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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2017)0223 

Perspettivi futuri għall-Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Mejju 2017 dwar perspettivi futuri għall-

Assistenza Teknika fil-Politika ta' Koeżjoni (2016/2303(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

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

partikolari, it-Titolu XVIII 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 
1 (minn hawn 'il quddiem "is-CPR"), 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali 

Ewropea2, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 1084/20063, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 

dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-

tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/20064, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

                                                 
1  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259. 
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4  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289. 



 

 

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/20061, 

– wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 tas-

7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta' Fondi 

Strutturali u ta' Investiment Ewropej2, 

– wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perjodu 

mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) 

Nru 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar l-investiment f'impjiegi 

u tkabbir – nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej: evalwazzjoni tar-rapport skont l-Artikolu 16(3) tas-CPR3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Settembru 2015 dwar "Investiment għat-

tkabbir u l-impjiegi: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-

Unjoni"4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Mejju 2016 dwar għodod ġodda għall-

iżvilupp territorjali fil-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020: Investiment Territorjali Integrat 

(ITI) u Żvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD)5, 

– wara li kkunsidra r-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri tas-16 ta' Frar 2016 intitolat 

"Jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni għar-riżultati biex jitjieb it-twassil tal-assistenza 

teknika lill-Greċja", 

– wara li kkunsidra l-analiżi fil-fond intitolata "Technical assistance at the initiative of the 

Commission" (Assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) ippubblikata mid-

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

Koeżjoni) f'Settembru 2016, 

– wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Baġits, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0180/2017), 

A. billi l-assistenza teknika, sew fuq inizjattiva tal-Kummissjoni u sew fuq dik tal-Istati 

Membri, għandha rwol importanti fil-fażijiet kollha ta' implimentazzjoni tal-politika ta' 

koeżjoni u hija strument importanti biex jiġu attirati u jinżammu ħaddiema ta' kwalità 

għolja fl-amministrazzjoni, biex b'hekk tinħoloq sistema stabbli għall-ġestjoni u l-użu 

tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE), u biex jiġu solvuti l-ostakli 

fl-implimentazzjoni u l-utenti jiġu megħjuna jiżviluppaw proġetti ta' kwalità; billi 

jenħtieġ li jiġu esplorati l-għażliet għall-użu ta' assistenza teknika fil-fażi ta' 

                                                 
1  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470. 
2  ĠU L 74, 14.3.2014, p. 1. 
3  Testi adottati, P8_TA(2017)0053. 
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preparazzjoni tal-programmi; 

B. billi l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali ta' spiss ma jkollhomx il-kapaċità 

meħtieġa biex, b'mod effiċjenti u effettiv, jimplimentaw il-Fondi SIE u jorganizzaw 

sħubija ma' awtoritajiet pubbliċi oħra, inklużi l-awtoritajiet urbani, is-sħab ekonomiċi u 

soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili skont l-Artikolu 5 tas-CPR; billi l-kapaċità 

amministrattiva tvarja ħafna fost l-Istati Membri u r-reġjuni; 

C. billi s-sħab involuti fil-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 

jenħtieġ li wkoll ikunu fil-mira ta' miżuri ta' assistenza teknika, b'mod partikolari fil-

qasam tal-bini ta' kapaċitajiet, in-netwerking u l-komunikazzjoni dwar il-politika ta' 

koeżjoni; 

D. billi l-awtoritajiet nazzjonali, lokali u reġjonali għandhom diffikultajiet biex iżommu 

persunal kwalifikat, peress li l-individwi aktarx jitilqu għal impjiegi b'paga aħjar fis-

settur privat jew għal postijiet bi dħul akbar fi ħdan l-awtoritajiet amministrattivi stess; 

billi dan huwa xkiel serju għall-kapaċità tal-awtoritajiet pubbliċi biex jimplimentaw 

b'suċċess il-Fondi SIE u biex jilħqu l-għanijiet ta' koeżjoni; 

E. billi hemm lok għal titjib tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni tal-assistenza teknika, 

minkejja l-enfasi fuq orjentazzjoni aktar lejn ir-riżultati fil-perjodu ta' 

programmazzjoni 2014-2020 u minkejja l-fatt li kważi nofs dan il-perjodu għadda; 

F. billi hemm il-ħtieġa li tiġi ottimizzata r-rabta bejn l-assistenza teknika dwar l-inizjattiva 

tal-Kummissjoni u l-miżuri ta' assistenza teknika mwettqa fil-livell nazzjonali u 

reġjonali; 

Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni (l-Artikolu 58 tas-CPR) 

1. Jinnota li r-riżorsi disponibbli għall-assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, 

meta mqabbla mal-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti, żdiedu għal 0,35 % tal-

allokazzjoni annwali tal-FEŻR, l-FSE u s-CF, wara tnaqqis għall-Faċilità Nikkollegaw 

l-Ewropa (CEF) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 

(FEAD); 

2. Jilqa' l-attivitajiet tal-Kummissjoni ffinanzjati mill-assistenza teknika, b'mod partikolari 

l-ħidma tagħha fuq l-istrument TAIEX REGIO PEER 2 PEER, il-Qafas ta' Kompetenza 

u l-Għodda ta' Awtovalutazzjoni, il-Patti ta' Integrità, il-Gwida għall-prattikanti dwar kif 

jevitaw il-25 żball l-iktar komuni dwar l-akkwist pubbliku u l-Istudju dwar rendikont 

tal-kapaċità amministrattiva fir-rigward tal-akkwist pubbliku fl-Istati Membri kollha; 

jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu minn tali inizjattivi; jenfasizza li strumenti 

bħal dawn jenħtieġ li jkollhom rwol akbar fil-politika ta' koeżjoni ta' wara l-2020 u 

b'mod korrispondenti jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqajjem kuxjenza fil-livell lokali u 

reġjonali, inkluż fil-livell tal-gżejjer, dwar l-użu tagħhom; jirrakkomanda li l-kamp ta' 

applikazzjoni tal-istrument TAIEX REGIO PEER 2 PEER jiġi estiż għas-sħab kollha 

b'konformità mal-Artikolu 5 tas-CPR sabiex jiġi żgurat l-iskambju wiesa' ta' esperjenzi, 

jingħata kontribut lill-bini tal-kapaċità, u tiġi ffaċilitata l-kapitalizzazzjoni fuq prattiki 

tajbin; 

3. Iqis li huwa neċessarju li l-Kummissjoni tagħti bidu għal valutazzjoni tal-effikaċja u l-

valur miżjud fl-implimentazzjoni tal-"patti ta' integrità – Mekkaniżmu ta' Kontroll Ċivili 



 

 

għas-Salvagwardja tal-Fondi tal-UE"; 

4. Jinnota l-ħidma tat-Task Force għall-Greċja u l-Grupp ta' Appoġġ għal Ċipru dwar l-

implimentazzjoni tal-Fondi SIE f'dawn iż-żewġ pajjiżi, u b'mod partikolari dwar ir-rati 

ta' assorbiment, filwaqt li jżomm f'moħħu li dan huwa wieħed biss mill-indikaturi għal 

valutazzjoni pożittiva tal-politika ta' koeżjoni; jinnota, madankollu, li skont ir-Rapport 

Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bl-isem "Jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni 

għar-riżultati biex jitjieb it-twassil tal-assistenza teknika lill-Greċja" kien hemm riżultati 

mħallta fil-ksib ta' riforma effettiva u sostenibbli; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni 

tirrapporta dwar ir-riżultati miksuba mill-l-operazzjonijiet tas-Servizz ta' Sostenn għar-

Riforma Strutturali fil-Greċja; jenfasizza l-ħtieġa li tkompli tittejjeb il-ħidma tat-Task 

Force għal Implimentazzjoni Aħjar, fuq il-bażi tal-esperjenza tal-perjodu ta' 

programmazzjoni 2007-2013, sabiex jingħata appoġġ lil Stati Membri oħra li qed 

jesperjenzaw diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni; 

5. Jieħu nota tal-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP) u 

jagħraf il-benefiċċji potenzjali tiegħu għall-politika ta' koeżjoni, fost oqsma oħra; jitlob 

li dan ikun koerenti u konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fil-

qasam tal-politika ta' koeżjoni; iqis, madankollu, li kwalunkwe estensjoni tal-programm 

ma għandhiex tnaqqas mill-konċentrazzjoni fuq l-objettivi tematiċi tal-politika ta' 

koeżjoni u li r-riżorsi m'għandhomx jittieħdu minn idejn il-Fondi SIE għall-assistenza 

teknika jistieden lill-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tiżgura 

koordinazzjoni massima u l-komplementarjetajiet bejn l-azzjonijiet iffinanzjati mill-

SRSP u l-assistenza teknika pprovduta taħt il-Fondi SIE sabiex tikkonċentra l-isforzi 

tagħha fuq il-kisba tal-objettivi tal-politika ta' koeżjoni bil-mod l-aktar effettiv 

possibbli; 

6. Jieħu nota tal-istrateġija tal-assistenza teknika mħejjija mid-DĠ għall-Politika Reġjonali 

u Urbana tal-Kummissjoni; jissuġġerixxi l-iżvilupp ta' strateġija ta' assistenza teknika 

aktar wiesgħa biex tiġi żgurata koordinazzjoni aktar effettiva li tkopri d-Direttorati 

Ġenerali kollha li jittrattaw il-Fondi SIE, kif ukoll l-attivitajiet tas-Servizz ta' Sostenn 

għar-Riforma Strutturali relatati mal-politika ta' koeżjoni, sabiex jiġi ssimplifikat l-

appoġġ ipprovdut, tiġi evitata d-duplikazzjoni u jiġu massimizzati s-sinerġiji u l-

komplementarjetajiet; 

7. Jenfasizza l-importanza tal-assistenza teknika fil-qasam tal-istrumenti finanzjarji, li l-

użu tagħhom qed jikber b'mod esponenzjali filwaqt li huma pjuttost kumplessi min-

natura tagħhom; jilqa', f'dan ir-rigward, is-sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Bank 

Ewropew tal-Investiment dwar l-istabbiliment tal-pjattaforma fi-compass; jistieden lill-

Kummissjoni tirrazzjonalizza aħjar l-assistenza teknika sabiex tkopri l-oqsma fejn l-

awtoritajiet ta' ġestjoni u l-benefiċjarji jħabbtu wiċċhom mal-akbar ammont ta' sfidi; 

jilqa' l-aspetti tat-titjib tekniku taċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti 

biex il-Fondi SIE jiġu kkombinati mal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 

(FEIS).  jenfasizza, madankollu, li jenħtieġ li sinjal ta' kapaċità u simplifikazzjoni akbar 

f'dan il-qasam finalment ikun ħtieġa anqas għal assistenza teknika fil-qasam tal-

istrumenti finanzjarji; jisħaq, barra minn hekk, fuq il-ħtieġa li jkun hemm 

kumplimentarjetà ma' miżuri ta' assistenza teknika mwettqa fil-fażijiet sussegwenti fil-

livell nazzjonali u reġjonali; 

8. Jilqa' l-appoġġ ipprovdut lill-Istati Membri taħt il-faċilità ta' assistenza teknika tal-

Assistenza Konġunta ta' Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS), li 



 

 

tipprovdi għarfien espert lill-Istati Membri biex tgħinhom iħejju proġetti kbar 

kofinanzjati mill-FEŻR u s-CF; jistenna bil-ħerqa r-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea 

tal-Awdituri previst għall-2017, li se jkollu l-għan li jivverifika jekk JASPERS tejbitx l-

iżvilupp ta' proġetti kbar assistiti li huma kkonfinanzjati mill-UE u b'hekk jekk 

ikkontribwietx għal kwalità aħjar tal-proġett, kif ukoll jekk żiditx il-kapaċità 

amministrattiva tal-Istati Membri; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' analiżi bir-

reqqa ta' kif l-attività JASPERS għall-perjodu 2007-2013 li tipprovdi analiżi tal-kwalità 

indipendenti (IQR) tejbet il-kwalità tal-proġetti u naqqset iż-żmien li jittieħed għall-

approvazzjoni tal-proġetti kbar mill-Kummissjoni; 

9. Jinnota li, peress li l-assistenza teknika intużat l-ewwel fil-qasam tal-politika ta' 

koeżjoni, ma twettqet l-ebda analiżi globali sabiex jiġi stabbilit il-kontribut reali li hija 

tagħti; jirrimarka li huwa għalhekk diffiċli li wieħed jagħmel stima dettaljata ta' kemm 

hija importanti u tal-kontribut li tagħti f'termini ta' bini tal-kapaċità amministrattiva u t- 

tisħiħ istituzzjonali bil-ħsieb li jkun żgurat li l-Fondi SIE jiġu ġestiti b'mod effettiv; 

jitlob, għalhekk, li jkun hemm aktar informazzjoni u trasparenza f'dak li għandu 

x'jaqsam ma' attivitajiet ta' assistenza teknika, sabiex il-Parlament iwettaq rwol aktar 

sinifikanti fil-monitoraġġ u s-segwitu, u wkoll li jsir studju eżawrjenti u komprensiv li 

fuq il-kontribut tagħha fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni; 

10. Ifakkar fl-importanza ta' indikaturi adegwati u mmirati, adattati biex ikejlu r-riżultati u 

l-impatti tal-infiq mill-Fondi SIE u d-disponibilità ta' assistenza teknika għal 

monitoraġġ rispettiv; iqis li l-introduzzjoni ta' indikaturi komuni kienet l-ewwel pass 

f'din id-direzzjoni, iżda li din l-introduzzjoni kienet akkumpanjata minn għadd ta' 

nuqqasijiet, bħal pereżempju l-enfasi eċċessiv fuq il-produzzjoni, in-nuqqas ta' 

perspettiva fuq perjodu ta' żmien twil, u l-inkompatibilità fil-ħtiġijiet ta' informazzjoni 

mfassla apposta; jitlob b'mod urġenti lill-Kummissjoni biex tinvesti fit-titjib tas-sistema 

ta' rappurtar u ta' evalwazzjoni billi tiżviluppa indikaturi iżjed xierqa lesti biex jintużaw 

fil-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji miżuri u riżorsi biex tistabbilixxi assistenza teknika 

għall-implimentazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali tal-UE, wara li tkun ikkunsidrat l-

esperjenzi varji u r-rati ta' suċċess tal-implimentazzjoni ta' strateġiji bħal dawn, kif ukoll 

il-fatt li l-parteċipanti tal-istrateġiji jinkludu stati mhux membri u pajjiżi b'fondi limitati 

u riżorsi umani insuffiċjenti; iqis li din il-ħidma tkun aktar effettiva biex tgħin ħalli 

jitħejjew proġetti ewlenin fil-livell makroreġjonali li jistgħu jirċievu finanzjament taħt 

il-politika ta' koeżjoni; 

12. Jenfasizza l-importanza li jiġu implimentati miżuri ta' assistenza teknika speċifika biex 

jippromwovu l-industrijalizzazzjoni mill-ġdid f'żoni depressi sabiex jiġu attirati 

investimenti industrijali fit-teknoloġija għolja u setturi innovattivi b'impatt ambjentali 

baxx; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi assistenza teknika, jiġifieri Gruppi ta' Ħidma tal-

Istati Membri, sabiex jiġi evitat dewmien fl-iżvilupp tal-korpi u l-programmi 

operazzjonali li se jkunu meħtieġa taħt il-politika ta' koeżjoni fl-Istati Membri wara l-

2020; 

Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Istati Membri (l-Artikolu 59 tas-CPR) 

14. Jenfasizza li l-kofinanzjament tal-UE disponibbli għall-assistenza teknika għad-



 

 

dispożizzjoni tal-Istati Membri taħt il-ħames Fondi SIE fil-perjodu ta' 

programmazzjoni 2014-2020 jammonta għal madwar EUR 13,4 biljun; 

15. Jenfasizza li l-assistenza teknika hija essenzjalment differenti minn azzjonijiet oħra 

ffinanzjati mill-Fondi SIE u li l-kompitu tal-kalkolu tar-riżultati tagħha huwa 

partikolarment diffiċli; jenfasizza, madankollu, li minħabba n-neċessità tagħha, il-livell 

ta' riżorsi disponibbli taħtha u l-potenzjal tagħha, hemm ħtieġa kbira ta' approċċ 

strateġiku, trasparenti u kkoordinat fil-diversi livelli ta' governanza u biex il-flessibilità 

tikseb il-ħtiġijiet identifikati mill-awtoritajiet ta' ġestjoni fl-Istati Membri; 

16. Jenfasizza li l-analiżi tal-prestazzjoni tal-2019 se titfa' dawl fuq ir-riżultati tal-użu tal-

assistenza teknika fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u tiżgura li dawn ma 

jaslux tard wisq għad-diskussjonijiet dwar il-perjodu ta' wara l-2020; jitlob, għalhekk, li 

jsir dibattitu usa' u analiżi fi stadju intermedjarju dwar l-effiċjenza u r-riżultati tal-

assistenza teknika; 

17. Jinsab imħasseb li f'ċerti Stati Membri l-assistenza teknika ma tilħaqx l-awtoritajiet 

lokali u reġjonali b'mod suffiċjenti u effettiv, li normalment ikollhom l-anqas kapaċità 

amministrattiva; jenfasizza li huwa kruċjali li jiġu stabbiliti kanali ta' komunikazzjoni 

sodi u trasparenti bejn il-livelli differenti ta' governanza sabiex jiġu implimentati 

b'suċċess il-Fondi SIE u jinkisbu l-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni, filwaqt li terġa' 

tinkiseb il-fiduċja fil-funzjonament effettiv tal-UE u l-politiki tagħha; iqis li s-sħab 

kollha fil-politika ta' koeżjoni għandhom rwol importanti għal dan l-għan u jipproponi li 

l-Kummissjoni timpenja ruħha direttament fl-abilitazzjoni tas-sħab fil-perjodu ta' 

programmazzjoni finanzjarja li jmiss; jistieden lill-Istati Membri jżidu b'mod sinifikanti 

l-isforzi tagħhom biex jissimplifikaw l-implimentazzjoni tal-regoli tal-politika ta' 

koeżjoni, inkluż b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar l-assistenza teknika; jilqa', 

għalhekk, l-eżempju ta' sistema b'bosta livelli ta' implimentazzjoni tal-politika ta' 

koeżjoni fil-Polonja (tliet pilastri ta' assistenza teknika) li tippermetti approċċ aktar 

orjentat lejn ir-riżultati, strateġiku u trasparenti u kkoordinat u li jiġġenera valur miżjud 

akbar; jitlob kontroll aktar strett tar-riżultati tal-attivitajiet ta' ditti privati li jipprovdu 

assistenza teknika lill-amministrazzjonijiet pubbliċi, sabiex jiġu evitati l-kunflitti ta' 

interess potenzjali; 

18. Jenfasizza li l-assistenza teknika ffukata fuq l-iżvilupp tal-potenzjal tal-bniedem trid 

tintuża għas-servizz tal-ħtiġijiet li kienu ġew identifikati preċedentement fi pjanijiet ta' 

żvilupp u taħriġ tal-persunal speċjalizzat; 

19. Jenfasizza li l-kapaċità tal-livelli aktar baxxi ta' governanza hija wkoll essenzjali għas-

suċċess tal-għodod tal-iżvilupp territorjali ġodda, bħall-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-

Komunità (CLLD) u l-Investiment Territorjali Integrat (ITI); jitlob deċentralizzazzjoni 

kontinwa tal-implimentazzjoni tas-CLLD; jinnota li, filwaqt li jista' jkun diffiċli li 

jitkejlu l-effetti tal-assistenza teknika, bl-ebda mod ma hija ħaġa impossibbli, b'mod 

partikolari meta wieħed iħares lejn il-proporzjon bejn il-benefiċċji u l-ispejjeż; 

jenfasizza li f'xi Stati Membri l-assistenza teknika pprovdiet għat-twaqqif ta' sistema 

kompluta għall-implimentazzjoni tal-FEŻR, u l-istabbiliment ta' sistema għall-

implimentazzjoni tal-ITIs qed juri proporzjon negattiv bejn il-benefiċċji u l-ispejjeż; 

jinnota, madankollu, li l-ispejjeż għoljin jistgħu jiġu spjegati parzjalment permezz ta' 

ċirkustanzi speċifiċi li jeħtieġu sforzi akbar, bħal pereżempju l-istabbiliment ta' skema 

ġdida; jitlob, għalhekk, li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' kontroll ċari, b'mod partikolari 

fir-rigward ta' negozjati mhux trasparenti dwar assistenza teknika; ifakkar fir-rwol 



 

 

importanti ta' Gruppi ta' Azzjoni Lokali, b'mod partikolari għall-implimentazzjoni tas-

CLLD, u jqis li l-assistenza teknika jenħtieġ li tkun disponibbli mill-Istati Membri biex 

issostni l-kontribut siewi tagħhom għall-iżvilupp lokali sostenibbli fl-Unjoni; 

20. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li attivitajiet ta' assistenza teknika jinkludu appoġġ għal 

proġetti teknikament u ekonomikament vijabbli, u b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu 

jressqu strateġiji eliġibbli għall-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni; 

21. Jinnota bi tħassib li, fl-implimentazzjoni ta' azzjonijiet integrati għal żvilupp urban 

sostenibbli, filwaqt li l-kompiti jiġu delegati lill-awtoritajiet urbani li jaġixxu bħala 

korpi intermedjarji, dawn tal-aħħar spiss ma jirċevux l-assistenza teknika meħtieġa biex 

jibnu l-kapaċità tagħhom; iqis, f'dan ir-rigward, li l-assistenza teknika għandha 

tissaħħaħ fil-livell taż-żoni urbani, filwaqt li jittieħed kont tar-rwol li għandhom l-

awtoritajiet urbani fil-politika ta' koeżjoni, u l-ħtieġa li tinħoloq kapaċità qawwija għal 

aktar implimentazzjoni ta' Aġenda Urbana Ewropea u l-Patt ta' Amsterdam; 

22. Jinnota li l-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 jipprovdi għal involviment akbar 

tal-awtoritajiet lokali; jenfasizza li dan jimplika aktar ħiliet tekniċi u amministrattivi; 

jitlob lill-Kummissjoni tistudja inizjattivi u mekkaniżmi li jippermettu lill-operaturi 

lokali jisfruttaw b'mod sħiħ l-opportunitajiet ta' pprogrammar ipprovduti permezz ta' 

regoli tal-Fond SIE; 

23. Jiġbed l-attenzjoni għall-kodiċi ta' kondotta Ewropew dwar is-sħubija, li jiddefinixxi l-

ħtieġa li s-sħab rilevanti jiġu megħjuna jsaħħu l-kapaċità istituzzjonali tagħhom bil-

ħsieb li jitħejjew u jiġu implimentati l-programmi; jenfasizza li ħafna Stati Membri 

mhumiex qed japplikaw kodiċi ta' kondotta Ewropew dwar is-sħubija; iqis, barra minn 

hekk, li l-prinċipji ewlenin u l-prattiki tajba stabbiliti solennement fl-Artikolu 5 tal-

kodiċi ta' kondotta msemmi hawn fuq u li jikkonċerna l-involviment ta' sħab rilevanti 

fil-preparazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija u tal-programmi għandhom fil-fatt jiġu 

implimentati, b'konċentrazzjoni partikolari fuq il-kwistjoni ta' żvelar f'waqtu ta' 

informazzjoni rilevanti u aċċess faċli għaliha; jenfasizza l-ħtieġa ta' linji gwida ċari tal-

UE biex iqawwu l-konsistenza u jeliminaw l-inċertezza regolatorja; 

24. Jenfasizza l-ħtieġa li l-assistenza teknika, bil-finanzjament, tiġi fdata lil ċittadini 

kkwalifikati li jkunu kapaċi jipprovdu appoġġ kontinwu; jenfasizza, madankollu, li dan 

il-finanzjament taħt l-ebda ċirkostanza ma għandu jaġixxi bħala sostitut għal 

finanzjament nazzjonali f'dan il-qasam, u li jenħtieġ li jkun hemm bidla strateġika 

gradwali lejn l-attivitajiet li jiġġeneraw valur miżjud akbar għall-politika ta' koeżjoni 

b'mod ġenerali, bħall-bini tal-kapaċità, il-komunikazzjoni jew il-qsim ta' esperjenzi; 

25. Jenfasizza l-importanza li jiġu inklużi l-istituzzjonijiet li mhumiex parti mis-sistema ta' 

ġestjoni iżda li għandhom impatt dirett fuq l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni; 

ifakkar li dawn l-istituzzjonijiet jeħtiġilhom jingħataw assistenza biex jespandu u jtejbu 

l-kapaċitajiet u l-istandards amministrattivi tagħhom permezz tal-edukazzjoni, l-

iskambju ta' għarfien, il-bini tal-kapaċitajiet, in-netwerking u l-istabbiliment ta' sistemi 

tal-IT li huma meħtieġa biex il-proġetti jiġu amministrati; jenfasizza li komunikazzjoni 

akbar dwar ir-riżultati u s-suċċessi li nkisbu, kif ukoll il-viżibilità tagħhom, bis-sostenn 

tal-Fondi SIE, jistgħu jikkontribwixxu biex terġa' tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fil-

proġett Ewropew; jitlob, għalhekk, li jinħoloq envelopp separat għall-komunikazzjoni fi 

ħdan l-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istat Membru; jistieden lill-Kummissjoni 

tippromwovi l-funġibilità ta' miżuri ta' assistenza teknika biex jippermettu li jsiru 



 

 

ekonomiji ta' skala u għall-finanzjament ta' miżuri komuni għal diversi Fondi SIE; 

26. Jenfasizza li, sabiex jitnaqqsu kumplikazzjonijiet proċedurali eċċessivi, l-assistenza 

teknika fil-futur għandha tkun dejjem aktar iffokata fuq il-livell benefiċjarju/proġett, 

irrispettivament minn jekk dan jirrigwardax is-settur pubbliku jew privat jew is-settur 

tas-soċjetà ċivili, sabiex tkun żgurata l-provvista ta' proġetti innovattivi u mfassla sew u 

li huma kompatibbli ma' strateġiji diġà eżistenti u b'hekk jiġi evitat approċċ wieħed għal 

kulħadd; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw mekkaniżmi biex jinvolvu lill-

benefiċjarji tal-Fondi SIE fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-assistenza teknika; 

jirrakkomanda li l-Istati Membri jistabbilixxu netwerk ta' punti ta' informazzjoni li 

jippermettu lill-benefiċjarji potenzjali jitgħallmu dwar is-sorsi ta' finanzjament 

disponibbli, il-programmi operazzjonali u sejħiet miftuħa, kif ukoll biex jitgħallmu kif 

jimlew formoli ta' applikazzjoni u jimplimentaw proġetti; 

27. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-assistenza teknika trid titqies bħala strument sempliċi u 

flessibbli li jista' jiġi aġġustat biex ikun adattat għaċ-ċirkostanzi li qed jinbidlu; huwa 

tal-fehma li l-assistenza teknika trid tikkontribwixxi għas-sostenibilità tal-proġetti, 

jiġifieri l-ammont ta' żmien li jieħdu, waqt li tiffoka fuq oqsma ewlenin tal-politika ta' 

koeżjoni u tiffavorixxi eżitu fuq perjodu ta' żmien twil, pereżempju proġetti li joħolqu 

impjiegi dejjiema; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-assistenza teknika tista' tintuża biex 

jiġu ttestjati proġetti pilota b'soluzzjonijiet innovattivi; 

28. Jitlob li jkun hemm rapportar aħjar mill-Istati Membri fil-perjodu ta' programmazzjoni 

ta' wara l-2020 tat-tipi ta' azzjonijiet iffinanzjati mill-assistenza teknika, kif ukoll tar-

riżultati miksuba; jenfasizza li hija meħtieġa aktar trasparenza sabiex tiżdied il-viżibilità 

tal-assistenza teknika u jiġi segwit l-infiq tagħha u fejn qed imorru l-ispejjeż, bil-għan li 

tinkiseb kontabilità aħjar, inkluża proċedura ċara ta' awditjar; iqis li databases aġġornati 

b'mod regolari u disponibbli għall-pubbliku ta' azzjonijiet ippjanati u meħuda mill-Istati 

Membri jenħtieġ li jitqiesu f'dan ir-rigward, billi tiġi segwita l-esperjenza tal-Portal tad-

Data Miftuħa tal-Kummissjoni għall-fondi SIE; 

29. Jinnota li, fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, l-Istati Membri kellhom l-għażla li 

jinkludu assistenza teknika bħala assi ta' prijorità fi ħdan programm operazzjonali jew bi 

programm operazzjonali speċifiku ddedikat għall-assistenza teknika; jistieden lill-

Kummissjoni tanalizza liema opzjoni kisbet aktar riżultati u ppermettiet monitoraġġ u 

evalwazzjoni aħjar, filwaqt li jitqiesu l-istrutturi istituzzjonali differenti tal-Istati 

Membri; 

30. Jitob li jkun hemm użu akbar tal-assistenza teknika fil-programmi ta' Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropea (ETC) u programmi relatati, u speċjalment fil-qasam tal-

kooperazzjoni transfruntiera, peress li dawn l-oqsma għandhom l-ispeċifiċitajiet 

tagħhom stess ujirrikjedu appoġġ fil-fażijiet kollha ta' implimentazzjoni, bil-ħsieb li 

jsaħħu dik il-kooperazzjoni u jżidu l-istabilità tal-programmi kkonċernati; 

31. Jitlob lill-Kummissjoni tqis dawn l-elementi kollha fil-kuntest tat-tħejjija tal-proposti 

leġiżlattivi għall-politika ta' koeżjoni ta' wara l-2020, jiġifieri mill-programm ta' 

programmazzjoni attwali u dak preċedenti; 

32. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta evalwazzjoni ex-post kemm ta' assistenza 

teknika amministrata ċentralment kif ukoll u assistenza teknika taħt ġestjoni kondiviża; 
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33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 


