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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġit, bħala l-Kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se 
jadotta:

1. Huwa tal-fehma li l-ammonti għal politika reġjonali allokati fl-abbozz preliminari tal-
baġit jikkorrispondu mal-bżonnijiet ta' l-Unjoni fl-isforzi tagħha li jitnaqqsu d-differenzi 
reġjonali u jintlaħqu l-objettivi ta' Liżbona u ta' Guttenberg; għalhekk jitlob li l-linji 
baġitarji PDB kollha jinżammu jew, fejn ikun bżonn, jiġu inklużi mill-ġdid;

2. Jenfasizza x-xewqa tal-Parlamenti li tingħata attenzjoni speċjali fl-abbozz tal-baġit għall-
2008 lill-intrapriżi żgħar u medji kif ukoll lill-mikro-intrapriżi, b'kunsiderazzjoni għall-
irwol tagħhom fl-iżvilupp reġjonali;

3. B'kunsiderazzjoni għall-bżonn li s-soċjetà Ewropea terġa tingħata l-ħajja, jappoġġja 
miżuri li għandhom l-għan li jgħinu nisa professjonisti żgħażagħ sabiex isibu impjieg għal 
rashom u/jew jiksbu impjieg part-time.

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Minkejja n-negozjati mtawla dwar il-prospettiv finanzjarju u l-IIA, il-Kummissjoni Ewropea 
tittama li se tkun tista' tapprova l-Programmi ta' Strateġija Nazzjonali kollha sa Lulju 2007 u 
b'hekk tevita dewmien għalxejn bħal dak li kien hemm fil-bidu tal-perjodu ta' 
programmazzjoni preċedenti. Għalhekk, għandu jkun innutat f'dan il-punt li għal kuntrarju ta' 
ċertu oqsma politiċi oħra, filwaqt li prijoritajiet ġenerali huma stabbiliti fir-regolamentazzjoni 
rilevanti, l-allokazzjoni preċiża ta' l-iffinanzjar għal proġetti differenti tiddependi fuq il-qafas 
ta' riferenza strateġiku ta' l-Istati Membri li bħalissa qed jiġi stabbilit u approvat 
b'koperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-użu ta' fondi tal-Komunità għall-programmi 
operazzjonali miftiehma.

Fir-Rapport ta' l-Estimi għall-20081, il-Kummissjoni tfakkarna li "Ċ-Ċifri kollha għall-Fondi 
Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni ġejjin mill-pakkett miftiehem fil-bażi legali u huma 
konsistenti b'mod sħiħ ma' l-ammonti massimi ta' l-IIA. Għalhekk, fil-preparazzjoni tagħha 
tad-dispożizzjonijiet baġitarji, il-Kummissjoni Ewropea evalwat il-bżonnijiet baġitarji 
b'kunsiderazzjoni għad-deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' l-2005, id-dispożizzjonijiet tal-
prospettiv finanzjarju 2007-2013 u l-IAA, l-ammonti dovuti taħt il-proġetti kurrenti mibdija 
fil-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006 u t-talbiet eventwali għal ħlas minn qabel għall-
perjodu kurrenti.
Għalhekk, l-impenji tal-Fond Strutturali 2008 se jiżdiedu b'0,9%2 u l-ħlasijiet3 bi 3,2% filwaqt 
li l-Fond ta' Koeżjoni għandu impenji4 ta' 14,4% u ħlasijiet1 ta' 36%.Wieħed għandu jinnota li 

  
1 SEC(2007) 0500.
2 € 33.894.000.000.
3 € 33.894.000.000.
4 € 8.155.000.000.
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l-linja baġitarja ta' l-intestatura 1b) hija barra mill-iskop tal-qasam politiku strutturali/ ta' 
koeżjoni. Din hija l-linja baġitarja għall-Istrument Ewropew tal-Viċinanza u s-Sħubija 
(ENPI), li tikkonsisti f'kontribuzzjoni b'koperazzjoni transkonfinali minn din l-intestatura. 
Dan jaqa' taħt l-iskop tal-qasam politiku tar-Relazzjonijiet Esterni.
Il-bżonn għat-tkomplija tad-dixxiplina baġitarja u t-tnaqqis ta' l-investiment pubbliku Pan-
Ewropew, dawru l-enfażi fuq il-bżonn li jinħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji għal 

Ø l-iskemi netti għal ħolqien ta' impjiegi; 
Ø l-indirizzar ta' l-esklużjoni soċjali;
Ø l-iżvilupp ta' l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien.

Huwa dan l-approċċ, adattat b'dan il-mod għall-kundizzjonijiet ġodda ta' Ewropa 27, li se jkun 
l-istrument għall-kejl tas-suċċess tal-Politika Reġjonali matul ir-reviżjoni importanti f'nofs iż-
żmien li se ssir fl-2008/9. Matul l-2008, il-Kummissjoni se timmoniterja mill-viċin il-perjodu 
ta' programmazzjoni 2000-2006 u l-għeluq tal-programmi u l-proġetti kif ukoll l-evalwazzjoni 
ta' l-impatt li l-politika kellha matul dak il-perjodu. Fl-istess ħin hija għandha tiżgura li l-
programmi jikkunsidraw b'mod sħiħ il-prijoritajiet ta' l-aġenda għat-Tkabbir u l-Impjiegi.

Il-Kummissjoni tinfurmana li bħal fl-2007, il-parti ta' l-approprijazzjonijiet ta' impenn hija 
proviżorja u bbażata fuq dejta storika tal-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006. Minkejja 
dan, il-Kummissjoni Ewropea hija b'mod ċar l-unika istituzzjoni li għandha aċċess għall-
informazzjoni meħtieġa dwar il-ħtiġijiet baġitarji kollha u huwa propju għal din ir-raġuni li r-
'rapporteur' għall-opinjoni tagħkom qed jipproponi li kwalunkwe bidla mhux iġġustifikata 
introdotta mill-Kunsill fl-abbozz tal-baġit tiegħu tkun immedjatament irratifikata mill-
Parlament.

Il-Kummissjoni tinforma wkoll li l-fattur tal-popolazzjoni li qed tixjieħ, speċjalment f'ċertu 
reġjuni u wkoll f'xi Stati Membri, minħabba tnaqqis fir-rati ta' twelid, sar wieħed mill-aktar 
sfidi importanti għall-futur ta' l-Ewropa. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu promossi l-valuri 
tal-familja u li familji żgħażagħ jiġu mgħejjuna jikkombinaw ir-responsabilitajiet 
professjonali u familjari tagħhom.

    
1 € 8.155.000.000.


