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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Ir-Rapporteur jiddispjaċih dwar it-tnaqqis li sar fil-limiti massimi kollha fil-Qafas Finanzjarju 

Multiannwali u fil-livell massimu tan-nefqa fil-Poltika ta' Koeżjoni b'mod partikolari. Wieħed 

għandu jżomm f'moħħu li, jekk fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss il-Politika ta' 

Koeżjoni tal-UE għandha tibqa' tirrappreżenta għodda b'saħħitha biex iżżid l-investiment 

strateġiku b'valur miżjud li ġie pprovat u tpoġġi l-ekonomija Ewropea lura fit-triq tat-tkabbir 

u l-kompetittività billi jinħolqu l-impjiegi u tinkiseb prosperità għaċ-ċittadini tal-UE u b'hekk 

titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom, l-iffinanzjar tagħha kellu jinżamm għall-inqas fil-livell tal-

perjodu 2007-2013, bħala livell minimu assolut ta' ffinanzjar sod. 

It-tnaqqis fil-limiti massimi tal-Politika ta' Koeżjoni huwa problematiku peress li jista' 

jipperikola l-għanijiet stabbiliti fl-Istrateġija Ewropa 2020 għall-UE kollha kemm hi u l-kisba 

ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali b'mod partikolari. Għalhekk, hemm dubji dwar il-

fatt jekk il-Politika ta' Koeżjoni hijiex se tibqa' mekkaniżmu funzjonali li jippermetti l-

involviment xieraq mir-reġjuni kollha tal-UE fis-suq uniku, u dan konsegwentement jista' 

jimmina s-solidarjetà Ewropea.  

Ir-rapporteur huwa mħasseb ukoll dwar l-inklużjoni tal-Artikolu 8 fl-abbozz tar-regolament 

MFF li jagħmel referenza għall-kundizzjonalità makroekonomika, u b'hekk b'xi mod jassumi 

li l-koleġiżlaturi jaqblu dwar il-kundizzjonalità makroekonomika fil-kuntest tan-negozjati 

dwar il-pakkett leġiżlattiv għall-politika ta' koeżjoni, u konsegwentement tiġi antiċipata l-

pożizzjoni tal-Parlament fil-kuntest ta' dawn in-negozjati.  

Irridu niftakru wkoll li waħda mill-prekundizzjonijiet għall-adozzjoni tar-regolament MFF, 

kif stipulat fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta' Lulju 2013 dwar il-ftehim politiku rigward 

il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020, kienet li jkun hemm ‘ftehim politiku dwar il-

bażijiet ġuridiċi rilevanti, speċjalment dwar il-punti li huma riflessi wkoll fir-Regolament 

dwar l-MFF'. 

Madankollu, sal-mument meta l-abbozz ta' regolament  tal-MFF ġie riferit lill-Parlament fil-

bidu ta' Settembru u sal-mument meta r-rapporteur fassal din l-opinjoni, ma kien intlaħaq l-

ebda ftehim mit-tim ta' negozjati tal-Parlament u l-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-kwistjoni ta' 

kundizzjonalità makroekonomika jew dwar kwistjonijiet oħra importanti li jappartjenu lill-

proċedura leġiżlattiva. 

Ir-rapporteur, għalhekk, qed jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu bħala l-

uniku mod possibbli biex tiġi żgurata l-prevedibilità u l-flessibilità tal-politika tal-infiq tal-UE 

sal-2020, minflok ma noqogħdu fuq l-inċertezza tal-baġits annwali tal-UE, li, madankollu, bl-

ebda mod ma jiggarantixxi li l-politiki tal-UE se jġibu r-riżultati mistennija miċ-ċittadini tal-

UE, peress li l-implimentazzjoni tal-politika hija fir-riskju.  

Barra minn hekk, il-Kumitat għall-Baġits (BUDG), bħala l-Kumitat responsbabli għall-ħruġ 

ta' rakkomandazzjoni dwar l-abbozz tar-regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020, għandu jiżgura li qabel ma l-Parlament jagħti 

l-approvazzjoni tieħu, l-ostakli ewlenin li għad fadal fin-negozjati interistituzzjonali jkunu 

tneħħew, u b'mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-kundizzjonalità makroekonomika. 
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****** 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits. bħala l-Kumitat 

responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu, sakemm il-

kundizzjonijiet stabbiliti bir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju dwar il-ftehim 

politiku dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 jiġu sodisfatti. 


