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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
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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 ir-Regolament (KE) Nru 
1083/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta’ Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja
(COM(2008)0803 – 17575/2008 - C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill (COM(2008)0803 - 17575/2008),

– wara li kkunsidra t-talba għal kunsens magħmula mill-Kunsill skont l-Artikolu 161(3) tat-
Trattat KE (C6-0027/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 75(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6–
0000/2009),

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

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

L-Unjoni Ewropea qed tiġi kkonfrontata bi kriżi bla preċedenti, li oriġinarjament laqtet lis-
swieq finanzjarji u li attwalment qed tolqot lill-ekonomija reali b'impatti negattivi u li 
għadhom ma jistgħux jiġu kompletament imbassra f'dak li għandu x'jaqsam mat-tnaqqis tal-
iżvilupp u l-prospettivi għall-impjiegi u ż-żieda tad-defisits baġitarji, u li f'xi Stati Membri 
wasslet għal qagħda ta' riċessjoni reali.

Sabiex l-Istati Membri u r-reġjuni tal-UE jiġu assistiti biex jegħlbu ċ-ċirkustanzi diffiċli 
attwali, qed jitwettqu diversi azzjonijiet ikkoordinati kemm fil-livell nazzjonali u kemm f'dak 
Komunitarju.

Nhar is-26 ta' Novembru 2008, b'reazzjoni għal talba li saret mill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern 
tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-Komunikazzjoni tagħha "Pjan ta' Rkupru 
Ekonomiku Ewropew", li elenkat sensiela ta' miżuri speċifiċi mmirati biex jiġu stimulati l-
investimenti u jkun hemm provvista għall-ekonomiji nazzjonali, taħt restrizzjonijiet baġitarji 
serji, ta' fondi pubbliċi addizzjonali kapaċi li jerġgħu jistimolaw lill-ekonomiji nazzjonali, 
jagħtu spinta lit-talba u eventwalment jerġgħu jibnu l-kunfidenza tal-konsumatur fis-sistema.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-baġit, jidher li l-Politika ta' Koeżjoni Ewropea, bit-347 biljun 
Euro tagħha għall-perjodu 2007-2013, li minnhom ġew allokati 250 biljun Euro għal objettivi 
relatati ma' Liżbona, hija wieħed mill-aktar istrumenti kredibbli u effiċjenti li laħqu dan l-
ambitu. 

Għaldaqstant, bi qbil mal-prijoritajiet iddikjarati fil-Pjan ta' Rkupru u bil-għan li jitħaffu l-
investimenti u konsegwentement l-implimentazzjoni tal-programmi, fi tmiem Novembru li 
għadda, il-Kummissjoni adottat sensiela ta' proposti mmirati lejn l-introduzzjoni tal-bidliet 
xierqa għall-pakkett eżistenti ta' Regolament dwar il-Fondi Strutturali, speċifikament ir-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni (Regolament Ġenerali) u r-Regolament (KE) 
Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) u r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal- 5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE).

F'dak li għandu x'jaqsam ma' emendi għar-Regolament Ġenerali, qed jiġu segwiti żewġ 
prijoritajiet: minn naħa, l-aċċelerazzjoni tal-infiq sabiex ikun hemm aktar likwidità 
disponibbli għall-implimentazzjoni tal-proġetti; min-naħa l-oħra, is-simplifikazzjoni tar-regoli 
li tippermetti implimentazzjoni aktar malajr tal-programmi u l-proġetti.

B'mod partikulari, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi erba' oqsma ewlenin ta' intervent:

1. Żieda fl-appoġġ mill-EIB u l-EIF (Artikoli 44 u 46): fil-qafas tal-operazzjonijiet ta' 
inġinerija finanzjarja, qed tiġi introdotta l-possibilità li l-kuntratti jingħataw direttament 
lill-Bank Ewropew għall-Investiment (EIB) u l-Fond Ewropew għall-Investiment (EIF). 
Barra minn hekk, iż-żewġ istituzzjonijiet jistgħu jipprovdu appoġġ finanzjarju msaħħaħ 
f'attivitajiet tekniċi relatati mat-tħejjija għall-proġetti u l-implimentazzjoni tagħhom.
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2. Simplifikazzjoni tal-eliġibilità tal-infiq (Artikolu 56): qed tiġi introdotta modifika li 
tippermetti l-possibilità li l-ispejjeż amministrattivi jitħallsu bħala somma waħda. Barra 
minn hekk, il-kontributi in natura qed jiġu rikonoxxuti bħala infiq eliġibbli u b'hekk 
jikkontribwixxu biex jintlaħaq is-sehem ta' kofinanzjament. Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni komuni tar-regoli ta' eliġibilità għall-proġetti waqt il-perjodu sħiħ ta' 
pprogrammar, qed tiġi introdotta klawżola ta' retroattività sabiex dan l-artikolu jidħol 
fis-seħħ sa mill-1 ta' Awwissu 2006.

3. Żieda fil-prefinanzjament għall-FEŻR u l-FSE (Artikolu 82): Il-ħlas parzjali ta' 
prefinanzjament tal-2009 għall-Istati Membri tal-UE12 qed jiżdied bi 2% waqt li l-Istati 
Membri tal-UE15 qed igawdu mill-introduzzjoni ta' ħlas parzjali ġdid ta' 2.5% għall-
istess sena. F'dak li jikkonċerna l-programmi taħt l-Objettiv Territorjali Ewropew li 
jinkludu tal-anqas wieħed mill-Istati Membri li daħlu fl-UE nhar l-1 ta' Mejju 2004 jew 
wara, qed jiġi introdott ħlas bil-quddiem addizjonali ta' 2% għall-2009. L-ammont totali 
ta' ħlas bil-quddiem addizjonali li jintlaħaq permezz ta' din il-miżura se jkun ta' 6.25 
biljun Euro.

4. Aċċelerazzjoni tal-infiq għal proġetti ewlenin (Artikolu 78): bil-għan li jitħaffu l-
pagamenti, qed tingħata l-għażla li t-talbiet għall-pagament li jikkonċernaw l-ispejjeż 
imġarrba jitressqu qabel l-approvazzjoni tal-proġett mill-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, ir-rata massima attwali ta' 35% għall-ħlasijiet bil-quddiem fi ħdan il-qafas ta' 
għajnuniet statali taħt l-Artikolu 87 tat-Trattat qed titneħħa, biex b'ħekk ikunu permessi 
ħlasijiet bil-quddiem li jaslu sal-100% għall-benefiċjarji tal-għajnuna statali.

Il-Parlament Ewropew jilqa' l-azzjoni rapida li wettqet il-Kummissjoni meta pproponiet dawn 
il-bidliet leġiżlattivi, azzjoni li ċertament se tgħin biex jiġu affrontati l-effetti negattivi tal-
kriżi finanzjarja mhux mistennija, imma jisogħbih fil-fond li ma tbassrux bidliet importanti 
oħra. Kienet tkun xi ħaġa ta' min jirrakkomandaha sew, b'mod partikulari, li ssir bidla fl-
Artikolu 71 (It-twaqqif ta' sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll) sabiex tingħata likwidità konkreta 
lis-sistema ekonomika. Il-proposta kienet li, mhux qabel l-2009, jitħallew isiru pagamenti 
interim meta l-opinjoni li tingħata mill-Istati Membri tkun bla riżervi, allavolja l-Kummissjoni 
tkun għamlet osservazzjonijiet (l-infiq li wara jirriżulta mhux konformi mas-sistema ta' 
ġestjoni u kontroll jitnaqqas mill-ewwel applikazzjoni għall-ħlas li jkun imiss).
Il-pakkett ta' reviżjoni ġie kkonċepit bħala rispons għal sitwazzjoni li, għalkemm hi waħda 
eċċezzjonalment kritika, hija temporanja; madankollu hu, fil-verità, rispons sħiħ għal talba 
għal aktar simplifikazzjoni tal-proċeduri u flessibilità ewlenija fl-applikazzjoni tar-regoli 
eżistenti taħt ir-Regolamenti dwar il-Fondi Strutturali li f'dawn l-aħħar snin ripetutament 
tressqet mill-Parlament. 

B'mod partikulari, il-flessibilità permessa fid-distribuzzjoni tal-ishma tal-finanzjamenti 
nazzjonali u Komunitarji waqt il-perjodu ta' pprogrammar sħiħ se tipprovdi lill-ekonomiji 
nazzjonali b'likwidità immedjata, li hi essenzjali biex ikunu jistgħu jirreaġixxu għar-
restrizzjonijiet baġitarji attwali tagħhom.

Hemm bżonn li l-miżuri proposti jiġu approvati malajr sabiex ikun jista' jkun hemm rispons 
għall-bżonn immedjat ta' likwidità fl-Istati Membri, u l-benefiċjarji jiġu megħjuna biex jonfqu 
aktar fondi u jonfquhom aktar malajr. Fir-realtà hu essenzjali li l-bidliet proposti jidħlu fis-
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seħħ malajr sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza sħiħa tagħhom, speċjalment f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-ħlasijiet parzjali ta' prefinanzjament għall-2009.

L-isitituzzjonijiet Ewropej, għalhekk, qed jiġu mistiedna għal proċess deċiżjonali rapidu 
sabiex jiġi żgurat li l-miżuri jiġu applikati malajr u li jinkisbu l-ewwel riżultati fix-xhur li 
ġejjin, u din hi pożizzjoni li l-Parlament Ewropew jappoġġja kompletament. 

Madankollu, il-Parlament Ewropew xtaq li jkollha implikazzjonijiet akbar u aħjar. l-urġenza 
tal-proposti u l-iskadenzi qosra għamluha impossibbli li l-PE jippreżenta kummenti għar-
Regolament Ġenerali u jressaq emendi għar-Regolamenti dwar il-FEŻR u l-FSE.

Iżda, iċ-ċirkostanzi attwali jirrapreżentaw eżerċizzju ta' taħriġ utli, li jenfasizza l-bżonn ta' 
tnedija f'waqtha tad-djalogu interistituzzjonali fl-okkażjoni tan-negozjati dwar il-pakkett 
leġiżlattiv il-ġdid għall-Fondi Strutturali wara l-2013. 

Barra minn hekk, meta nħarsu lejn dan il-futur qarib, hemm bżonn li l-prinċipju ta' 
simplifikazzjoni tar-regoli u l-proċeduri, li l-proposti attwali jirrapreżentaw biss eżempju 
tiegħu, jiġi segwit b'serjetà sabiex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jaċċessaw u jużaw il-Fondi 
Strutturali b'aktar faċilità. 

Għaldaqstant, il-Parlament Ewropew japprezza sew l-inizjattiva tal-Kunsill biex jiġi stabbilit 
grupp informali ta' esperti dwar is-simplifikazzjoni u jistenna bil-ħerqa l-possibilità li jesprimi 
l-fehmiet tiegħu dwar l-ewwel riżultati u proposti f'din id-direzzjoni għall-ġejjieni. 

F'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iqisu 
kompletament ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu u biex jinżamm regolarment informat dwar il-
proċeduri, id-dibattiti u r-riżultati tan-negozjati.

Għalkemm il-modifiki attwali mhumiex intenzjonati biex jinbidel il-kamp ta' applikazzjoni 
ġenerali tal-politika ta' koeżjoni, dawn iċ-ċirkostanzi kritiċi jistgħu jirrapreżentaw mod kif il-
politika futura tiġi adattata aktar rapidament għall-bżonnijiet u l-istennijiet ta' dinja li qed 
tinbidel u mod kif titħejja t-trid għall-isfidi ta' ħafna suriet tal-perjodu ta' programmar li jmiss.
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