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IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Brussell, 13.06.2006
COM(2006) 309 finali

2004/0167(COD)

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI
LILL-PARLAMENT EWROPEW

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE

li jikkonċerna

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta’ l-Iżvilupp Reġjonali -



MT 3 MT

2004/0167(COD)

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI
LILL-PARLAMENT EWROPEW

skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE

li jikkonċerna

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta’ l-Iżvilupp Reġjonali -

SFOND1.

Data ta' meta l-proposta tressqet lill-PE u lill-Kunsill
(dokument COM(2004) 495 finali - 2004/0167 (COD)): 15 ta' Lulju 2004

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 6 ta' April 2005

Data ta' l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: 13 ta' April 2005

Data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 6 ta' Lulju 2005

Data ta' l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 12 Ġunju 2006

L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI2.

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni kien li tiddefinixxi l-ħidmiet tal-Fond Ewropew ta' l-I
żvilupp Reġjonali u l-ambitu ta’ l-għajnuna tiegħu fir-rigward ta’ l-objettivi tal-“Konverġenza”, 
il-“Kompetittività Reġjonali u Impjieg”, u l-“Kooperazzjoni Territorjali Ewropea”. Hija stipulat 
ukoll regoli speċifiċi applikabbli għall-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali bejn aktar minn 
Stat Membru wieħed.

Flimkien mal-proposti għal Regolamenti dwar il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, 
il-Formazzjoni ta’ Gruppi Ewropej għall-kooperazzjoni territorjali u dwar ir-regoli ġenerali 
applikabbli għall-Fondi kollha, tirrappreżenta l-qafas legali tal-Komunità għall-implimentazzjoni 
tal-politika ta’ Koeżjoni fil-perjodu 2007-2013.

KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI3.

Il-pożizzjoni Komuni ġiet adottata fi 12 Ġunju 2006 b’unanimità. Il-Kummissjoni tista’
tapprovaha għaliex tqisha kompromess xieraq li jilħaq l-objettivi tal-proposta tagħha tal-bidu u 
tqis uħud mill-emendi tal-Parlament Ewropew. 

It-tibdil prinċipali jikkonċerna t-twessigħ ta’ l-ambitu għall-interventi ta’ l-ERDF li jinkludu l-
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eliġibilità parzjali tal-VAT, il-finanzjament ta’ proġetti tad-djar fl-UE10, ir-Rumanija u l-
Bulgarija u l-ambitu ta’ intervent għall-objettiv tal-kompetittività reġjonali u l-impjieg. 

VAT3.1.

Il-proposta tal-bidu mill-Kummissjoni li tikkonċerna l-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programmi operattivi kienet li l-VAT (dik li titħallas lura u dik li ma titħallasx) kienet ineli
ġibbli. F’Diċembru 2005, il-Kunsill Ewropew qabel li, għall-Istati Membri li l-medja tal-PGD 
tagħhom minn ras għal ras bejn l-2001 u l-2003 kienet taħt it-85% tal-medja UE25, il-VAT li 
ma titħallasx lura għandha tgħodd bħala spiża eliġibbli biex tiġi kkalkulata l-kontribuzzjoni mill-
Fondi. 

Fil-kuntest tan-negozjazzjonijiet għal ftehim Inter Istituzzjonali dwar il-Perspettivi Finanzjarji, 
il-Kumitat REGI tal-Parlament Ewropew kien talab li r-regolamenti jistabbilixxu sistema waħda 
għall-Istati Membri kollha u ma joħolqux regoli differenti għall-kategoriji differenti ta’ l-Istati 
Membri. Il-pożizzjoni Komuni tirrifletti din it-talba u tipprovdi li l-VAT li ma titħallasx lura li 
tkun ġenwinament u tħallset għal kollox mill-benefiċjarju għandha tkun eliġibbli għall-Istati 
Membri kollha.

Housing3.2.

L-emenda Nru 82 tal-Parlament Ewropew talbet għall-eliġibilità ta’ l-ispejjeż marbuta mat-ti
ġdid tal-housing soċjali biex tiġi ffrankata l-enerġija u mħares l-ambjent fil-kuntest ta' l-iżvilupp 
sostenibbli urban. Il-pożizzjoni Komuni tinkorpora fiha din l-emenda, għall-proġetti tal-housing
fl-UE10, ir-Rumanija u l-Bulgarija. Hija tiddefinixxi wkoll l-ammonti ta’ flus li jistgħu jkunu
allokati għan-nefqa marbuta mal-housing, tipprovdi li din in-nefqa għandha tkun parti minn 
pjan integrat ta’ żvilupp urban, u hija limitata għal housing ta’ bosta familji u dak pubbliku. 

Estensjoni ta’ l-ambitu ta’ l-Objettiv ta’ “l-Impjiegi u l-kompetitività reġjonali”3.3.

L-Artikolu 5 tar-Regolament ERDF jistabbilixxi l-iskop primarju ta’ l-Objettiv ta’ “l-Impjiegi u 
l-kompetitività reġjonali” u jimmodifika l-proposta tal-Kummissjoni għax jistqarr li dan l-iskop 
mhux esklużiv. 

KUMMENTI DETTALJATI TAL-KUMMISSJONI4.

Disa’ emendi tal-Parlament Ewropew ġew milqugħa, għal kollox jew f’parti minnhom, wara l-
modifika tat-test ta’ l-abbozz tar-regolament. Seba’ emendi skadew u għalhekk ma setgħux ji
ġu inkorporati. L-għan ta’ għoxrin emenda li ma kinux inkorporati bħala tali nkiseb b’tibdil fit-
tqegħid tal-kliem ta’ l-Artikolu 5. L-oħrajn twarrbu għar-raġunijiet li ngħataw hawn taħt. Billi 
ma ġietx adottata mill-Kummissjoni l-proposta modifikata, il-Kummissjoni infurmat lill-Kunsill 
dwar il-pożizzjoni tagħha fuq l-emendi tal-Parlament Ewropew. 

Emendi inkorporati għal kollox jew f'partijiet minnhom fil-pożizzjoni komuni4.1.

L-Emenda 4 li tikkonċerna t-tqegħid tal-kliem mill-ġdid ta' referenza għar-regoli ta' eliġibilità fil-
premessa (4) ġiet integrata. L-Emenda 10 li tikkonċerna l-koordinazzjoni mas-seba’ programm 



MT 5 MT

qafas ġiet inkorporata fil-premessa (10).

L-Emenda 12 li tikkonċerna l-ispeċifiċitajiet territorjali hija inkluża fil-premessa (13).

Dwar l-ambitu ta’ l-objettiv “Konverġenza”, l-Artikolu 4(1) iqis l-ewwel parti tal-proposta mag
ħmula taħt l-emenda 27 dwar l-integrazzjoni tal-kapaċitajiet ta’ żvilupp tar-riċerka u dawk 
teknoloġiċi fiż-Żona ta’ Riċerka Ewropea. 

L-għan ta’ l-emenda 60 huwa inkluż fl-Artikolu 5 (2) marbut ma' "l-Impjiegi u l-kompetittività
reġjonali" li fih ir-referenza għall-“promozzjoni tat-trasport pubbliku nadif u sostenibbli”. 

Għall-ambitu tal-“kooperazzjoni territorjali Ewropea”, l-attivitajiet ambjentali ġew miżjuda fil-
prijoritajiet ta’ l-objettiv, kif propost mill-emenda 65. L-ewwel parti ta’ l-Emenda 80 dwar il-
kooperazzjoni inter-reġjonali tinsab fil-pożizzjoni komuni (Artikolu 6 (3) a)). 

L-Emenda 82 : Il-Parlament Ewropew ippropona t-tkabbir ta’ l-eliġibilità ta’ l-infiq għal spejjeż
marbuta mat-tiġdid tal-housing soċjali bil-ħsieb li tiġi ffrankata l-enerġija u mħares l-ambjent fil-
kuntest ta' l-iżvilupp sostenibbli urban. 

Il-pożizzjoni Komuni tagħraf l-eliġibilità ta’ l-infiq tal-housing taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti 
fir-Regolament. Hija tillimita wkoll l-ammonti ta’ flus li jistgħu jkunu allokati għan-nefqa 
marbuta mal-housing, teżiġi li din in-nefqa hija parti minn pjan integrat ta’ żvilupp urban, u hija 
limitata għal housing ta’ bosta familji u dak pubbliku. Ir-regolament ta’ implimentazzjoni tal-
Kummissjoni se jiċċara fid-dettall il-kriterji biex jiġu identifikati ż-żoni urbani li qed jiffaċċjaw 
jew huma mhedda minn faqar soċjali u taħsir fiżiku u l-lista preċiża ta’ miżuri eliġibbli. 

Ir-referenza għall-kooperazzjoni inter-reġjonali tidher ukoll fl-Artikolu 19 (2) dwar l-għażla ta’
l-operazzjonijiet kif proposti mill-Emenda 108. 

Emendi mhux inkorporati fil-pożizzjoni komuni4.2.

L-emendi 44 sa 59 u 61 sa 64 għall-Artikolu 5 li jżidu oqsma ġodda ta’ intervent għall-ERDF fi 
ħdan l-objettiv ta’ l-“Impjieg u l-kompetittività Reġjonali” ma ġewx aċċettati bħala tali. 
Madankollu, sabiex jitwessa’ l-ambitu ta’ l-objettiv “Impjieg u kompetittività Reġjonali”, il-po
żizzjoni Komuni mmodifikat l-Artikolu 5 sabiex l-ERDF jiffoka l-għajnuna tiegħu primarjament 
(u mhux esklużivament) fuq it-tliet prijoritajiet elenkati. 

Għadd ta’ emendi pproponew li jikber l-għan u l-ambitu ta’ l-intervent ta’ l-ERDF (emendi 18 
sa 24) u l-prijoritajiet identifikati fil-proposta tal-Kummissjoni għall-objettivi “Konverġenza” u 
“Kooperazzjoni territorjali Ewropea” (emendi 25, 26 u 28 sa 43 għall-Artikolu 4 dwar l-iskop 
ta’ l-objettiv “Konverġenza”; emendi 66 sa 72, 73, 75 sa 79 u 81 għall-artikolu 6 dwar “il-
kooperazzjoni territorjali Ewropea”). Dawn ma ġewx inkorporati. 

Sabiex tinżamm konċentrazzjoni aktar stretta ta’ interventi dwar għadd ta’ temi ta’ prijorità, l-
emendi proposti għall-Artikoli 8, 9, 10 u 11 dwar it-trattament ta’ karatteristiċi territorjali 
partikolari (emendi 83 sa 90) ukoll ma ntlaqgħux. 
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Peress li l-kontenut tal-programmi operattivi għall-objettiv “Kooperazzjoni territorjali 
Ewropea” jrid ikun kemm jista’ jkun qrib ta’ dak tal-programmi operattivi taż-żewġ objettivi l-
oħra, l-emendi 91 sa 100 fuq l-Artikolu 12, li jestendu t-talbiet għall-kontenut ta’ dawn il-
programmi operattivi, ma ġewx inkorporati. 

L-Emenda 103 : id-dispożizzjonijiet tar-regolament jridu jirrispettaw l-organizzazzjoni 
istituzzjonali ta’ kull Stat Membru u s-setgħat tal-kumitati ta’ Kontroll. It-tisħiħ tas-sħubija 
huwa verament importanti. Madankollu, in-nomina ta’ l-imsieħba li qed jieħdu sehem fil-
Kumitat ta’ Kontroll hija fil-qasam tal-kompetenza tal-Kumitati. 

L-emendi skaduti4.3.

Safejn inbidlet il-premessa (10) fil-pożizzjoni komuni, l-Emenda 8 li tikkonċerna l-programmi 
kkofinanzjati mill-ERDF u l-appoġġ tagħhom għad-diversifikazzjoni ta’ l-ekonomiji rurali mhix 
inkorporata. L-emendi 104 u 105 jmorru lilhinn mill-qasam tar-regolament ERDF u ma jistg
ħux jiġu milqugħa. Ir-regoli biex jiġu milqugħa l-programmi operattivi jittratta dwarhom ir-
regolament ġenerali. Ir-regoli dwar it-trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam mal-benefiċjarji aħ
ħarija huma stabbiliti f’Regolament ieħor. Il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali għat-twettiq tal-programmi kkofinanzjati mill-Fondi 
tipprevedi obbligi ta’ informazzjoni u pubblikazzjoni u r-regolament ta’ implimentazzjoni tal-
Kummissjoni jidher li huwa l-aktar bażi legali xierqa li tipprevedi l-obbligu tal-pubblikazzjoni 
ta’ l-isem tal-benefiċjarji aħħarija.

Wara t-tibdil tat-test, l-emendi 101 u 102 issa m’għandomx suġġett. 

In-nomina tal-kontrollur hija fil-kompetenza ta’ l-awtorità amministrattiva. Għalhekk l-Emendi 
106 u 107 għall-Artikolu 15 u l-Artikolu 16 m’għandomx suġġett.

KONKLUŻJONI5.

Filwaqt li kien ikun aħjar għaliha li kieku żammet l-ambitu tal-bidu tar-Regolament, il-
Kummissjoni tqis li l-pożizzjoni komuni adottata fil-12 ta’ Ġunju 2006 b’unanimità fil-qofol 
timxi wara l-għanijiet u l-approċċ tal-proposta tagħha u tinkorpora wħud mill-emendi sinifikanti 
tal-PE u għalhekk tagħti l-appoġġ tagħha. Hi u teżamina ma’ l-Istati Membri l-Programmi 
Operattivi għall-adozzjoni, il-Kummissjoni se toqgħod attenta li tivverifika li l-valur miżjud tal-
politika ta’ koeżjoni kkofinanzjat mill-Komunità jkun kkonservat u li s-sehem iddedikat lill-
investiment għall-innovazzjoni u t-tkabbir ikun xieraq.


