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Suġġett: Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill tat-12 ta' Ġunju bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' 
Żvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 
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1 COM (2004) 495 finali
2 ĠU C 255 ta' l-14/10/2005, p. 91
3 ĠU C 231 ta' 20/09/2005, p. 19
4 10805/05 CODEC 586 FSTR 50 REGIO 42 CADREFIN 143.

I. INTRODUZZJONI

Fl-14 ta' Lulju 2004, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament 1.

Ewropew u l-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali1.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali adotta l-opinjoni tiegħu fis-6 ta' April 20052.2.

Il-Kumitat tar-Reġjuni adotta l-opinjoni tiegħu fit-13 ta' April 20053.3.

Il-Parlament Ewropew adotta l-Opinjoni tiegħu ta' l-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 20054.4.

Fil-5 ta' Mejju 2006, il-Kunsill laħaq ftehim politiku bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' pożizzjoni 5.

komuni skond l-Artikolu 251 tat-Trattat.

Fit-12 ta' Ġunju 2006, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu dwar il-proposta kif 6.

stabbilita fid-dok.9059/06.

II. OBJETTIVI

L-Artikolu 158 tat-Trattat tal-KE jistabbilixxi l-objettiv Komunitarju għall-promozzjoni ta' 7.

żvilupp armonjuż, u l-Artikolu 160 jipprovdi għall-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali (FE

ŻR), biex jappoġġa l-korrezzjoni ta’ żbilanċi reġjonali.

Id-differenzi fil-livell ta’ żvilupp reġjonali fil-Komunità, jeħtieġu approċċ differenzjat kemm 
f’termini ta’ budget kif ukoll tematiċi. Għalhekk l-azzjonijiet tal-FEŻR huma differenzjati 
skond ir-reġjun benefiċjarju, waqt li jibqgħu kkonċentrati fuq il-prijoritajiet ta’ l-Unjoni, kif 
iddefinit f'Lisbona u Gothenburg.

L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jistabbilixxi d-dmirijiet, il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-g

ħajnuna u r-regoli dwar l-eliġibilità għal għajnuna tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali.
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III. POŻIZZJONI KOMUNI

Ġenerali

Il-Kunsill, li jaqbel ma' l-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni, madankollu pprova biex 8.

itejjeb xi wħud mid-disposizzjonijiet u biex iżid karatteristiċi ulterjuri. Ħafna minnhom huma 

deskritti fid-dettall aktar 'il quddiem. Dawk ewlenin jikkonċernaw b'mod partikolari:

VAT-

Il-Kummissjoni pproponiet li l-VAT li ma tistax tinġabar tkun eliġibbli biss fil-każ ta' l-

FSE. Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li VAT li ma tistax tinġabar għandha tkun eliġibbli 

taħt ir-regoli tal-FEŻR, ta' l-FSE u tal-Fond ta' Koeżjoni biss għal dawk l-Istati Membri 

li l-PGD tagħhom ma jeċċedix il-85% tal-PGD medju ta' l-UE. Il-Parlament Ewropew

talab li l-modalitajiet deċiżi għall-grupp ta' l-Istati Membri msemmija hawn fuq g

ħandhom jiġu estiżi biex ikopru l-Istati Membri kollha. Il-Kunsill iddeċieda li jilqa' din it-

talba tal-Parlament Ewropew u estenda l-eliġibilità tal-VAT li ma tistax tinġabar lill-

Istati Membri kollha.

Akkomodazzjoni (Housing)-
Il-Kummissjoni pproponiet li l-akkomodazzjoni ssir mhux eliġibbli. Il-Kunsill Ewropew 

ippropona li jipprovdi għal eliġibilità ta' l-akkomodazzjoni fir-Regolament tal-FEŻR g

ħall-Istati Membri li l-PGD tagħhom ma jeċċedix il-85% tal-PGD medju ta' l-UE li g

ħandha tiġi deċiża fuq proposta mill-Kummissjoni mill-Kunsill u mill-Parlament 

Ewropew. Għalhekk il-Kunsill, abbażi ta' suġġeriment mill-Kummissjoni, introduċa 

disposizzjoni speċifika fil-pożizzjoni komuni tiegħu, b'kont meħud ta' l-emendi proposti 

mill-PE fl-ewwel qari tiegħu, b'hekk in-nefqa fuq l-akkomodazzjoni ssir eliġibbli għall-

Istati Membri msemmija hawn fuq taħt xi kondizzjonijiet speċifiċi (Artikolu 7).



9059/4/06 REV 4 ADD 1 sam/ATA/dx 4

DG G I MT

- Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' l-Objettiv "Kompetittività reġjonali u 

impjiegi."

Il-Kummissjoni pproponiet li tagħlaq il-lista ta' attivitajiet eliġibbli għall-finanzjament ta' 

l-FEŻR fl-Artikolu 5 (Objettiv dwar kompetittività reġjonali u impjiegi). Madankollu l-

Kunsill iddeċieda li jestendi din il-lista b'attivitajiet oħrajn (inkluża l-parti l-kbira ta' 

dawk proposti mill-Parlament Ewropew) u jagħmel din il-lista ta' attivitajiet mhix e

żawrjenti. Permezz t'hekk, il-Kunsill ħa madankollu kont tal-fatt li l-Istati Membri 

verament għandhom obbligu li jiffokaw fuq prijoritajiet partikolari marbuta ma' l-istrate

ġija ta' Lisbona, għalhekk ċerta konċentrazzjoni hija żgurata permezz ta' dan l-hekk 

imsejjaħ "eżerċizzju ta' assenjazzjoni" introdott fir-Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi 

disposizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond So

ċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni wara r-rakkomandazzjoni rilevanti tal-Kunsill 

Ewropew. Il-Kummissjoni ma opponietx tali raġonament.

Matul il-qari dettaljat tal-proposta (Lulju 2004 - Mejju 2006) ġew introdotti numru ta' bidliet 9.

fl-abbozzar sabiex ikun iċċarat it-test, jiġu indirizzati kwistjonijiet legali/lingwistiċi u tkun 

żgurata l-koerenza ġenerali ta' dan ir-Regolament kif ukoll fost ir-Regolamenti differenti mill-

pakkett. Dawn mhumiex imsemmija f'din in-nota sakemm ma jinkludux l-emendi tal-

Parlament Ewropew.

Fil-vot Plenarju tiegħu fis-6 ta' Lulju 2005, il-Parlament Ewropew adotta 102 emendi għall-10.

proposta, il-maġġoranza tagħhom ġew inkorporati fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill, b'mod s

ħiħ, f'parti jew fil-prinċipju.
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Fil-finalizzazzjoni legali-lingwistika tat-test tal-pożizzjoni komuni ċerti premessi u artikoli 11.

ġew innumerati mill-ġdid. Dan id-dokument isegwi n-numerazzjoni użata fil-pożizzjoni 

komuni u għalhekk in-numerazzjoni xi kultant hija differenti minn dik tat-testi ta' l-Opinjoni 

tal-Parlament u l-proposta emendata.

Premessi

Il-Kunsill emenda numru ta' premessi li jidhru fil-proposta tal-Kummissjoni u adotta xi ftit o12.

ħrajn addizzjonali sabiex jirriflettu l-modifiki u l-emendi introdotti fil-qalba tar-Regolament.

B'dan il-mod, il-Kunsill aċċetta b'mod sħiħ jew f'parti, jew wara formulazzjoni mill-ġdid, l-

emendi tal-Parlament Ewropew nri 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14.

Kapitolu I - Disposizzjonijiet ġenerali (Artikoli 1 sa 7) 

Fid-disposizzjonijiet ġenerali, minbarra l-modifiki sostanzjali msemmija fil-punt 8, il-Kunsill 13.

introduċa numru ta' modifiki, li jimmiraw lejn rikonoxximent aħjar ta' l-ispeċifiċitajiet ta' l-

intervent ta' l-FEŻR fi ħdan it-tliet objettivi. Il-Kunsill introduċa għalhekk xi oqsma ta' 

intervent ġodda, inkluża parti kbira minn dawk proposti mill-Parlament Ewropew. Dawk ta' l-

aħħar huma identifikati minn hemm 'il quddiem.

Fl-Artikolu 3, il-Kunsill aċċetta b'mod sħiħ l-emenda nru 20 u f'parti l-emendi nru 21 14.

(networking, kooperazzjoni u skambju ta' esperjenza) u nru 22 (il-miżuri jinkludu appoġġ g

ħal u servizzi lill-intrapriżi, b'mod partikolari l-SMEs,).

Fl-Artikolu 4 li hu ddedikat għall-objettiv ta' Konverġenza, il-Kunsill aċċetta b'mod sħiħ l-15.

emenda nru 29.
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Huwa aċċetta wkoll f'parti l-emendi li ġejjin: nru 25 (introduzzjoni ta' strutturi ekonomiċi 

lokali u l-ħolqien u s-salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli), l-emenda nru 27 u 28 (referenza g

ħall-Qasam tar-Riċerka Ewropea, sħubiji pubbliċi-privati), nru 30 (inizjattivi ta' żvilupp lokali 

u għajnuna għal strutturi li jipprovdu servizzi tal-viċinat għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda, fejn 

tali azzjonijiet huma barra l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru …/…(ESF)), 

nru 117/32 (provista ta' l-ilma u maniġġar ta' l-ilma u l-iskart, investimenti f'siti ta' NATURA 

2000), nru 34 ġiet aċċettata (inkoraġġiment ta' mudelli ta' turiżmu ġodda u aktar sostenibbli) 

u parti minnha ġiet imwessa' sew mill-Kunsill fl-Artikolu 4(6) u (7) (kultura), nru 38 

(referenza għal taħriġ vokazzjonali).

Filwaqt li l-Kunsill, wara konsiderazzjoni bir-reqqa, ma setax jaċċetta l-emenda nru 40, il-

Kummissjoni daħħlet dikjarazzjoni għall-minuti tal-Kunsill li jikkonċernaw il-kwistjoni tas-

sigurtà pubblika.

Fl-Artikolu 5 li hu ddedikat għall-objettiv tal-kompetittività Reġjonali u l-impjiegi, il-Kunsill a16.

ċċetta b'mod sħiħ l-emenda nru 44 (flessibbiltà għad-dħul gradwali f'reġjuni), nru 53, u nru 

60.

Huwa aċċetta f'parti jew fis-sustanza l-emendi li ġejjin: nru 45 (kont meħud tal-ħtiġijiet 

lokali), nru 46 (promozzjoni ta' R&TD industrijali, SMEs), nru 47 (titjib fl-aċċess għal finanzi 

minn SMEs), nru 51 (referenza għall-edukazzjoni terzjarja u istituzzjonijiet ta' riċerka), nru 

112 (żoni industrijali abbandunati, promozzjoni ta' infrastruttura marbuta mal-biodiversità u 

NATURA 2000, kultura u turiżmu), 59 (żvilupp ta' sistemi effiċjenti ta' maniġġar ta' ener

ġija), 63 (konnessjonijiet radjali mal-linji tal-ferroviji ewlenin), 64 (żvilupp ta' pjanijiet ta' 

azzjoni għal intrapriżi żgħar ħafna u dawk ta' snajja').

Fl-Artikolu 6 li hu ddedikat għall-objettiv ta' kooperazzjoni Territorjali, il-Kunsill aċċetta 17.

b'mod sħiħ l-emenda nri 65 u 67.

Huwa aċċetta wkoll f'parti jew fis-sustanza l-emendi li ġejjin: 68 (appoġġ għal konnessjonijiet 

bejn żoni urbani u rurali), 72 (lista mhux kompluta), 74 (nixfa), 80 (kooperazzjoni interre

ġjonali, referenza għall-Artikolu 8), 82 (eliġibilità ta' housing taħt ċerti kondizzjonijiet)
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Kapitolu II - Disposizzjonijiet speċifiċi dwar it-trattament ta' karatteristiċi territorjali 

partikolari (Artikoli 8 sa 11)

Din il-parti tal-pożizzjoni komuni ma kinitx mibdula b'mod fundamentali meta mqabbla mal-18.

proposta tal-Kummissjoni. Il-modifiki prinċipali għalhekk huma dawk ispirati mill-Parlament 

Ewropew, b'mod partikolari t-tisħiħ tad-dimensjoni urbana.

L-emendi tal-Parlament Ewropew nru 83 (kważi kollha: żvilupp urban sostenibbli, tkabbir 

sostenibbli, titjib ta' l-ambjent urban, eċċ), 88 (referenza għat-Trattat) 84 (żieda tal-limitu), 89 

u 90 (Bil-ftuħ tal-lista ta' l-Artikolu 4 u 5) ġew introdotti f'parti jew fis-sustanza f'dan il-

kapitolu.

Kapitolu III - Disposizzjonijiet speċifiċi dwar l-Objettiv "Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 

(Artikoli 12 sa 21)

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar dan il-kapitolu kellha twieġeb għal ħtieġa partikolari li 19.

tirrifletti d-disposizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament Ġenerali. Il-modifiki u l-emendi 

introdotti f'dan ir-Regolament l-ieħor kienu għalhekk introdotti f'dan il-kapitolu. Tali approċċ

spiss irriżulta f'formulazzjoni mill-ġdid maġġuri tal-proposta tal-Kummissjoni (ħafna drabi tin

żamm is-sustanza) u għalhekk numru ta' emendi tal-Parlament Ewropew ma ġewx aċċettati 

peress li tilfu r-rilevanza wara din il-formulazzjoni mill-ġdid. Minkejja dak, l-emendi nri 102 u 

108 setgħu jiġu integrati b'mod sħiħ fil-pożizzjoni komuni.
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IV. EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW LI MA ĠEWX AĊĊETTATI

Wara li ngħataw konsiderazzjoni sħiħa u ġew eżaminati b'mod profond, il-Kunsill ma setax ja20.

ċċetta l-emendi tal-Parlament Ewropew: nri 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 

33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 

87, 116, 91-101, 103, 104, 105, 106, 107, 109.

Xi wħud minn dawn l-emendi ma setgħux jiġu aċċettati minħabba n-nuqqas ta' kompatibbiltà21.

tagħhom mad-disposizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi disposizzjonijiet 

ġenerali dwar il-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' 

Koeżjoni, per eżempju dawk li jikkonċernaw il-bidla ta' l-objettiv dwar l-isem "kompetittività

reġjonali u żvilupp", jiġifieri l-emendi nri 16 u 19. F'xi każi oħrajn, per eżempju dak ta' l-

emendi nri 18, 85 u 106 l-frażijiet tat-test inbidlu b'tali mod li l-emenda ma setgħetx tibqa' 

toqgħod fih. Fil-każ ta' l-emendi nri 31, 36, 91 jew 103 l-Kunsill aċċettahom b'mod 

orizzontali fir-Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi disposizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni. F'każi oħrajn 

il-Kunsill ikkunsidra li huma jkabbru wisq il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament per e

żempju l-emendi nri 19, 24, 26, 33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 

75, 76, 77, 78, 79, 81. L-emendi minn 91 sa 101 ma setgħux jiġu aċċettati peress li l-kontenut 

tal-progamm għall-"Objettiv ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea" għandu jkun l-eqreb 

possibbli għall-programmi operattivi taż-żewġ objettivi l-oħrajn.
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V. KONKLUŻJONI

Il-Kunsill inkorpora numru kunsiderevoli mill-emendi tal-Parlament Ewropew fil-pożizzjoni 22.

komuni tiegħu, li hija f'konformità sħiħa ma' l-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni.

Matul il-pożizzjoni komuni kollha, il-Kunsill fittex li jilħaq bilanċ raġonevoli u li jista' jiġi m23.

ħaddem bejn l-interessi tal-partijiet interessati u dawk ta’ partijiet oħra kkonċernati. Il-bilanċ

ġenerali tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill kien rikonoxxut mill-Kummissjoni u kkonfermat 

minn Qbil Politiku unanimu fil-Kunsill fil-5 ta' Mejju 2006.

___________________


