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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

1. Il-kontenut tal-proposta
Il-proposta tal-Kummissjoni temenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u 
tirrigwarda ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja . Id-dispożizzjonijiet 
proposti fil-qafas ta' proċedura ta' kunsens għandhom l-iskop li jiffaċċjaw il-kriżi finanzjarja u 
r-riperkussjonijiet soċjoekonomiċi tagħha billi jaċċelleraq l-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali u b'hekk terġà tiġġenera t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' impjiegi permezz tal-
politika ta' koeżjoni.

Il-proposta tirrigwarda b'mod partikulari l-bidliet li ġejjin: 

 it-wessigħ tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 44 rigward l-istrumenti tal-inġinerija 
finanzjarja għall-intervenzjoni tal-EIB u tal-EIF bħala appoġġ għall-Istati Membri għat-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi;

 emenda għall-Artikolu 56 dwar l-eliġibilità tal-ispejjeż bl-iskop li min-naħa tiċċara l-
possibilità ta' finanzjament għall-ispejjeż ġenerali b'rati fissi, u min-naħa l-oħra sabiex 
tawtorizza l-kontribuzzjonijiet li mhumiex magħmula fi flus (in kind) bħala nefqiet 
eliġibbli; din il-modifika tista' tibda tapplika retroattivament mill-1 ta' Awwissu 2006.

 dispożizzjonijiet dwar l-infiq:

- (i) min-naħa l-possibilità li jiġu nklużi nefqiet li saru għal proġetti kbar permezz ta' talbiet 
għall-pagament interim qabel l-approvazzjoni ta' proġett kbir mill-Kummissjoni u

- (ii) min-naħa l-oħra, għall-għajnuniet tal-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 87 tat-Trattat, iż-
żieda tal-limitu ta' 35% tal-avvanzi li jistgħu attwalment jitħallsu lill-benefiċjarji mill-korp 
li jagħti l-għajnuna massima tiegħu.

 żieda fit-tielet rata 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 rata (2009) ta' 2,5% għal Fondi Strutturali għal dawk l-Istati Membri kollha li saru 
membri tal-Unjoni Ewropea qabel l-1 ta' Mejju 2004; F'dak li jikkonċerna l-objettiv tal-
koperazzjoni territorjali Ewropea, jekk il-programm ikun fih minn tal-anqas 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. Dawn ir-riżorsi addizzjonali li 
għandhom ikunu disponibbli fil-bidu tas-sena, għandhom ikunu ttrasferiti malajr lill-
benefiċjarji filwaqt li jiġu rrispettati r-regoli ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

2. Kummenti tar-rapporteur

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, kif ukoll il-miżuri l-oħra proposti rigward il-
politika strutturali li jirriżultaw mill-Pjan ta' Rkupru Ekonomiku li tipproponi l-Kummissjoni 
sabiex jiffaċċjaw il-kriżi li laqtgħet id-dinja finanzjarja u soċjoekonomika u li għandhom 
jammontaw għal 6.3 biljun Euro.  
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Ir-rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon il-proposti tal-Kummissjoni, inkluża l-parteċipazzjoni tal-
EIB fil-Pjan ta' Rkupru Ekonomiku Ewropew, permezz tal-għoti ta' finanzjament jew ta' self u 
fondi ġodda u ta' miżuri aktar flessibbli għall-kriterji attwali ta' eliġibilità f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-finanzjament mill-baġit tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, hija tiddeplora li 
s'issa għadu ma ntlaħaq ebda ftehim bejn l-Istati Membri dwar ir-reviżjoni tal-qafas 
finanzjarju pluriennali 2007/2013 sabiex jinkisbu 5 biljun Euro għall-finanzjament ta' 
netwerks trans-Ewropej tal-enerġija u netwerks tal-broadband li bħala miżuri kumplimentari 
għall-pjan ta' rkupru.

Ir-rapporteur tfakkar li l-politika għall-koeżjoni tirrapreżenta 36% tal-qafas finanzjajru 2007-
2013, jiġifieri 347 biljun Euro fi prezzijiet ta' llum, u minħabba f'hekk hija strument 
finanzjarju maġġuri li kapaċi jkollu effett ta' lieva għall-irkupru ekonomiku.
Ir-rapporteur tikkunsidra li l-miżuri ta' finanzjament minn qabel previsti mill-Kummissjoni 
huwa adatti biex jappoġġjaw lill-Istati Membri fit-tnedija rapida tal-Pprogrammi Operattivi. 
Hija tqis, madankollu, li l-politiki ta' investiment tagħha għandhom jiġu implimentati b'mod 
omoġenju u koordinat bejn l-Istati Membri kollha sabiex jiġi evitat li dawn il-faċilitajiet għall-
ġestjoni tal-fondi minflok jippromwovu l-koeżjoni, jaggaravaw l-inugwaljanzi eżistenti jew 
joħolqu inugwaljanzi oħrajn.

F'dan ir-rigward, ir-rapprteur tiddeplora li din il-koperazzjoni mhijiex tikkontribwixxi 
biżżejjed fl-iżvilupp ta' politika ekonomika komuni reali.
Ir-rapporteur jiddispjaċiha li l-Kummissjoni ma ppreżentatx il-previżjonijiet tagħha dwar l-
impatt ta' din l-emenda leġiżlattiva fuq il-Programmi Operazzjonali (PO), u tistaqsi dwar il-
ħtieġa li l-Po jiġu emendat u dwar l-impatt eventwali fuq id-data ta' implimentazzjoni 
tagħhom.

Barra minn hekk, ir-rapporteur tenfasizza li l-Istati Membri huma responsabbli għall-ġestjoni 
tajba tal-fondi, taħt il-kontroll tal-Kummissjoni. Ir-rapporteur tfakkar ukoll fit-talbiet ripetuti 
tal-Parlament Ewropew sabiex tidħol fil-livell politiku xieraq dikjarazzjoni nazzjonali dwar l-
użu tal-fondi komunitarji (cf. il-punt 44 ta' IIA, 17 ta' Mejju 2006) li jkunu taħt ġestjoni 
kondiviża.
Ir-rapporteur tesprimi mill-ġdid it-tħassib tagħha dwar id-dewmien fil-ħlas għall-politiki li 
jaqgħu taħt l-Intestatura 1B (Il-Koeżjoni) - billi dawn huwa ta' prijorità politika tal-Unjoni 
Ewropea taħt il-qafas finanzjarju għall-2007-2013 - u tqis li l-proposta tal-Kummissjoni tista' 
tnaqqas dan id-dewmien billi tantiċipa l-finanzjamenti.

Rigward dan is-suġġett, hija tfakkar ukoll fid-dikjarazzjonijiet adottati mill-Parlament waqt il-
laqgħa ta' konċiljazzjoni tal-21 ta' Novembru 2008 dwar il-pagamenti u l-implimentazzjoni 
tal-politika ta' koeżjoni, fejn minbarra hekk il-Parlament Ewropew tenna mill-ġdid it-talba 
tiegħu lill-Istati Membri sabiex jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa biex jiggarantixxu 
implimentazzjoni adegwata tal-politika ta' koeżjoni.

Fost affarijiet oħra, ir-rapporteur tenfasizza li l-miżuri previsti għandhom jiffavorixxu t-
tnaqqis tal-impenji pendenti (RAL - reste à liquider) għas-sena attwali u s-sena d-dieħla, u 
titlob lill-Kummissjoni biex tiċċara dan is-suġġett. B'mod partikulari, hija tixtieq li l-
Kummissjoni tiċċara x'se jkun l-impatt ta' din il-proposta fuq il-baġit 2009 u fuq il-
preparazzjoni tal-baġit għall-2010.



AD\769819MT.doc 5/6 PE 418.225v02-00

MT

Fl-aħħarnett, ir-rapporteur tilqa' b'sodisfazzjon l-aspett ta' simplifikazzjoni tal-proposta 
għaliex huwa magħruf sewwa li d-dewmien fit-twettiq tal-politika strutturali huma dovuti, 
fost raġunijiet oħra, għal proċeduri stretti wisq li jeħtieġ b'urġenza li jiġu simplifikati.

Fl-aħħarnett, meta wieħed jikkunsidra l-urġenza li hemm biex tittieħed ażżjoni f'dan iż-żmien 
ta' kriżi, ir-rapporteur tagħti parir favorevoli għall-adozzjoni ta' din il-proposta.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu.
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