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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal regolament tal-Kunsill (KE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Reġjonali Ewropew 
għall-Iżvilupp, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni, fir-rigward ta' ċerti 
proġetti li jiġġeneraw dħul
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill (COM(2008)0558),

– wara li kkunsidra t-talba għal kunsens imressqa mill-Kunsill skont l-Artikolu 161 tat-
Trattat KE (C6-0000/2008),

– wara li kkunsidra r-Regolament 75(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
(A6-0000/2008),

1. Jagħti l-kunsens tiegħu għall-proposta għal regolament tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55 tar-Regolament Nru 1083/2006 jirriferi għal 'proġett li 
jiġġenera dħul' u l-applikazzjoni tiegħu żvelat diffikultajiet għal implimentazzjoni effiċjenti.
Fil-fatt, fil-każ ta' operazzjonijiet żgħar kofinanzjati mill-Fond Reġjonali Ewropew għall-
Iżvilupp (ERDF) u l-Fond ta' Koeżjoni jew operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond Soċjali 
Ewropew (ESF) jew, il-proċeduri ta' segwitu li wieħed irid isegwi - id-dħul jista' jittieħed 
inkonsiderazzjoni sa tliet snin wara li jispiċċa l-programm operattiv - jistgħu jitqiesu bħala piż 
amministrattiv sproporzjonat imqabbel mal-ammonti kkonċernati, u fattur ta' riskju importanti 
fl-implimentazzjoni tal-programm.
Il-Kummissjoni kellha teskludi l-possibilità li tirriżolvi d-diffikultajiet espressi mill-Istati 
Membri permezz tal-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 55, għax dan irriżulta li 
kien legalment impossibbli.

Għalhekk, wara konsultazzjonijiet mal-Istati Membri, il-Kummissjoni tikkunsidra li huwa 
neċessarju li tadotta emenda għar-Regolament Nru 1083/2006 limitata għall-Artikolu 55(5) u 
li fiha biss żewġ punti: l-esklużjoni ta' operazzjonijiet kofinanzjati mill-ESF mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 55, u li jitwaqqaf limitu biex proġetti kofinanzjati mill-ERDF u l-
Fond ta' Koeżjoni li jaqgħu taħtu jkunu b'mod simili esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 55, kemm għall-iskopijiet biex jiġi kkalkulat infiq massimu eliġibbli u kemm għall-
monitoraġġ. Id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-Artikolu 55 ma nbidlux. 
Barra minn hekk, minħabba li huwa essenzjali li jiġu ggarantiti regoli ta' implimentazzjoni 
komuni għall-proġetti kkonċernati matul il-perjodu kollu ta' programmazzjoni, iddaħlet 
klawsola retroattiva sabiex l-Artikolu rivedut jidħol fis-seħħ mill-1 ta' Awissu 2006.

Ir-reviżjoni teknika se tissimplifika kemm jista' jkun il-ġestjoni ta' proġetti li jiġġeneraw dħul 
billi tnaqqas il-piż amministrattiv fl-ispirtu tal-proporzjonalità.

Barra minn hekk, l-Artikolu 55 kif emendat bla dubju se jiffaċilita kemm l-implimentazzjoni 
kif ukoll il-monitoraġġ ta' operazzjonijiet sinifikanti ta' daqs medju f'oqsma ta' politika 
sensibbli bħala ma huma l-ambjent, l-inklużjoni soċjali, ir-riċerka, il-kompetittività, l-
innovazzjoni u l-enerġija, biex b'hekk jitjieb l-użu u l-effikaċja tal-Fondi Strutturali.

In-nuqqas ta' implikazzjonijiet baġitarji għandu jwassal għal deċiżjoni mgħaġġla, biex 
jitnaqqas kemm jista' jkun possibbli l-perjodu ta' inċertezza legali u interpretazzjoni mhix ċara 
mill-Istati Membri u benefiċjarji finali, li jistgħu jdewmu s-sottomissjonijiet tal-proġetti u 
b'hekk l-implimentazzjoni tal-Programmi Operattivi.

Fl-aħħar nett, il-prattika pożittiva preżenti ta' koperazzjoni interistituzzjonali tajba 
tirrappreżenta eżempju tajjeb ta' kif tista' tkun introdotta simplifikazzjoni effiċjenti fir-
Regolamenti tal-Fondi Strutturali eżistenti fl-interess taċ-ċittadini Ewropej. Din id-
dispożizzjoni l-ġdida bla dubju se tikkontribwixxi għal konformità aħjar mal-prijoritajiet 
stabbiliti għal perjodi ta' programmazzjoni preżenti u futuri. 
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