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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-riperkussjonijiet ekonomiċi serji li sofriet l-ekonomija Ewropea se jinkludu t-tnaqqis tal-
perspettivi ta' tkabbir fuq perjodu medju u tnaqqis osservabbli fi tkabbir reali fl-2009 u l-
2010. Dawn il-prospetti ekonomiċi fqar se jkollhom impatti negattivi b'mod konsiderevoli fuq 
il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri. Barra minn hekk il-kundizzjonijiet bażiċi biex tiġi 
implimentata l-politika ta' koeżjoni – li jirrikjedu ko-finanzjament pubbliku sabiex jiġu 
mmobilizzati l-Fondi Strutturali – qegħdin f'riskju serju li jitwaqqfu.

F'sitwazzjoni bħal din, ċerti dispożizzjonijiet regolatorji li huma fis-seħħ bħalissa għandhom 
jiġu adottati sabiex titħaffef l-implimentazzjoni ta' proġetti ta' investiment u li jkunu 
disponibbli riżorsi finanzjarji tal-Komunità għall-benefiċċju tal-Istati Membri u r-reġjuni tal-
Unjoni Ewropea. 

Dawn id-dispożizzjonijiet jinkludu dawk relatati ma' finanzjament minn qabel, dawk li 
jikkonċernaw id-dikjarazzjonijiet tal-infiq u dawk relatati mal-eliġibilità tan-nefqa u strumenti 
ta' inġinerija finanzjarja.

Il-proposta tal-Kummissjoni tara li jkun żgurat li l-Istati Membri jkunu jistgħu jesplojtaw l-
iskop eżistenti għall-flessibilità li jinkludi, fejn hemm bżonn, il-possibilità li jkunu 
mmodifikati jew issimplifikati programmi biex ikunu adottati għal ħtiġijiet ġodda.

Il-modifikazzjonijiet proposti għar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni jaraw li jikkontrobattu l-effetti negattivi tal-kriżi ekonomika 
sabiex fi żmien qasir titħaffef l-implimentazzjoni tal-Fondi għall-benefiċċju tal-ekonomija 
reali, notevolment permezz ta' appoġġ imsaħħaħ lill-SMEs.

Sabiex jintlaħqu dawn il-miri il-Kummissjoni tipproponi li:

– ikun estiż l-iskop tal-applikazzjoni tal-Artikolu 44 relatat mal-istrumenti tal-inġinerija 
finanzjarja għall-intervent tal-Bank Ewropew għall-Investiment (EIB) u l-Fond 
Ewropew tal-Investiment (EIF) b'appoġġ lill-Istati Membri għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' programmi operattivi;

– ikun emendat l-Artikolu 56 dwar l-eliġibilità tal-infiq bil-ħsieb li tiġi kkjarifikata l-
possibilità ta' ħlas għal spejjeż ġenerali fuq il-bażi ta' rati fissi u biex tiġi introdotta l-
possibilità ta' kontribuzzjonijiet f'oġġetti li jkunu kkunsidrati bħala nefqa eliġibbli fil-
ħin tat-twaqqif - jew tal-kontribuzzjoni - għal fondi;

– jiġu mmodifikati d-dispożizzjonijiet relatati mad-dikjarazzjonijiet tan-nefqa: (i) għall-
proġetti kbar bit-tneħħija tal-projbizzjoni li jiġu nklużi nefqiet li saru għal proġetti bħal 
dawn permezz ta' talbiet għall-pagament interim qabel l-approvazzjoni ta' proġett kbir 
mill-Kummissjoni u (ii) għall-Għajnuniet tal-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 87 tat-
Trattat permezz tat-tneħħija ta' 35% limitu, ta' avvanzi li jistgħu jitħallsu lil benefiċjarji 
mill-korp li jagħti l-għajnuna, u għalhekk ikunu permessi ħlasijiet bil-quddiem sa 100%, 
b'kundizzjonijiet oħra jibqgħu mhux mibdula;
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– ikun hemm żieda fit-tielet installazzjoni ta' qabel il-finanzjament (2009) ta' 2% għall-
Fondi Strutturali għal dawk l-Istati Membri li saru membri tal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' 
Mejju 2004 jew wara, il-ħolqien tat-tielet installazzjoni (2009) ta' 2,5% għal Fondi 
Strutturali għal dawk l-Istati Membri kollha li saru membri tal-Unjoni Ewropea kif 
imsawwra qabel l-1 ta' Mejju 2004; skont l-objettiv tal-koperazzjoni territorjali, jekk il-
programm ikun fih mill-inqas Stat Membru wieħed li jipparteċipa li sar membru tal-
Unjoni Ewropea fl-1 ta' Mejju 2004 jew wara, jingħata persentaġġ ta' avvanz 
addizzjonali ta' 2% fl-2009.

******

Il-Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu.
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