
PA\770265MT.doc PE420.226v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2009/0011(CNS)

19.2.2009

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
(COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Domenico Antonio Basile



PE420.226v01-00 2/6 PA\770265MT.doc

MT

PA_Legam



PA\770265MT.doc 3/6 PE420.226v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta li qed tiġi kkunsidrata hi rispons immedjat mill-Kummissjoni għall-
preokkupazzjonijiet li rriżultaw fid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2008 biex 
tapprova Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku li jinkludi miżuri speċifiċi għal diversi setturi 
politiċi Komunitarji u nazzjonali sabiex tiġi affrontata l-kriżi ekonomika u finanzjarja li ilha 
taffetwa lis-swieq Ewropej mill-2007.

Fis-settur tal-iżvilupp rurali, it-test tal-Kummissjoni qed jipproponi r-reviżjoni tal-punti 
relevanti tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 sabiex jiġu inkorporati t-termini tal-Pjan ta' 
Rkupru.

B'mod partikulari, il-Kummissjoni qed tipproponi li s-somma ta' EUR 1.5 miljuni ssir 
disponibbli għall-Istati Membri kollha permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali (FAEŻR), li l-aċċess għall-broadband internet fiz-zoni rurali jiġi żviluppat u li jiġu 
affrontati l-isfidi l-ġodda li ġew identifikati fl-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu (li ntemmet 
f'Novembru 2008) tar-riforma tal-2003 tal-Politika Agrikola Komuni (bidla fil-klima, sorsi ta' 
enerġija li jiġġeddu, immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma, bijodiversità). 

Globalment, ir-rapporteur jappoġġja kompletament il-propost, peress li jikkunsidra li dawn il-
miżuri, jekk jiġu implimentati malajr b'approċċ integrat, se jkunu jistgħu ċertament ibiddlu d-
direzzjoni tal-ekonomiji nazzjonali u jerġgħu jiġġeneraw il-kunfidenza tal-konsumatur fis-
sistema.

Madankollu, minħabba l-urġenza ovvja li kkaratterizzat il-leġiżlazzjoni u l-ħidma ta' ppjanar 
Komunitarji f'dan il-punt, ir-rapporteur jikkunsidra li għandhom jiġu introdotti xi elementi 
addizzjonali, li jistgħu jgħinu biex jiżguraw li din l-urġenza tiġi riflessa wkoll meta jasal iż-
żmien biex dawn il-miżuri jiġu implimentati fl-Istati Membri.

L-emendi proposti, għalhekk, huma intenzjonati biex jiżguraw li l-Istati Membri jirċirkulaw l-
informazzjoni relevanti dwar l-allokazzjoni ta' riżorsi finanzjarji ulterjuri għal azzjonijiet fis-
settur rurali kemm lill-awtoritajiet reġjonali - sabiex ikunu jistgħu jaġġustaw il-pjanijiet għall-
iżvilupp rurali tagħhom mal-ewwel - u kemm għal dawk li potenzjalment jistgħu jkunu 
benefiċjarji u jkollhom sehem fil-qasam.

Barra minn hekk, qed jinħass li t-tħassib li wera l-Kunsill b'mod konformi mal-objettiv tiegħu 
ta' rkupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha, li l-opportunitajiet għan-nefqa jiġu 
mmassimizzati fis-snin finanzjarji inizjali, għandu jiġi enfasizzat billi jiġi promoss l-użu ta' 
proċeduri ta' implimentazzjoni mħaffa u ssimplifikati.

Fl-aħħar, bl-intenzjoni li jiżdiedu t-trasparenza u l-informazzjoni disponibbli dwar ir-riżultat 
għall-2009-2011 u li jiġi żgurat li l-istrumenti li jikkoordinaw l-azzjonijiet li jiffinanzjaw l-
infrastruttura tal-broadband internet li jirċievu fondi mill-FAEŻR u l-Fondi Strutturali huma 
xierqa, il-Kummissjoni qed tintalab tinkludi taqsima speċifikament iddedikata għall-verifika 
tar-riżultati ta' din l-inizjattiva fir-rapport ta' monitoraġġ annwali rikjest għall-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali.



PE420.226v01-00 4/6 PA\770265MT.doc

MT

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp 
Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emenda li ġejja fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-preokkupazzjoni għal urġenza f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni 
ta' dawn l-azzjonijiet titlob l-użu ta' 
prinċipji bbażati fuq it-tħaffif u s-
simplifikazzjoni tal-proċeduri, bl-
intenzjoni li jiġi żgurat li l-emendi 
marbuta mal-Pjan Ewropew ta' Rkupru 
Ekonomiku jidħlu malajr fis-seħħ u li tiġi 
ggarantita l-effettività tagħhom fil-qagħda 
attwali ta' kriżi.
Għal dan il-għan, iċ-ċirkulazzjoni xierqa 
ta' informazzjoni dwar il-miżuri f'dan ir-
regolament lill-awtoritajiet reġjonali u 
lill-benefiċjarji potenzjali tal-fondi trid 
tiġi ggarantita fl-Istati Membri permezz 
ta' inizjattivi informattivi mifruxa sew.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta ddaħħal il-bżonn urġenti li jiġu implimentati l-azzjonijiet fil-
motivazzjonijiet għall-miżura li qed tiġi adottata, permezz tar-rekwiżit li l-benefiċjarji 
potenzjali jingħataw l-informazzjoni xierqa u immedjata dwar l-inizjattiva l-ġdida, minn 
naħa, u tal-adozzjoni ta' proċeduri ta' implimentazzjoni aċċelerati u ssimplifikati, għal 
darb'oħra relatati mal-limiti ta' żmien stretti stipulati fil-miżura, min-naħa l-oħra.
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Emenda 2

Proposta għal regolament –– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Regolament 1698/2005
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1. L-Istati Membri għandhom jirrevedu, 
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
12(1), il-pjan ta’ strateġija nazzjonali 
tagħhom skont ir-reviżjoni tal-linji gwida 
strateġiċi Komunitarji kif imsemmijin fl-
Artikolu 10.”

"1. L-Istati Membri għandhom jirrevedu, 
skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
12(1), il-pjan ta’ strateġija nazzjonali 
tagħhom skont ir-reviżjoni tal-linji gwida 
strateġiċi Komunitarji kif imsemmijin fl-
Artikolu 10, waqt li jiżguraw li l-
informazzjoni xierqa tiġi ċċirkulata lill-
awtoritajiet reġjonali u lill-benefiċjarji 
potenzjali tal-fondi.”

Or. it

Justification

L-emenda tikkonverti f'leġiżlazzjoni l-ewwel affermazzjoni tal-emenda 1 preċedenti dwar il-
motivazzjonijiet.

Emenda 3

Proposta għal regolament –– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament 1698/2005
Artikolu 16 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi riveduti tal-iżvilupp rurali, 
marbuta mal-operazzjonijiet imsemmija 
f’dan il-paragrafu għandhom jittressqu lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mit-30 ta’ 
Ġunju 2009.

Il-programmi riveduti tal-iżvilupp rurali, 
marbuta mal-operazzjonijiet imsemmija 
f’dan il-paragrafu u bbażati, fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet, fuq il-
prinċipji ta' ħeffa u simplifikazzjoni 
għandhom jittressqu lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2009.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Minħabba ż-żmien qasir disponibbli għall-Istati Membri biex jemendaw il-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom, hemm bżonn li l-leġiżlazzjoni l-ġdida tiġi ċċirkulata b'mod mifrux u immedjat, kif 
ukoll li jintużaw proċeduri aċċelerati u sempliċi kemm għan-nefqa u kemm għat-tressiq tal-
kontijiet.

Emenda 4

Proposta għal regolament –– att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 – ittra b (ġdida)
Regolament 1698/2005
Artikolu 69 - paragrafu 5 a - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport annwali tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar l-iżvilupp rurali għandu 
jinkludi taqsima li tittratta speċfikament l-
operazzjonijiet ta' monitoraġġ marbuta 
mal-prijoritajiet elenkati fl-Artikolu 
16a(g).

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hi biex isir possibbli li wara li tkun inbdiet jiġi vverifikat li l-
proċedura aċċelerata użata għall-allokazzjoni tal-fondi hi riflessa b'mod xieraq meta jintefqu 
l-fondi. L-għan hu li jiġi żgurat li l-azzjonijiet huma kompletament effettivi u biex jiġu forniti 
strumenti xierqa biex tiġi żgurata l-koordinazzjoni meħtieġa ma' attivitajiet simili ffinanzjati 
mill-Fondi Strutturali.
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