

applikazzjoni tal-miżuri li jorbtu l-effettività tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' 

Investiment ma' governanza ekonomika soda skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013 (COM(2014)0494) (minn hawn 'il quddiem "il-Linji gwida"), 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 

partikolari l-Artikoli 4, 162, 174 sa 178 u 349 tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 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 

u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 

(minn issa 'l quddiem "ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni")
1
, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 23, inkluża fid-

Dikjarazzjonijiet marbuta mar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 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 u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew 

għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

                                                 
1
 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320. 
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Nru 1083/2006
1
, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar l-effetti tar-

restrizzjonijiet baġitarji għall-awtoritajiet reġjonali u lokali rigward in-nefqa tal-Fondi 

Strutturali tal-UE fl-Istati Membri
2
, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-

Politika ta' Koeżjoni għall-ksib tal-objettivi ta' Lisbona u tal-UE2020
3
, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Frar 2014 dwar is-seba' u t-tmien 

rapporti ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE u r-

Rapport Strateġiku tal-2013 dwar l-implimentazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u 

l-2013
4
, 

– wara li kkunsidra l-istudju mfassal għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 

l-Intern tiegħu, bit-titolu ‘'L-impatt tal-kriżi fuq id-drittijiet fundamentali fl-Istati 

Membri tal-UE’, 

– wara li kkunsidra s-sitt rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali bit-titolu "Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni, tat-23 ta' Lulju 2014, 

– wara li kkunsidra r-rapport strateġiku tal-Kummissjoni tal-2013 dwar l-

implimentazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u l-2013, tat-18 ta' April 2013 

(COM(2013)0210), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta' Frar 2015 dwar linji 

gwida dwar l-applikazzjoni tal-miżuri li jorbtu l-effettività tal-Fondi Ewropej Strutturali 

u ta' Investiment (FSIE) ma' governanza ekonomika soda, 

– wara li kkunsidra l-istudju tal-Parlament ta' Jannar 2014 bit-titolu "Il-Governanza 

Ekonomika Ewropea u l-Politika ta' Koeżjoni" (Direttorat Ġenerali għall-Politiki 

Interni, Dipartiment B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni), 

– wara li kkunsidra t-tgħarrif tal-Parlament ta' Diċembru 2014 bit-titolu "Il-Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda: linji gwida għall-

implimentazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 

"(Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment B: Politiki Strutturali u ta' 

Koeżjoni), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-

Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0268/2015), 

                                                 
1
 ĠU C 375, 20.12.2013, p. 2. 

2
 Testi adottati, P7_TA(2013)0401. 

3
 ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 120. 

4
 Testi adottati, P7_TA(2014)0132. 
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A. billi l-politika ta' koeżjoni hi politika bbażata fuq it-TFUE, u hija espressjoni ta' 

solidarjetà Ewropea, intiża biex issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-

UE u, b'mod partikolari, tnaqqas id-disparitajiet bejn ir-reġjuni, filwaqt li tippromwovi 

żvilupp soċjoekonomiku bilanċjat u armonjuż; billi hija wkoll politika ta' investiment li 

tikkontribwixxi għall-ksib tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; 

B. billi l-qafas leġiżlattiv attwali għall-politika ta' koeżjoni, filwaqt li jistabbilixxi rabtiet 

mal-Istrateġija tal-UE għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, is-Semestru 

Ewropew u l-Linji Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020, kif ukoll ir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż relevanti u rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, 

huwa madankollu soġġett għal missjonijiet, objettivi u prinċipji orizzontali speċifiċi 

ħafna; 

C. billi l-qafas legali attwali tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) 

għandu l-għan li jsaħħaħ il-koordinazzjoni, il-komplementarjetà u s-sinerġiji ma' politiki 

u strumenti oħra tal-UE; 

D. billi teżisti evidenza li governanza tajba u istituzzjonijiet pubbliċi effiċjenti huma 

essenzjali għal tkabbir ekonomiku fit-tul u sostenibbli, għall-ħolqien tal-impjiegi u l-

iżvilupp soċjali u territorjali, għad li teżisti inqas evidenza fir-rigward tal-fatturi 

makroekonomiċi li jolqtu l-mod ta' kif taħdem il-politika ta' koeżjoni; 

E. billi teżisti evidenza li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż huma falliment 

totali f’dak li għandu x’jaqsam mal-ksib tat-tkabbir u l-impjieg, u jinvolvu miżuri li 

jmorru kontra l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni; 

F. billi s-sospensjoni tal-pagamenti jaf tirriżulta fi tnaqqis tal-livelli tal-investiment 

pubbliku u privat, u b'hekk tqiegħed f’riskju l-ksib tal-objettivi tal-politika ta' koeżjoni; 

G. billi l-Linji Gwida jirrigwardaw l-ewwel taqsima ta' miżuri li jorbtu l-effikaċja tal-Fondi 

SIE ma' governanza ekonomika soda skont l-Artikolu 23 tar-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni; billi dan jirreferi għal programmar mill-ġdid u sospensjoni 

tal-pagamenti li mhumiex obbligatorji, kontrarjament għat-tieni taqsima tal-Artikolu 23 

tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni li jirrikjedi s-sospensjoni tal-impenji 

jew tal-pagamenti meta l-Istati Membri jonqsu milli jieħdu azzjoni korrettiva fil-kuntest 

tal-proċess ta' governanza ekonomika; billi, tul in-negozjati dwar ir-Regolament għad-

Dispożizzjonijiet Komuni, il-Parlament ħa pożizzjoni soda kontra tali mekkaniżmu;  

Rabta bejn l-effikaċja tal-Fondi SIE mal-governanza ekonomika 

1. Jenfasizza l-importanza tal-istrumenti u r-riżorsi tal-politika ta' koeżjoni biex jinżamm 

il-livell ta' investiment b'valur miżjud Ewropew fl-Istati Membri u r-reġjuni bil-għan li 

jissaħħaħ il-ħolqien tal-impjiegi u jittejbu l-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi, speċjalment 

fejn l-investiment naqas b'mod sinifikanti minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja; 

2. Jesprimi d-diżapprovazzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni tal-prinċipju tal-kundizzjonalità 

makroekonomika u r-rabta bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-fondi strutturali fuq naħa, u l-

pakkett dwar il-governanza ekonomika tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u kwalunkwe 
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ftehim ekonomiku bejn l-Istati Membri fuq in-naħa l-oħra, peress li s-suppożizzjonijiet 

sottostanti huma mingħajr ebda dubju differenti u l-objettivi tagħhom huma 

dijametrikament opposti; jenfasizza li l-iskop tal-politika ta' koeżjoni m’għandux ikun l-

impożizzjoni ta' kundizzjonijiet makroekonomiċi u finanzjarji stretti li jirrikjedu miżuri 

ta' awsterità, jew il-penalizzazzjoni tal-Istati Membri u r-reġjuni; jisħaq li l-politika ta’ 

koeżjoni hija maħsuba biex tiżgura tkabbir bilanċjat u telimina l-inugwaljanzi bil-għan 

li tintlaħaq konverġenza ġenwina; jindika li l-finanzjament għar-reġjuni Ewropej 

m’għandux jiġi sospiż minħabba nuqqas ta’ konformità min-naħa ta' Stati Membri 

b’kundizzjonijiet makroekonomiċi, u li s-sospensjoni tal-finanzjament għall-Istati 

Membri f’diffikultà se tikkomplika s-sitwazzjoni; 

3. Ifakkar li kwalunkwe deċiżjoni rigward l-ipprogrammar mill-ġdid jew is-sospensjoni 

skont l-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni tippenalizza b’mod 

inġust lill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali u l-benefiċjarji kollha; jemmen li tali 

programmar mill-ġdid jew sospensjoni x’aktarx jolqtu b'mod sproporzjonat lil reġjuni u 

Stati Membri anqas żviluppati li diġà għaddejjin minn kriżi ekonomika u soċjali, u 

b'hekk is-sitwazzjoni tkompli tmur għall-agħar;  

4. Jenfasizza li l-programmi u l-objettivi tal-Fondi SIE huma ta' natura pluriennali u fit-tul, 

għall-kuntrarju taċ-ċiklu annwali tas-Semestru Ewropew; 

5. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Kummissjoni tippreżenta White Paper li tqis l-effetti tal-

investiment pubbliku fit-tul u tistabbilixxi tipoloġija ta' investimenti ta' kwalità, sabiex 

dawk li jipproduċu l-aqwa effetti fit-tul ikunu jistgħu jiġu identifikati b'mod ċar; 

6. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni kellha rwol essenzjali fil-kuntest tal-kriżi attwali; jisħaq, 

f'dan il-kuntest, li f'bosta Stati Membri, il-politika ta' koeżjoni rrappreżentat aktar minn 

80 % tal-investiment pubbliku tul il-perjodu 2007-2013; 

7. Jitlob li ssir reviżjoni tal-klawsola dwar l-investiment sabiex l-investimenti reġjonali u 

nazzjonali kkofinanzjati permezz tal-Fondi SIE jkunu jistgħu jiġu esklużi mill-kalkoli 

tad-defiċits nazzjonali fil-qafas tas-Semestru Ewropew; 

8. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu mill-flessibilità eżistenti taħt ir-regoli 

tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir; 

Programmar mill-ġdid skont l-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 

Komuni 

Kunsiderazzjonijiet ġenerali  

9. Ifakkar li jeħtieġ li ma tintuża ebda deċiżjoni dwar l-ipprogrammar mill-ġdid jew is-

sospensjoni skont l-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; 

jenfasizza, barra minn hekk, li kwalunkwe deċiżjoni bħal din iżidu d-diffikultajiet li 

jħabbtu wiċċhom magħhom ir-reġjuni u l-Istati Membri b’konsegwenza tal-ambjent 

soċjoekonomiku jew il-pożizzjoni ġeografika u l-ispeċifiċitajiet tagħhom fis-sens tal-

Artikoli 174 u 349 tat-TFUE; 

10. Iqis li l-ftehimiet u l-programmi ta’ sħubija adottati fil-perjodu ta’ programmar attwali 
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qiesu r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż relevanti u r-rakkomandazzjonijiet 

relevanti tal-Kunsill, u żguraw kundizzjonijiet tajbin biex jiġi evitat l-ipprogrammar 

mill-ġdid dejjem jekk il-kundizzjonijiet ekonomiċi ma jmorrux għall-agħar b’mod 

sostanzjali; 

11. Jisħaq li l-ipprogrammar mill-ġdid huwa kontroproduttiv u għandu jiġi evitat bil-għan li 

ma jxekkilx il-ġestjoni tal-fondi jew idgħajjef l-istabilità u l-prevedibilità tal-istrateġija 

ta' investiment pluriennali u biex jiġi evitat kwalunkwe impatt negattiv, fosthom fuq l-

assorbiment tal-Fondi SIE; 

12. Jieħu nota tal-approċċ tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ipprogrammar mill-ġdid, kif 

ukoll l-intenzjoni tagħha li żżommu għall-minimu meħtieġ; 

13. Jiddeplora kwalunkwe żieda sproporzjonata li x’aktarx ikun hemm fil-piż 

amministrattiv u l-ispejjeż sussegwenti għal kull livell tal-amministrazzjoni kkonċernat, 

minħabba l-iskadenzi qosra u l-kumplessità tal-proċedura ta' programmar mill-ġdid 

skont l-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; iwissi kontra 

kwalunkwe trikkib bejn il-proċeduri ta' programmar mill-ġdid skont l-Artikolu 23 tar-

Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni u ċ-ċikli tas-Semestru Ewropew 

sussegwenti;  

Il-prinċipji orizzontali skont ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni 

14. Jesprimi t-tħassib tiegħu li l-Linji Gwida ma jagħmlux referenza espliċita għall-prinċipji 

ġenerali u orizzontali previsti fl-Artikoli 4 sa 8 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 

Komuni, u jfakkar li l-interpretazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni trid tikkunsidra u tkun konformi ma' dawn il-prinċipji, b'mod 

partikolari mal-prinċipji ta' sħubija u governanza f'diversi livelli, u mar-Regolament u l-

Qafas Strateġiku Komuni b'mod ġenerali;  

Id-dimensjoni sottonazzjonali tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni  

15. Jenfasizza li d-dejn pubbliku jinħoloq prinċipalment fil-livell nazzjonali, u jinsab 

imħasseb serjament li l-applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni se tirriżulta f’nuqqas ta’ kapaċità tal-Istati Membri li 

jindirizzaw kif xieraq il-kwistjonijiet makroekonomiċi fil-livell nazzjonali u b’hekk 

ikunu qed jippenalizzaw lill-awtoritajiet sottonazzjonali u l-benefiċjarji tal-Fondi SIE u 

dawk li japplikaw għall-Fondi SIE; 

16. Ifakkar li r-regoli dwar il-konċentrazzjoni tematika previsti fil-politika ta' koeżjoni tal-

perjodu 2014-2020 jippermettu ċertu livell ta' flessibilità meta jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 

tal-Istati Membri u r-reġjuni, u jinnota li l-applikazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament 

dwar Dispożizzjonijiet Komuni se tillimita din il-flessibilità; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu 

kkunsidrati l-isfidi territorjali ewlenin, kif ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif previst 

fl-Artikolu 4(3) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u s-sħab 

kif stipulat fl-Artikolu 5 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, l-impatt u l-

kosteffiċjenza fil-livelli reġjonali u lokali ta' kull miżura adottata skont l-Artikolu 23 
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tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; 

18. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti b'mod attiv fi 

kwalunkwe programmar mill-ġdid, u huwa tal-fehma li peress li l-Fondi SIE huma 

marbuta mal-governanza ekonomika, is-Semestru Ewropew għandu jingħata dimensjoni 

territorjali billi jinvolvi wkoll lil dawk l-awtoritajiet; 

19. Jappella lill-Kummissjoni biex ma tużax l-Artikolu 23 tar-Regolament dwar 

Dispożizzjonijiet Komuni, u tqis is-sitwazzjoni ta’ dawk l-Istati Membri u r-reġjuni li 

jħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet soċjoekonomiċi u fejn l-Fondi SIE jirrappreżentaw 

sehem sinifikanti ta' investiment, li huwa aktar evidenti f’kuntest ta’ kriżi; jisħaq li l-

Istati Membri u r-reġjuni, b'mod partikolari dawk li baqgħu lura, m'għandhomx jintlaqtu 

ulterjorment; 

Koordinazzjoni istituzzjonali, trasparenza u responsabilità 

20. Ifakkar li koordinazzjoni istituzzjonali soda hija essenzjali sabiex jiġu ggarantiti l-

komplementarjetajiet u s-sinerġiji tal-politika tajba, kif ukoll interpretazzjoni xierqa u 

stabbli tal-qafas ta' governanza ekonomika soda u l-interazzjoni tagħha mal-politika ta' 

koeżjoni; 

21. Iqis li huwa essenzjali li jiġu żgurati t-trasparenza u r-responsabilità billi l-Parlament 

jingħata sorveljanza demokratika tas-sistema ta' governanza fil-kuntest tal-Artikolu 23 

tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, li jintroduċi limitazzjonijiet importanti 

fl-approċċ minn isfel għal fuq, li huwa aspett importanti tal-politika ta' koeżjoni; 

Sospensjoni tal-pagamenti 

22. Ifakkar li s-sospensjoni tal-pagamenti hija kwistjoni deċiża mill-Kunsill abbażi ta' 

proposta li l-Kummissjoni tista' tadotta fil-każ li l-Istat Membru kkonċernat jonqos milli 

jieħu azzjoni effikaċi; 

23. Jenfasizza n-natura penalizzanti ta’ kwalunke sospensjoni tal-pagamenti, u jappella lill-

Kummissjoni biex ma tużax is-setgħa diskrezzjonali tagħha sabiex tipproponi s-

sospensjoni tal-pagamenti; 

Ir-rwol tal-Parlament fil-qafas tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 

Komuni  

24. Jiddispjaċih li l-Linji Gwida ma jagħmlu l-ebda referenza għar-rwol tal-Parlament, 

minkejja l-fatt li r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni ġie adottat skont il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja u minkejja l-appelli konsistenti tal-Parlament biex 

tissaħħaħ ir-responsabilità u l-kontroll demokratiċi fil-kuntest tal-governanza 

ekonomika; 

25. Iqis li l-involviment tal-Parlament għandu jkun formalizzat permezz ta' proċedura ċara li 

bis-saħħa tagħha l-Parlament ikun jista’ jiġi kkonsultat fl-istadji kollha fir-rigward tal-

adozzjoni ta’ kwalunkwe rikjesta ta’ programmar mill-ġdid jew kwalunkwe proposta u 

deċiżjoni dwar is-sospensjoni tal-impenji jew tal-pagamenti; 
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26. Jisħaq fuq il-ħtieġa għal kollaborazzjoni kostanti, ċara u trasparenti fil-livell 

interistituzzjonali; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq rieżami tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar id-

Dispożizzjonijiet Komuni mingħajr dewmien; 

° 

° ° 

28. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, u lill-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom. 

Or. en 

 

  


