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Glossarju
DĠ REGIO: Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE): Strument li jidentifika prijoritajiet ta’
investiment u li jipprovdi għajnuna finanzjarja lis-setturi tal-enerġija, tat-trasport u tatteknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-ħolqien ta’ infrastruttura ta’
prestazzjoni għolja, sostenibbli u interkonnessa. Dan l-istrument huwa mmaniġġjat
direttament mill-Kummissjoni.

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR): Fond li l-għan tiegħu huwa li
jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Unjoni Ewropea kollha billi jikkoreġi l-iżbilanċi
reġjonali permezz ta’ appoġġ finanzjarju għall-oqsma ta’ prijorità: l-innovazzjoni u rriċerka; l-aġenda diġitali, l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-ekonomija b’livell baxx
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju.

Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD):
Strument li l-għan tiegħu huwa li jgħin lill-ifqar membri tas-soċjetà billi jikkombina lgħajnuna alimentari u l-assistenza materjali bażika ma’ miżuri ta’ inklużjoni soċjali fuq
terminu twil maħsuba biex joħorġuhom mill-faqar.

Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+): Fond tal-UE taħt il-perjodu baġitarju 20212027 għall-ħolqien ta’ opportunitajiet edukattivi u ta' impjieg, kif ukoll għat-titjib tassitwazzjoni tal-persuni li jinsabu f'riskju ta' faqar. Għall-kuntrarju tal-predeċessur
tiegħu, il-Fond Soċjali Ewropew, l-FSE+ jinkludi l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn.

Fond ta’ Koeżjoni (FK): Fond tal-UE għat-tnaqqis tad-disparitajiet ekonomiċi u
soċjali fl-UE bil-finanzjament ta’ investimenti fl-Istati Membri fejn l-introjtu nazzjonali
gross għal kull abitant ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-UE.

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI): Programm taħt il-Garanzija għażŻgħażagħ biex jappoġġa liż-żgħażagħ li jkunu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ
f’reġjuni b’rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta’ aktar minn 25 %.

Introjtu nazzjonali gross (ING): Miżura standard tal-ġid ta’ pajjiż, ibbażata fuq lintrojtu ġġenerat minn sorsi domestiċi u minn barra l-pajjiż.

Klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS):
Klassifikazzjoni li tintuża fl-istatistika reġjonali u l-allokazzjoni ta’ finanzjament li
tissuddividi l-Istati Membri f’reġjuni ta’ tliet kategoriji skont suddiviżjonijiet
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amministrattivi nazzjonali eżistenti u sollijiet speċifiċi tal-popolazzjoni. Minn żoni kbar
għal dawk żgħar, il-kategoriji huma dawn li ġejjin: NUTS 1 (minn 3 sa 7 miljun abitant),
NUTS 2 (minn 800 000 sa 3 miljun abitant) u NUTS 3 (minn 150 000 sa
800 000 abitant).

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC): Qafas għall-kooperazzjoni
interreġjonali, transkonfinali u transnazzjonali, li jiggwida l-iskambji ta’ politika u limplimentazzjoni ta’ azzjoni konġunta. Huwa ffinanzjat mill-FEŻR.

Metodu ta’ Berlin: Metodoloġija, li tfasslet fl-1999, għall-allokazzjoni tal-fondi ta’
koeżjoni abbażi tal-prosperità u l-qgħad fil-livell reġjonali u nazzjonali. Għalkemm ilfokus tagħhom baqa’ konsistenti, il-kriterji tal-metodu evolvew minn perjodu ta'
programmazzjoni għall-ieħor biex jirriflettu sfidi u objettivi ta’ politika ġodda.

Perjodu ta' programmazzjoni: Il-perjodu li fih jiġi ppjanat u implimentat l-infiq talUE.

Politika ta' koeżjoni: Il-politika prinċipali ta’ investiment tal-UE, li għandha l-għan li
tnaqqas id-disparitajiet ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni u l-Istati Membri permezz
tal-promozzjoni tal-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività tan-negozji, it-tkabbir
ekonomiku, l-iżvilupp sostenibbli, u l-kooperazzjoni transkonfinali u interreġjonali. Hija
ffinanzjata permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali
Ewropew Plus (FSE+) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK).

Primjum: Pagament addizzjonali li jsir minbarra l-allokazzjoni reġjonali bażika fiddawl ta’ diversi kriterji soċjoekonomiċi u ambjentali.

Prodott domestiku gross (PDG): Miżura standard tal-ġid ta’ pajjiż: il-valur
monetarju tal-beni u s-servizzi kollha prodotti f’perjodu speċifiku fi ħdan l-ekonomija.

Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP): Il-pjan ta’ nfiq tal-UE li jistabbilixxi,
ġeneralment għal perjodu ta’ seba’ snin, il-prijoritajiet (fuq il-bażi tal-objettivi ta’
politika) u l-limiti massimi. Huwa jipprovdi l-istruttura li fi ħdanha jiġu stabbiliti l-baġits
annwali tal-UE u jistabbilixxi limitu għal kull kategorija ta’ nfiq. Il-QFP attwali jkopri lperjodu 2014-2020.

Rata AROPE: Il-perċentwal tal-persuni li jinsabu “F’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni
soċjali”.

Rata ta’ NEETs: il-perċentwal ta’ persuni li jkunu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew
taħriġ. Hija tinkludi kemm persuni qiegħda kif ukoll persuni inattivi.
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Reġjun aktar żviluppat (MDR): Reġjun fejn il-PDG per capita huwa aktar minn
90 % (2014-2020) jew minn 100 % (2021-2027) tal-medja tal-UE.

Reġjun fi tranżizzjoni (TR): Reġjun fejn il-PDG per capita huwa bejn 75 % u
90 % (2014-2020) jew bejn 75 % u 100 % (2021-2027) tal-medja tal-UE.

Reġjun inqas żviluppat (LDR): Reġjun fejn il-PDG per capita huwa inqas minn 75 %
tal-medja tal-UE.

Reġjuni skarsament popolati tat-Tramuntana (NSP): Ir-reġjuni tatTramuntana mbiegħda tal-Iżvezja u dawk tat-Tramuntana mbiegħda u tal-Lvant talFinlandja.

Reġjuni ultraperiferiċi: Klassifikazzjoni li tirreferi għal disa’ reġjuni fl-Unjoni
Ewropea: il-ħames dipartimenti Franċiżi ekstra-Ewropej u l-komunità Franċiża ekstraEwropea ta’ Saint Martin; il-komunità awtonoma Spanjola tal-Gżejjer Kanarji; u rreġjuni awtonomi Portugiżi tal-Azores u ta’ Madeira. Dawn ir-reġjuni jiffaċċjaw ċerti
restrizzjonijiet (distanzi kbar, insularità, daqs żgħir, topografija u klima diffiċli,
dipendenza ekonomika, eċċ) li jaffettwaw l-iżvilupp soċjoekonomiku tagħhom.

Regolament dwar dispożizzjonijiet komuni (CPR): Ir-regolament tal-UE li
jirregola għadd ta’ fondi taħt ġestjoni kondiviża. Għall-perjodu 2014-2020, dan huwa rRegolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għallperjodu 2021-2027, hemm proposta tal-Kummissjoni, li ġiet ippubblikata f’Mejju 2018,
għal regoli li se jirregolaw seba’ fondi: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond
ta’ Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u
s-Sajd, il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil, il-Fond għas-Sigurtà Interna, u l-Istrument
għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi.

Standard tal-kapaċità tal-akkwist (PPS): Unità monetarja artfiċjali biex tesprimi
l-aggregati ta’ kont nazzjonali aġġustati għad-differenzi fil-livelli tal-prezzijiet fost lIstati Membri.

Strateġija Ewropa 2020: L-istrateġija fuq 10 snin, tal-Unjoni Ewropea, li tniedet fl2010 biex tagħti spinta lit-tkabbir u toħloq l-impjiegi.

Xibka ta’ sikurezza: Allokazzjoni minima espressa bħala perċentwal tal-allokazzjoni
riċevuta fil-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti.
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Sommarju Eżekuttiv
I Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li l-UE tonfoq EUR 373 biljun fil-perjodu ta’

programmazzjoni li jmiss, jiġifieri l-perjodu 2021-2027, fuq il-politika ta' Koeżjoni, li hija
maħsuba biex tnaqqas id-diskrepanza bejn ir-reġjuni sinjuri u r-reġjuni foqra Ewropej.
Il-finanzjament għall-politika ta' Koeżjoni jitwassal lill-Istati Membri permezz ta’ tliet
fondi: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus
(FSE+) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK).

II L-ammont mill-baġit totali tal-UE li jiġi ddedikat għall-politika ta' Koeżjoni jirriżulta

essenzjalment minn deċiżjoni politika. L-ammont li jiġi allokat lil kull Stat Membru
huwa rregolat minn sensiela ta’ proċessi, li ftit li xejn inbidlu mill-perjodu 2000-2006 ’l
hawn. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposti tagħha għallmetodoloġija ta’ allokazzjoni bħala parti mill-proposti ferm aktar ġenerali tagħha għal
“regolament dwar dispożizzjonijiet komuni” (CPR), li jirregola l-operat kollu tat-tliet
fondi taħt ġestjoni kondiviża msemmija hawn fuq, flimkien ma’ dak ta’ erba’ fondi oħra
iżgħar. Il-proċessi li jiddeterminaw l-ammonti disponibbli għall-Istati Membri huma
relattivament ikkumplikati. L-għan ta’ din l-analiżi rapida dwar każ speċifiku huwa
għalhekk li tistipula dawn il-proċessi, fil-kuntest tagħhom, biex il-partijiet ikkonċernati
jkunu jistgħu jifhmu r-raġunament warajhom, kif ukoll l-operat tagħhom.

III Fil-qafas tal-politika ta' Koeżjoni, il-Kummissjoni tipproponi li talloka total ta’

EUR 326.3 biljun għall-FEŻR/l-FSE+, u l-bqija, EUR 46.7 biljun, għall-FK. Fi ħdan l-ewwel
allokazzjoni hemm żewġ għanijiet ta’ livell għoli: Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir
(EUR 316.8 biljun), u Kooperazzjoni territorjali Ewropea (EUR 9.5 biljun). Il-proċessi ta’
allokazzjoni jvarjaw:
o

Fil-qafas tal-għan Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir, jintużaw proċessi
differenti għat-tliet kategoriji ta’ ġid reġjonali (reġjuni inqas żviluppati, reġjuni fi
tranżizzjoni u reġjuni aktar żviluppati). Il-kriterju prinċipali li jiddetermina lfinanzjament huwa l-prosperità relattiva, iżda r-reġjuni jistgħu jibbenefikaw ukoll
minn primjums addizzjonali relatati ma’ fatturi soċjoekonomiċi u ambjentali: ilqgħad, b’mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-livell edukattiv milħuq, lemissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-migrazzjoni. L-aħħar tnejn minn dawn il-fatturi
huma proposti għall-ewwel darba għall-perjodu 2021-2027.

o

Fir-rigward tal-għan Kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-finanzjament jiġi allokat
lir-reġjuni primarjament fuq il-bażi tal-popolazzjonijiet affettwati.
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o

Il-finanzjament mill-FK huwa disponibbli għall-Istati Membri li l-ġid tagħhom ikun
inqas minn 90 % tal-medja tal-UE. Il-finanzjament jiġi allokat fuq il-bażi talpopolazzjonijiet u l-erjas tal-Istati Membri eliġibbli, aġġustati għall-prosperità
relattiva.

B’kollox, il-ġid relattiv jiddetermina ftit aktar minn 80 % tal-allokazzjonijiet.

IV Bħal fil-perjodi preċedenti, l-allokazzjonijiet li jirriżultaw mill-proċessi stipulati

hawn fuq huma suġġetti għal aġġustamenti ulterjuri maħsuba biex jimmitigaw ilflutwazzjonijiet sinifikanti fl-ammonti riċevuti minn Stati Membri individwali. Dawn laġġustamenti jieħdu l-forma ta’ limiti massimi fuq l-ammont massimu riċevibbli, u ta’
xbieki ta’ sikurezza li jiggarantixxu livell minimu ta’ finanzjament.

V Il-Kummissjoni tipproponi żewġ aġġustamenti ulterjuri, wara t-teħid

inkunsiderazzjoni tal-limiti massimi u tax-xbieki ta’ sikurezza. L-ewwel nett, ilKummissjoni pproponiet li jinżamm it-trasferiment ta’ EUR 11-il biljun mill-FK għallFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), li hija mmaniġġjata b’mod dirett. Barra minn hekk,
b’mod separat mill-proposta inizjali tagħha għas-CPR, il-Kummissjoni pproponiet
metodoloġija biex il-fondi jiġu allokati għall-FSE+, bil-ħsieb li ssir distinzjoni bejn lallokazzjonijiet għall-FSE+ (b’kollox EUR 100 biljun) u dawk għall-FEŻR fil-livell tal-Istati
Membri. Il-kriterju prinċipali huwa l-proporzjon ta’ riżorsi tal-FSE riċevuti minn kull Stat
Membru għall-perjodu 2014-2020, aġġustati b’referenza għal żewġ kriterji addizzjonali
relatati mal-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-inklużjoni soċjali.

VI Skont il-proposta tal-Kummissjoni, fil-perjodu 2021-2027, l-Istati Membri jirċievu,

b’kollox, 10 % inqas finanzjament taħt il-politika ta’ koeżjoni meta mqabbel malperjodu preċedenti. Fattur sinifikanti għall-bidliet fl-allokazzjonijiet individwali huwa lbidla fil-livell ta’ prosperità ta’ ħafna reġjuni (u ta’ xi Stati Membri), li jwassal għal
riklassifikazzjoni tal-istatus tagħhom (pereżempju, minn reġjuni inqas żviluppati għal
reġjuni fi tranżizzjoni). L-effett tal-limiti massimi u tax-xbieki ta’ sikurezza jfisser li lebda Stat Membru ma jirċievi żieda fil-finanzjament taħt il-politika ta' Koeżjoni ta’
aktar minn 8 %, jew tnaqqis ta’ aktar minn 24 %. Is-sehem totali tal-finanzjament taħt
il-politika ta' Koeżjoni li jiġi allokat għar-reġjuni inqas żviluppati taħt il-proposta jibqa’
kostanti, f’rata ta’ 75 % tal-finanzjament disponibbli.

VII L-istadju finali tal-proċess iseħħ barra mill-metodoloġija proposta mill-

Kummissjoni, f’negozjati politiċi li jinvolvu l-UE u l-Istati Membri. Fil-perjodi preċedenti,
dawn in-negozjati wasslu għal allokazzjonijiet addizzjonali lil ċerti Stati Membri u
reġjuni. Fi Frar 2019, l-iskeda ta’ żmien riveduta – f’konformità mal-konklużjonijiet tal-
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Kunsill Ewropew – ipprevediet li jintlaħaq kompromess dwar il-qafas finanzjarju
pluriennali (QFP) fil-ħarifa tal-2019 u li jiġu ffinalizzati n-negozjati dwar is-CPR ftit wara.
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Introduzzjoni
01 Il-politika ta' Koeżjoni – maħsuba biex tippromwovi l-koeżjoni ekonomika, soċjali

u territorajli fost l-Istati Membri – hija waħda mill-oqsma l-aktar sinifikanti tal-attività
tal-Unjoni Ewropea (UE), li tirrappreżenta madwar terz tal-baġit tagħha. Kull Stat
Membru huwa intitolat li jonfoq somma fissa, li titwassal permezz ta’ mekkaniżmi
differenti ta’ finanzjament, bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi ta’ Koeżjoni. Il-proċessi li
jiddeterminaw l-ammonti disponibbli għall-Istati Membri huma relattivament
ikkumplikati. L-għan ta’ din l-analiżi rapida dwar każ speċifiku huwa li tistipula dawn ilproċessi, fil-kuntest tagħhom, biex il-qarrejja jkunu jistgħu jifhmu r-raġunament
warajhom, kif ukoll l-operat tagħhom.

02 Peress li din l-analiżi rapida dwar każ speċifiku mhijiex rapport tal-awditjar, hija

ma fihiex ġudizzji, konkluzjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-fokus tagħna
huwa l-allokazzjoni proposta tal-fondi ta’ koeżjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni li
jmiss, jiġifieri l-perjodu 2021-2027, li l-leġiżlaturi tal-UE huma mistennija li jiddeċiedu
dwaru fi żmien it-12-il xahar li ġejjin. Fejn ikun xieraq, aħna nqabblu dawn il-proposti
ma’ perjodi preċedenti. L-analiżi hija strutturata kif ġej:
o

Il-prinċipji prinċipali li jiggwidaw il-proċess ta’ allokazzjoni, u stampa ġenerali ta’
dan tal-aħħar

o

Allokazzjonijiet inizjali lill-Istati Membri, li jinkludu għadd ta’ stadji differenti

o

Aġġustamenti sussegwenti għall-allokazzjonijiet inizjali
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Prinċipji tal-allokazzjoni u stampa
ġenerali tal-proċess
Prinċipji tal-allokazzjoni

03 F’konformità mal-objettiv tat-Trattat1, il-politika ta’ Koeżjoni hija mfassla bl-għan

li tnaqqas id-diskrepanza bejn ir-reġjuni foqra u r-reġjuni sinjuri Ewropej. B’mod
konsistenti ma’ din il-politika, il-prinċipju prinċipali li jirfed l-allokazzjoni huwa li rriżorsi jiġu mmirati lejn l-ifqar pajjiżi u reġjuni. Madankollu, bħal fil-perjodi preċedenti,
għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027, ir-reġjuni aktar sinjuri mhumiex
esklużi mill-finanzjament taħt il-politika ta’ Koeżjoni. Skont il-Kummissjoni, dan għaliex
ħafna mill-akbar sfidi (bħall-globalizzazzjoni u t-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju) kull ma’ jmur qed jaffettwaw ħafna reġjuni fl-UE, inklużi
dawk l-aktar żviluppati. 2

04 Għall-perjodu ta' programmazzjoni 2000-2006, ġiet stabbilita metodoloġija għall-

allokazzjoni tal-fondi 3, u, minn dak iż-żmien ’il hawn, l-approċċ ġenerali baqa’
relattivament kostanti. Il-kriterju li għandu l-akbar effett fuq kemm l-Istati Membri u rreġjuni jirċievu jibqa’ l-ġid relattiv4. Fil-proċess ta’ allokazzjoni jintużaw kriterji oħra li
jirriflettu l-prijoritajiet ta’ politika, iżda dawn il-kriterji huma ferm inqas importanti.
Matul il-perjodi ta' programmazzjoni preċedenti, intużaw kriterji relatati mas-suq taxxogħol u l-edukazzjoni; għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi flussi
migratorji u emissjonijiet ta’ gassijiet serra bħala kriterji addizzjonali. L-Anness I
jipprovdi aktar dettalji dwar l-evoluzzjoni tal-kriterji. Billi l-affidabbiltà tad-data u laċċettazzjoni mill-Istati Membri huma essenzjali, il-Kummissjoni tuża data mill-Eurostat
bħala l-bażi għall-allokazzjonijiet tagħha.

1

TFUE, l-Artikolu 174.

2

Il-Kummissjoni tal-UE, Skeda Informattiva, id-29 ta’ Mejju 2018 u l-Valutazzjoni talImpatt 2021-2027, SWD(2018) 283 Final.

3

Hija magħrufa aħjar bħala l-“metodu ta’ Berlin”, billi ntlaħaq qbil dwaru waqt is-summit ta’
Berlin tal-1999.

4

Wara eżaminar tal-indikaturi alternattivi, il-Kummissjoni tqis li din il-miżura hija l-indikatur laktar newtrali u affidabbli, li jirrifletti l-ħtiġijiet u d-disparitajiet tar-reġjuni u l-Istati Membri.
Ara d-DĠ REGIO, ir-Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, Lulju 2014,
p. 198
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05 Mekkaniżmi fil-forma ta’ limiti massimi u ta’ xbieki ta’ sikurezza huma inkorporati

fil-proċess biex jiżguraw li l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri individwali ma jvarjawx
wisq minn perjodu ta' programmazzjoni għall-ieħor.

06 Id-deċiżjonijiet finali dwar l-allokazzjonijiet taħt il-QFP jittieħdu f’kuntest ta’

natura politika ħafna. Billi l-QFP jiġi approvat b’unanimità, l-eżitu tal-proċess ta’
allokazzjoni jrid ikun aċċettabbli għall-Parlament Ewropew u għall-Istati Membri kollha.
Negozjati estensivi huma ġeneralment meħtieġa: fil-perjodi preċedenti, ammonti
addizzjonali ġew allokati lill-Istati Membri mingħajr l-applikazzjoni tal-formuli rilevanti.
L-allokazzjoni finali tirrappreżenta kompromess politiku.

Stampa ġenerali tal-proċess

07 Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni inkludiet, għall-ewwel darba,

deskrizzjoni tal-metodoloġija ta’ allokazzjoni fil-proposta għas-CPR 5. Il-proposta
tinkludi wkoll l-ammonti allokati lill-Istati Membri.

08 Il-Figura 1 tagħti stampa ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni biex ir-riżorsi

totali tal-UE għall-perjodu jiġu kkonkretizzati f’allokazzjonijiet taħt il-politika ta’
Koeżjoni għal kull Stat Membru u għal kull fond. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor,
iċ-ċifri kollha kkwotati f’din l-analiżi huma fi prezzijiet attwali.

5

L-Anness XXII tal-proposta għas-CPR (COM(2018) 375 final). Din il-proposta tassumi li rRenju Unit joħroġ mill-UE fi tmiem Marzu 2019. Fi Frar 2019, l-arranġamenti li jirregolaw ilħruġ potenzjali tar-Renju Unit kienu inċerti. Għalhekk, aħna eskludejna kull kunsiderazzjoni
relatata mal-Brexit minn din l-analiżi.
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Figura 1 – Il-proċess ta’ allokazzjoni tal-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni
QFP 2021-2027 = EUR 1 279 biljun

Baġit
tal-UE

Politiki

Fondi

Intestatura 2: Koeżjoni u Valuri EUR 442 biljun

Erasmus +

Aġġustamenti

Ewropa Kreattiva

Fond ta' Koeżjoni
EUR 46.7 biljun

Nazzjonali

Oħrajn…

FEŻR / FSE +
EUR 326.3 biljun
Għan Investiment għall-Impjiegi u tTkabbir
EUR 316.8 biljun

Għanijiet

Metodu ta’
allokazzjoni

Politika ta'
Koeżjoni
EUR 373 biljun

Finanzjament għarreġjuni ultraperiferiċi u
dawk skarsament
popolati tat-Tramuntana

Għan Kooperazzjoni
Territorjali Ewropea
EUR 9.5 biljun

Reġjonali

Reġjonali /nazzjonali

FEŻR

ETC
(iffinanzjata millFEŻR)

Limiti massimi u xbieki ta’ sikurezza nazzjonali
Ripartizzjoni

Allokazzjonijiet
finali

Sors: Il-QEA.

FK

FSE+

Nota: L-ammonti finanzjarji ppreżentati huma l-proposti tal-Kummissjoni għall-perjodu 2021-2027.
Huma jinkludu finanzjament li mhux allokat direttament lill-Istati Membri (“trasferimenti”):
EUR 11.3 biljun ittrasferiti mill-FK għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), EUR 1.3 biljun għallAssistenza Teknika mmaniġġjata mill-Kummissjoni (għall-fondi kolha, EUR 1.2 biljun għall-komponenti
interreġjonali tal-għan Kooperazzjoni territorjali Ewropea, EUR 0.6 biljun mill-FEŻR għall-Inizjattiva
Urbana Ewropea u EUR 0.2 biljun għall-kooperazzjoni transnazzjonali taħt l-FSE+.

09 L-ewwel stadji fil-proċess huma dawn li ġejjin:
o

Il-punt tat-tluq huwa l-baġit pluriennali kumplessiv tal-UE għall-perjodu ta’
programmazzjoni. F’Mejju 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-proposti tagħha
għall-perjodu li jmiss (2021-2027)6. Il-proposta tal-Kummissjoni tirrappreżenta
żieda fil-baġit totali ta’ 18 % meta mqabbel mal-perjodu preċedenti (2014-2020)
(minn EUR 1 087 biljun għal EUR 1 279 biljun). Dan huwa ekwivalenti għal 5 %
wara l-aġġustamenti 7.

6

COM(2018) 322 final u COM(2018) 321 final.

7

Id-dokument informattiv u analitiku tal-QEA, Lulju 2018, “The Commission’s proposal for
the 2021-2027 Multiannual Financial Framework” (Il-proposta tal-Kummissjoni għall-Qafas
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027), il-paragrafi 4 u 6. L-aġġustamenti jinkludu l-ħtieġa li
jittieħed kont tal-inflazzjoni u tal-Brexit.
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o

Fi ħdan din iċ-ċifra totali, il-Kummissjoni tipproponi li talloka EUR 442 biljun għal
“Koeżjoni u valuri”, li minnhom EUR 373 biljun għall-politika ta' Koeżjoni (10 %
inqas meta mqabbel mal-perjodu preċedenti). L-allokazzjoni ta’ din is-somma talaħħar hija suġġetta għal din l-analiżi. Tliet fondi jikkontribwixxu għall-politika ta'
Koeżjoni: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew
Plus (FSE+) u l-Fond ta' Koeżjoni (FK).

o

Mill-finanzjament totali taħt il-politika ta’ Koeżjoni, l-UE allokat EUR 46.7 biljun
għall-FK, filwaqt li l-bqija ġew allokati għall-FEŻR/l-FSE+, li inizjalment kienu
jirċievu allokazzjoni flimkien.

o

Għall-ammont total ta’ EUR 326.3 biljun għall-FEŻR/l-FSE+, l-UE għandha żewġ
għanijiet: l-għan Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir, li jirrappreżenta l-biċċa lkbira tal-fondi, u l-għan Kooperazzjoni territorjali Ewropea. Parti żgħira
(EUR 1.6 biljun) mill-ammont allokat għall-ewwel għan hija ddedikata għallappoġġ li jingħata lir-reġjuni ultraperiferiċi u dawk skarsament popolati tatTramuntana.

10 L-istadju li jmiss huwa l-ewwel punt li fih jiġu ddeterminati l-allokazzjonijiet li

jingħataw lil Stati Membri individwali – lill-pajjiż fl-intier tiegħu jew inkella lir-reġjuni fi
ħdanu. Għall-allokazzjoni inizjali ta’ elementi differenti tal-finanzjament totali
disponibbli taħt il-politika ta’ Koeżjoni jintużaw proċessi differenti, kif stipulat fittaqsimiet li ġejjin u kif ippreżentat fl-Anness II. L-ewwel nett, aħna nispjegaw lallokazzjoni taħt il-FEŻR/l-FSE+, segwita mill-allokazzjoni taħt l-FK. It-taqsima finali fi
ħdan din il-parti tal-analiżi tkopri aġġustamenti sussegwenti, inklużi l-limiti massimi u xxbieki ta’ sikurezza kif ukoll l-allokazzjoni taħt l-FSE+. Fid-dokument kollu, aħna nużaw
għadd ta’ eżempji dettaljati, ibbażati fuq Stati Membri jew reġjuni fittizji, biex nuru lkalkoli.
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Allokazzjoni inizjali lill-Istati Membri
Allokazzjoni għall-għan Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir

11 Biex jiġi allokat finanzjament relatat maż-żewġ għanijiet tal-FEŻR/l-FSE+ jintużaw

proċessi differenti. Fi ħdan l-ewwel għan, Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir,
kriterju importanti huwa l-ġid relattiv tar-reġjuni 8. Il-Kummissjoni tipproponi lkategorizzazzjoni li ġejja għall-perjodu 2021-2027 (ara wkoll l-Anness X):
o

Reġjuni inqas żviluppati, fejn il-PDG medju per capita huwa inqas minn 75 % talmedja tal-UE

o

Reġjuni fi tranżizzjoni, fejn il-PDG medju per capita huwa bejn 75 % u 100 % talmedja tal-UE

o

Reġjuni aktar żviluppati, fejn il-PDG medju per capita huwa ikbar mill-medja tal-UE

Reġjuni inqas żviluppati

12 L-allokazzjoni għar-reġjuni inqas żviluppati tiġi ddeterminata fi tliet passi, u

titntwera fl-Anness III (a):
1)

Id-differenza bejn il-PDG per capita tar-reġjun u dak tal-medja tal-UE – iddiskrepanza fil-prosperità – tiġi mmultiplikata bil-popolazzjoni tar-reġjun.

2)

Għal din iċ-ċifra jiġi applikat koeffiċjent, li jirrifletti l-ġid relattiv tal-Istat Membru li
fih ikun jinsab ir-reġjun – ara l-Anness III (b). Għalhekk, reġjun fqir f’pajjiż fqir
jirċievi aktar minn reġjun li jkun fqir daqsu u li jkun jinsab f’pajjiż inqas fqir.

3)

Ir-reġjuni jistgħu jibbenefikaw minn primjums addizzjonali relatati ma’ fatturi
soċjoekonomiċi u ambjentali: il-qgħad, u speċifikament il-qgħad fost iż-żgħażagħ,
il-livell edukattiv milħuq, l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-migrazzjoni – ara lAnness III (c).

8

Il-Kummissjoni tkejjel il-ġid bl-użu tal-prodott domestiku gross (PDG), u l-introjtu nazzjonali
gross (ING), bi jew mingħajr aġġustamenti biex tiġi riflessa l-kapaċità tal-akkwist. Dawn ittermini huma spjegati fil-Glossarju.
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13 It-Tabella 1 tippreżenta eżempju dettaljat tal-proċess għar-reġjuni inqas
żviluppati, għal reġjun fittizju.

Tabella 1 – Eżempju dettaljat tal-kalkolu tal-allokazzjoni individwali għarreġjuni inqas żviluppati
Reġjun
Pass (1)

(1) PDG reġjonali per capita
(2) PDG tal-UE per capita
(3) Diskrepanza fil-prosperità = (2)-(1)
(4) Popolazzjoni tar-reġjun
(5) Ammont teoretiku inizjali = (3) x (4) x 7 snin

Pass (2)

ING nazzjonali per capita
(6) Koeffiċjent korrispondenti (ara l-Anness IIIb)
(7) Allokazzjoni individwali = (5) x (6)

EUR 15 000
EUR 25 000
EUR 10 000
3 500 000
EUR 245 biljun
90 % tal-medja tal-UE
1.3 %
EUR 3 185 miljun

Għadd ta’ persuni qiegħda (a)
Rata tal-qgħad (b)
Primjum 1 Qgħad Medja għar-reġjuni inqas żviluppati (c)
Għadd ta’ persuni li jkun aktar mill-medja
(8) Ammont tal-primjum = (d) x EUR 500 x 7 snin
Għadd ta’ żgħażagħ qiegħda (a)
Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (b)
Primjum 2 Qgħad Medja għar-reġjuni inqas żviluppati (c)
Pass (3)
(eżempju ta’ fost iż-Żgħażagħ Għadd ta’ persuni li jkun aktar mill-medja
(jekk b>c) (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]
3 primjums)
(9) Ammont tal-primjum = (d) x EUR 500 x 7 snin
Primjum 3
Emissjonijiet ta’
gassijiet serra

300 000
13.2 %
13.5 %
0
EUR 0
60 000
35.0 %
32.6 %
4 114
EUR 14.4 miljun
200 milljun t
175 miljun t

Emissjonijiet nazzjonali ta’ CO2 (a)
Mira għall-2030 (b)
Ammont li jkun aktar mill-mira (jekk a>b)
(c) = (a) - (b)
Sehem tar-reġjun fil-popolazzjoni nazzjonali (d)
(10) Ammont tal-primjum = (d) x EUR 1 x 7 snin

Allokazzjoni għall-perjodu 2021-

= (7) + (8) + (9) + (10)

25 miljun t
10.0 %
EUR 17.5 miljun
EUR 3 216.9 miljun

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 1a. sa g.
Nota: Dan mhuwiex il-proċess komplet ta’ allokazzjoni, billi l-eżempju ma jurix l-allokazzjoni talprimjums kollha.

Reġjuni fi tranżizzjoni

14 Il-Kummissjoni tipproponi li għall-perjodu 2021-2027, ir-reġjuni fi tranżizzjoni

jkunu dawk fejn il-PDG per capita tagħhom ikun bejn 75 % u 100 % tal-medja tal-UE 9.
Għall-perjodu 2014-2020, l-ekwivalenti kien bejn 75 % u 90 % tal-medja tal-UE; irreġjuni li l-PDG tagħhom kien bejn 90% u 100 % tal-medja kienu preċedentement
ikklassifikati bħala reġjuni aktar żviluppati – ara l-paragrafu 16 hawn taħt. Din il-bidla
twessa’ b’mod konsiderevoli l-popolazzjoni koperta minn din il-kategorija, minn inqas
9

L-Art.102-2.b tal-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR (COM(2018) 375 final).
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minn 15 % għal aktar minn 25 % tal-popolazzjoni tal-UE. L-effett tal-bidla minn status
ta’ reġjun aktar żviluppat għal status ta’ reġjun fi tranżizzjoni huwa li r-reġjuni
inkwistjoni għandhom it-tendenza li jirċievu aktar finanzjament taħt il-poiltika ta’
Koeżjoni. Il-Kummissjoni tiġġustifika din il-bidla bil-persistenza ta’ sfidi strutturali għarreġjuni b’introjtu medju, li progressivament qed jilħquhom reġjuni inqas propseri iżda li
qed jiżviluppaw b'mod rapidu 10, filwaqt li xorta jibqgħu għadhom lura meta mqabbla
mar-reġjuni aktar żviluppati. Il-pajjiżi l-aktar affettwati minn din il-modifika huma lFinlandja, Franza, il-Ġermanja, is-Slovenja u n-Netherlands. Fi ħdan din l-estensjoni talfirxa ta’ reġjuni fi tranżizzjoni, il-mekkanika tal-proċess ta’ allokazzjoni propost għallperjodu 2021-2027 hija simili ħafna għal dik tal-perjodu 2014-2020.

15 Hemm erba’ passi involuti fl-allokazzjoni, kif jidher fl-Anness IV:
1)

Jiġi ddeterminat livell minimu ta’ appoġġ (EUR 18 per capita kull sena), qabel ma
jitqiesu l-primjums. Dan huwa l-ammont inizjali teoretiku per capita li r-reġjun
jirċievi li kieku kien aktar żviluppat 11.

2)

Jiġi kkalkulat livell massimu ta’ appoġġ, qabel ma jitqiesu l-primjums. Dan
jikkorrispondi għal 60 % tal-allokazzjoni per capita li r-reġjun jirċievi li kieku kien
inqas żviluppat (il-paragrafu 12), b’PDG per capita ta’ 75 % tal-medja tal-UE 12.

3)

L-appoġġ għar-reġjun inkwistjoni jiġi mbagħad iddeterminat b’referenza għallPDG relattiv per capita tar-reġjun meta mqabbel mal-medja tal-UE, fi ħdan il-limiti
minimi u massimi kif huma deskritti fil-qosor hawn fuq. Il-Figura 2 tippreżenta
eżempju dettaljat, għal reġjun b’PDG per capita ta’ 87.8 % tal-medja tal-UE; ilFigura turi li kieku dan ir-reġjun jirċievi EUR 50 per capita kull sena.

4)

L-Istati Membri jistgħu jibbenefikaw mill-istess primjums addizzjonali, bħalma
huwa l-każ għar-reġjuni inqas żviluppati (l-Anness III (c)), li huma relatati ma’
fatturi soċjoekonomiċi u ambjentali: il-qgħad, u speċifikament il-qgħad fost iżżgħażagħ, il-livell edukattiv milħuq, l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u lmigrazzjoni.

10

Id-DĠ REGIO, Is-Sitt rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, Lulju 2014,
p. 198.

11

Il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 2.a u 3.

12

Ibid, 1.a u b.
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Figura 2 – Eżempju dettaljat tal-kalkolu ta’ allokazzjoni inizjali għal
reġjun fittizju fi tranżizzjoni
8

Allokazzjoni massima per capita
EUR 80

7

Allokazzjoni kull sena u per capita
(f’EUR)

6

5

x

EUR 50

Reġjun B

4

3

EUR 18

2

Allokazzjoni minima per capita
1

0

75 %

80 %

85 %

87.8 %

90 %

95 %

100 %

PDG per capita espress fir-rigward tal-medja tal-UE

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq l-Anness XXII, 2a u b.
Nota: Il-graff turi kif, għal dan ir-reġjun, il-ġid tiegħu ta’ 87.8 % tal-medja tal-UE jirriżulta f’allokazzjoni
per capita ta’ EUR 50 kull sena.

Reġjuni aktar żviluppati

16 Ir-reġjuni aktar żviluppati huma dawk li l-PDG per capita tagħhom huwa aktar

mill-medja tal-UE 13. Il-metodoloġija ta’ allokazzjoni hija differenti minn dawk li ġew
deskritti qabel, iżda tibqa’ simili ħafna għal dik stabbilita għall-perjodu 2014-2020. Kif
juri l-Anness V (a), hemm tliet passi:
1)

Il-Kummissjoni tikkalkula l-finanzjament totali għar-reġjuni aktar żviluppati billi
timmultiplika ammont għal kull persuna kull sena bil-popolazzjoni ta’ dawk irreġjuni.

2)

Minn dan it-total, l-ammont li mbagħad jiġi kkalkulat għal kull reġjun ikun bbażat
fuq data relatata ma’ seba’ indikaturi demografiċi u soċjoekonomiċi. Dawn lindikaturi għandhom ponderazzjonijiet differenti, li jvarjaw minn 20 % għallpopolazzjoni u l-livell edukattiv milħuq, sa 2.5 % għad-densità tal-popolazzjoni. Lindikaturi u l-ponderazzjonijiet tagħhom huma ppreżentati fl-Anness V (b). Issehem għal kull reġjun jiġi kkalkulat għal kull indikatur u applikat għall-

13

L-Art.102-2.c tal-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR (COM(2018) 375).
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finanzjament totali disponibbli biex tiġi ddeterminata l-allokazzjoni ta’ kull reġjun.
It-Tabella 2 turi eżempju dettaljat ta’ dan il-metodu għall-ewwel indikatur.
3)

Bħala l-aħħar pass, jistgħu jiżdiedu primjums relatati mal-emissjonijiet ta’ gassijiet
serra u l-migrazzjoni, jekk ikun applikabbli, bl-użu tal-istess proċessi bħal dawk
għar-reġjuni inqas żviluppati u dawk fi tranżizzjoni.

Tabella 2 –Eżempju dettaljat tal-metodu ta’ allokazzjoni għar-reġjuni
aktar żviluppati – simulazzjoni bbażata fuq l-Indikatur 1 (popolazzjoni)
Reġjun
Pass 1: Riżorsi disponibbli għall-MDRs kollha
(esklużi l-primjums)

(1) Popolazzjoni totali
(2) Allokazzjoni per capita
(3) Finanzjament totali tal-MDRs = (1) x (2) x 7

Pass 2

(4) Popolazzjoni tar-reġjun
(5) Popolazzjoni totali tal-MDRs
(6) Sehem tal-popolazzjoni = (4) / (5)
(7) Sehem tal-Indikatur 1 f’riżorsi disponibbli
(8) Sehem riklassifikat għar-reġjun = (7) x (6)
(9) Allokazzjoni finali għar-reġjun fuq il-bażi talIndikatur 1 = (8) x (3)

208 miljun
EUR 18
EUR 26.2 biljun
6 miljun
208 miljun
2.9 %
20 %
0.6 %
EUR 151 miljun

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 3 u 4.

17 Bħal fil-perjodu 2014-2020, fl-ambitu ta’ dan l-għan il-Kummissjoni tipproponi

wkoll li l-finanzjament ta’ EUR 1.6 biljun għar-reġjuni ultraperiferiċi u dawk skarsament
popolati tat-Tramuntana jiġi delimitat. Il-finanzjament jiġi allokat fuq il-bażi talpopolazzjoni.

Allokazzjoni għall-għan Kooperazzjoni Territorjali Ewropea

18 L-objettivi tal-politika ta’ Koeżjoni relatati mal-għan Kooperazzjoni territorjali

Ewropea huma ffinanzjati permezz tal-FEŻR. L-allokazzjoni fl-ambitu ta’ dan l-għan hija
bbażata fuq erba’ “oqsma” ta’ attività (l-Anness VI (a)): kooperazzjoni transkonfinali
terrestri, kooperazzjoni marittima, kooperazzjoni transnazzjonali u kooperazzjoni irreġjuni ultraperiferiċi. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi li jiġu
allokati EUR 9.5 biljun għal dan l-għan 14, b’ammonti differenti disponibbli taħt kull

14

Ir-Regolament propost dwar l-ETC (COM(2018) 374 final) jiddistingwi bejn ħames
komponenti: kooperazzjoni transkonfinali, kooperazzjoni transnazzjonali u marittima (żewġ
oqsma differenti fil-proċess ta’ allokazzjoni), kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi,
kooperazzjoni interreġjonali u investimenti interreġjonali fl-innovazzjoni. Iż-żewġ
komponenti interreġjonali, li jammontaw għal EUR 1.2 biljun, mhumiex allokati lill-Istati
Membri.

20
qasam. Għal kull qasam, il-finanzjament jiġi allokat lir-reġjuni eliġibbli fuq il-bażi talpopolazzjonijiet affettwati – ara l-Anness VI (b). Il-biċċa l-kbira tal-finanzjament huwa
ddedikat għall-qasam ta’ kooperazzjoni terrestri.

19 It-Tabella 3 tippreżenta eżempju dettaljat ta’ finanzjament taħt l-għan
Kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Tabella 3 – Eżempju dettaljat tal-kalkolu tal-allokazzjoni ta’ Stat Membru
taħt l-għan Kooperazzjoni Territorjali Ewropea
Stat Membru
A. Kooperazzjoni
transkonfinali terrestri

(1) Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni totali tar-reġjuni tul il-fruntieri fuq lart
(2) Sehem tal-popolazzjoni totali li tgħix f’inqas minn 25 km mill-fruntiera
(3) Sehem ipponderat = 60 %x(1) + 40 %x(2)
(4) Finanzjament totali disponibbli għal dan il-qasam
(5) Allokazzjoni għal dan il-qasam = (3)x(4)

(1) Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni totali tar-reġjuni tul il-fruntieri talkosta
(2) Sehem tal-popolazzjoni totali li tgħix f’inqas minn 25 km mill-kosti
B. Kooperazzjoni marittima*
(3) Sehem ipponderat = 60 %x(1) + 40 %x(2)
(4) Finanzjament totali disponibbli għal dan il-qasam
(5) Allokazzjoni għal dan il-qasam = (3)x(4)
C. Kooperazzjoni
transnazzjonali*

(1) Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni tal-UE
(2) Finanzjament totali disponibbli għal dan il-qasam
(3) Allokazzjoni għal dan il-qasam = (1)x(2)

(1) Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE
D. Kooperazzjoni tar-reġjuni
(2) Finanzjament totali disponibbli għal dan il-qasam
ultraperiferiċi
(3) Allokazzjoni għal dan il-qasam = (1)*(2)
E. Allokazzjoni totali taħt l-ETC għall-perjodu 2021-2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3)

5.0 %
10.0 %
7.0 %
EUR 5 biljun
EUR 350 miljun
1.0 %
2.0 %
1.4 %
EUR 1.35 biljun
EUR 19-il miljun
5.0 %
EUR 1.65 biljun
EUR 82.5l miljun
8.0 %
EUR 0.3 biljun
EUR 24 miljun
EUR 475.5 miljun

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni għas-CPR, l-Anness XXII, 8, u l-preżentazzjoni millKummissjoni Ewropea intitolata “Methodology for determining financial allocations by Member State”
(Metodoloġija għad-determinazzjoni tal-allokazzjonijiet finanzjarji skont l-Istat Membru).
* Fir-Regolament propost dwar l-ETC (COM(2018) 374 final) il-kooperazzjoni transnazzjonali u marittima
hija komponent b’baġit ta’ EUR 3 biljun. Ir-ripartizzjoni (EUR 1.35 biljun u EUR 1.65 biljun) hija biss għalliskopijiet tal-allokazzjoni lill-Istati Membri.

Allokazzjoni taħt il-Fond ta’ Koeżjoni

20 L-Istati Membri b’ING per capita inqas minn 90 % tal-medja tal-UE huma eliġibbli

għall-Fond ta’ Koeżjoni. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet li
ammont totali ta’ EUR 46.7 biljun jiġi allokat għall-FK, tnaqqis ta’ 45 % meta mqabbel
mal-perjodu preċedenti. Il-Kummissjoni tispjega dan it-tnaqqis sinifikanti bil-fatt li lIstati Membri li ssieħbu fl-UE fl-2004 u fl-2007 jeħtieġu inqas investimenti kbar flinfrastruttura tat-trasport u dik ambjentali. Fil-prattika, iż-żieda fl-allokazzjonijiet millFEŻR u l-FSE+li jingħataw reġjuni ifqar tikkumpensa għal dan it-tnaqqis fil-finanzjament
mill-FK, biex b’hekk l-allokazzjoni relattiva kumplessiva tal-fondi taħt il-politika ta’
Koeżjoni li jingħataw lil reġjuni ifqar tibqa’ b’mod ġenerali l-istess.
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21 Il-proċess biex jiġi allokat il-baġit tal-Fond ta' Koeżjoni baqa’ l-istess bħal dak talperjodi preċedenti. Il-proċess ta’ allokazzjoni huwa kif ġej (ara l-Anness VII):
1)

L-ewwel pass huwa l-kalkolu ta’ ċifra totali teoretika għall-FK, fuq il-bażi ta’
EUR 62.90 per capita kull sena.

2)

Allokazzjoni inizjali ssir fuq il-bażi tal-popolazzjoni (50 %) u l-erja tas-superfiċje
(50 %) 15.

3)

Din l-allokazzjoni inizjali tiġi aġġustata għall-prosperità nazzjonali (fuq il-bażi talING tal-Istat Membru meta mqabbel mal-medja tal-UE).

4)

Il-mekkanika tal-aġġustament tal-prosperità tfisser li jeħtieġ li l-kalkolu jiġi
riklassifikat. Is-sehem riklassifikat tal-Istat Membru mbagħad jiġi applikat għallfinanzjament totali disponibbli mill-FK, biex tinkiseb l-allokazzjoni tal-Istat
Membru.

22 It-Tabella 4 tippreżenta eżempju dettaljat ta’ finanzjament taħt il-Fond ta'

Koeżjoni.

Tabella 4 – Eżempju dettaljat tal-kalkolu tal-allokazzjoni ta’ Stat Membru
taħt il-FK
Stat Membru
A: Pass 1 - Riżorsi disponibbli tal-FK

EUR 62.9 per capita x 7 snin x popolazzjoni eliġibbli totali

B: Pass 2 - Sehem tal-Istat Membru

(1) Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni
(2) Sehem tal-Istat Membru fis-superfiċje
(3) Sehem tal-Istat Membru = 50 %xB(1)+50 %xB(2)

C: Pass 3 - Aġġustament għall-prosperità nazzjonali
relattiva

D: Pass 4 - Sehem riklassifikat tal-Istat Membru

10 %
8%
9%

(1) Ammont li permezz tiegħu l-ING/per capita tal-Istat Membru huwa
inqas mill-medja għall-Istati Membri kollha eliġibbli taħt il-FK
(2) Aġġustament biex jiġi rifless il-faqar relattiv tal-Istat Membru = 1/3
(skont il-Proposta rigward is-CPR) * C(1)

+10 %

(3) Sehem aġġustat tal-Istat Membru = B(3)x(1+C(2))

9.9 %

(1) Somma tal-ishma aġġustati kollha tal-Istati Membri

115 %

(2) Sehem riklassifikat tal-Istat Membru = C(3)/D(1)

8.6 %

Allokazzjoni finali taħt il-FK għall-perjodu 2021-2027 = AxD(2)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 7.

15

EUR 46.7 biljun

Jekk id-densità tal-popolazzjoni tkun għolja ħafna, il-kriterju tal-erja ma jitteħidx
inkunsiderazzjoni.

30 %

EUR 4.02 biljun

22

23 F’konformità mal-proposta biex jitnaqqas il-finanzjament mill-FK għall-

perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi li l-intitolament ta’ Stat Membru
individwali għar-riżorsi tal-FK jiġi limitat għal terz tal-allokazzjoni totali tiegħu għallfinanzjament kollu taħt il-politika ta' Koeżjoni. Il-pajjiżi affettwati minn dan il-limitu flallokazzjoni proposta għall-perjodu 2021-2027 huma l-Estonja, il-Latvja u Malta.
Madankollu, dawn l-Istati Membri mhu se jitilfu l-ebda finanzjament, billi r-riżorsi
eċċessivi tal-FK se jiġu ttrasferiti għall-intitolamenti tagħhom taħt l-għan Investiment
għall-impjiegi u t-tkabbir.

Piż finanzjarju tal-kriterji ta’ allokazzjoni

24 F’termini ta’ finanzjament totali taħt il-politika ta’ Koeżjoni – li jkopri l-FEŻR, l-

FSE+ u l-FK – it-Tabella 5 turi l-piż tal-kriterji differenti fil-proċess ta’ allokazzjoni lillIstati Membri. Hija turi li kemm għall-perjodu 2014-2020 kif ukoll għall-perjodu 20212027, il-prosperità tirrappreżenta aktar minn 80 % tal-allokazzjonijiet.

Tabella 5 – Piż finanzjarju tal-kriterji ta’ allokazzjoni
Kriterju

2014-2020

2021-2027

Prosperità (PDG/ING)

86 %

81 %

Suq tax-xogħol, edukazzjoni, demografika

14 %

15 %

Klima

-

1%

Migrazzjoni

-

3%

Total

100 %

100 %

Sors: Preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea intitolata “EU Budget for the future: Regional
development and cohesion”(Baġit tal-UE għall-futur: Żvilupp u koeżjoni reġjonali).
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Aġġustamenti għall-allokazzjoni inizjali
25 Din it-taqsima tkopri l-operat tal-limiti massimi u tax-xbieki ta’ sikurezza stabbiliti,

kif ukoll l-aġġustamenti għall-allokazzjonijiet, inklużi l-allokazzjonijiet speċifiċi għallfondi. Hija tippreżenta wkoll ir-riżultat ta’ dawn il-proċessi, f’termini tal-allokazzjonijiet
finali lill-Istati Membri kif jidher fil-proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR.

Limiti massimi u xbieki ta’ sikurezza

26 Bħal ifil-perjodi preċedenti, l-allokazzjonijiet lill-Istati Membri li jirriżultaw mill-

proċessi stipulati hawn fuq huma suġġetti għal aġġustamenti ulterjuri maħsuba biex
jimmitigaw il-flutwazzjonijiet sinifikanti fl-ammonti riċevuti minn Stati Membri
individwali. Dawn l-aġġustamenti jieħdu l-forma ta’ limiti massimi fuq l-ammont
massimu riċevibbli, u ta’ xbieki ta’ sikurezza li jiggarantixxu livell minimu ta’
finanzjament. L-Anness VIII (a) juri l-limiti massimi u x-xbieki ta’ sikurezza proposti
għall-perjodu 2021-2027.

Limiti massimi

27 Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi tliet elementi tal-iffissar ta’

limiti massimi:
1)

16

L-ewwel nett, il-finanzjament annwali totali disponibbli għal Stat Membru
individwali huwa limitat għal perċentwal fiss tal-PDG stmat tagħhom 16. Ilproporzjon tal-PDG permess naqas matul l-aħħar perjodi ta' programmazzjoni (ara
l-Anness VIII (b)) u jiddependi fuq il-ġid relattiv tal-pajjiż: pajjiżi ifqar għandhom
limiti ogħla, kif jidher fit-Tabella 6, fuq il-bażi li l-ħtiġijiet tagħhom huma akbar.

Ibbażat fuq il-previżjonijiet ta’ tkabbir fuq terminu twil għall-perjodu 2021-2027 tadDĠ ECFIN (f’termini mhux ta’ PPS).
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Tabella 6 – Iffissar ta’ limiti massimi espressi bħala proporzjon tal-PDG
nazzjonali

Soll f’termini ta’ ING per capita

Limitu
massimu
bħala
proporzjon
tal-PDG

Stati Membri affettwati

Inqas minn 60 % tal-medja tal-UE

2.3 %

Il-Bulgarija, ir-Rumanija, ilKroazja

Bejn 60 % u 65 % tal-medja tal-UE

1.85 %

Il-Latvja

Aktar minn 65 % tal-medja tal-UE

1.55 %

Il-pajjiżi l-oħra kollha tal-UE

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta rigward is-CPR għall-perjodu 2021-2027, l-Anness XXII, 10, u
informazzjoni mill-Kummissjoni.

2)

Bħala t-tieni limitu massimu, l-allokazzjonijiet nazzjonali huma wkoll suġġetti għal
limitu fir-rigward tal-ammont riċevut taħt il-perjodu ta' programmazzjoni
preċedenti. Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi li Stat Membru
ma jistax jirċievi aktar minn 108 % tal-allokazzjoni tiegħu għall-perjodu 2014-2020.
Ir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Greċja huma affettwati minn dan il-limitu.

3)

Fl-aħħar nett, il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi limitu massimu ġdid għallIstati Membri sinjuri, li l-ING per capita tagħhom huwa mill-inqas 120 % tal-medja
tal-UE. Dawn il-pajjiżi ma jistgħux jirċievu aktar minn dak li ġie allokat lilhom għallperjodu 2014-2020. Sitt Stati Membri huma affettwati: Il-Belġju, l-Iżvezja, inNetherlands, l-Awstrija, id-Danimarka u l-Lussemburgu.

Xbieki ta’ sikurezza

28 Ix-xibka ta’ sikurezza prinċipali proposta mill-Kummissjoni hija li l-allokazzjoni ta’

Stat Membru individwali ma tistax tkun inqas minn 76 % ta’ dak li rċieva filperjodu 2014-2020. Dan huwa livell ferm ogħla minn dak li ġie stabbilit għal dan ilperjodu, meta x-xibka ta’ sikurezza ekwivalenti kienet issettjata għal 55 % Ħames pajjiżi
se jibbenefikaw minn din ix-xibka ta’ sikurezza fil-perjodu 2021-2027: l-Ungerija, ilLitwanja, l-Estonja, Malta u ċ-Ċekja.

29 Il-mekkaniżmu ta’ allokazzjoni huwa mfassal b’tali mod li r-reġjuni fi tranżizzjoni

ma jistgħux jirċievu inqas minn dak li jirċievu li kieku kienu reġjuni aktar żviluppati (ilparagrafu 15 (1)). Xibka ta’ sikurezza addizzjonali hija stabbilita biex ittaffi l-impatt għal
reġjun li jitlef l-istatus tiegħu ta’reġjun inqas żviluppat, billi dan normalment iwassal

25
għal allokazzjoni aktar baxxa. Ir-reġjuni f’din il-kategorija ma jistgħux jirċievu inqas
minn 60 % tal-allokazzjoni annwali tagħhom taħt l-għan Investiment għall-impjiegi u ttkabbir għall-perjodu 2014-2020.

Eżenzjonijiet

30 Il-limiti massimi u l-mekkaniżmi tax-xbieki ta’ sikurezza jiġu applikati għall-

finanzjament kollu li reġjun jew Stat Membru jista’ jirċievi taħt il-politika ta’ Koeżjoni,
b’żewġ eċċezzjonijiet fejn dawn ma japplikawx:
o

L-alokazzjonijiet taħt l-għan Kooperazzjoni territorjali Ewropea. Skont ilKummissjoni, din l-eċċezzjoni għandha l-għan li tipprevieni żbilanċi flallokazzjonijiet fost il-pajjiżi tal-fruntiera.

o

Il-limitu massimu relatat mal-allokazzjonijiet lir-reġjuni aktar żviluppati fuq il-bażi
tal-PDG (ara l-paragrafu 27 (1)). Skont il-Kummissjoni, l-għan huwa li jiġi evitat
tnaqqis ulterjuri fejn l-allokazzjonijiet huma diġà relattivament baxxi.

Aġġustamenti addizzjonali

31 Il-Kummissjoni tipproponi żewġ aġġustamenti addizzjonali, wara li l-limiti massimi

u x-xbieki ta’ sikurezza jkunu ttieħdu inkunsiderazzjoni. L-ewwel nett, għallperjodu 2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet li jinżamm it-trasferiment ta’ EUR 11il biljun mill-Fond ta’ Koeżjoni għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) 17, li hija
mmaniġġjata b’mod dirett, fir-rigward tat-Trasport.

32 It-tieni nett, għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet ammont fiss ta’

EUR 100 biljun għall-FSE+ u ta’ EUR 216.8 biljun għall-FEŻR taħt l-għan Investiment
għall-impjiegi u t-tkabbir. Madankollu, fil-metodoloġija deskritta hawn fuq, iż-żewġ
Fondi huma trattati flimkien, u r-riżorsi korrispondenti huma allokati b’mod konġunt.
Separatament mill-proposta tagħha rigward is-CPR, li ġiet ippreżentata f’Mejju 2018, ilKummissjoni pproponiet, f’Ottubru 2018, metodoloġija biex jiġi allokat il-finanzjament

17

Fir-rigward tat-Trasport, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa hija maħsuba biex tappoġġa linvestimenti fil-kostruzzjoni ta’ infrastruttura ġdida tat-trasport fl-Ewropa u biex tirriabilita
u timmodernizza dik eżistenti. Hija tiffoka fuq proġetti transkonfinali u proġetti li għandhom
l-għan li jneħħu l-konġestjonijiet, kif ukoll fuq prijoritajiet orizzontali bħas-sistemi ta’
ġestjoni tat-traffiku.
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għall-FSE+ bil-ħsieb li ssir distinzjoni bejn l-allokazzjonijiet għall-FSE+ u dawk għall-FEŻR
fil-livell tal-Istati Membri.

33 Il-metodoloġija proposta biex jiġi stabbilit is-sehem tal-FSE+ hija simili għall-

metodu użat fil-perjodu 2014-2020 kif ġej (ara t-Tabella 7 għal eżempju dettealjat):
1)

Il-punt tat-tluq għal kull Stat Membru huwa l-allokazzjoni tiegħu ta’ riżorsi tal-FSE
għall-perjodu 2014-2020 bħala proporzjon tal-allokazzjoni totali tiegħu taħt l-FSE
u l-FEŻR għal dak il-perjodu.

2)

Dawn l-ishma mbagħad jiġu aġġustati b’referenza għal żewġ kriterji addizzjonali, li
huma relatati mal-qgħad fost iż-żgħażagħ – ir-rata ta’ Persuni Barra millEdukazzjoni, Impjieg jew Taħriġ, (NEET); u mal-inklużjoni soċjali – ir-rata ta'
Persuni f’riskju ta' faqar jew ta’ esklużjoni soċjali (AROPE). Dawn l-indikaturi
jirriżultaw mill-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jirriflettu l-prijoritajiet ta’
politika tal-FSE+ 18. Il-mekkanika ta’ dawn l-aġġustamenti hija ppreżentata flAnness IX.

3)

Is-somma tal-ishma kollha mbagħad tiġi applikata għar-riżorsi totali disponibbli
tal-FSE+.

18

Għall-perjodu 2021-2027, l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-Fond għal
Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) ġew integrati fl-FSE+.

27

Tabella 7 – Eżempju dettaljat tal-kalkolu tal-allokazzjoni ta’ Stat Membru
taħt l-FSE+
Stat Membru
A. Data inizjali

(1) Allokazzjoni tal-Istat Membru għall-għan Investiment għall-Impjiegi u
t-Tkabbir għall-perjodu 2021-2027

EUR 15-il biljun

(2) Sehem tal-FSE (inklużi l-YEI u l-FEAD) matul il-perjodu 2014-2020

40 %

(3) Rata ta’ NEETs fl-Istat Membru

20 %

(4) Aġġustament b’1.5 % għall-qgħad fost iż-żgħażagħ
(billi r-rata ta’ NEETs > 16.4 % - Anness IX)

+1.5 %

B. Aġġustamenti għall-qgħad fost iż- (5) Rata AROPE fl-Istat Membru
żgħażagħ u l-inklużjoni soċjali
(6) Aġġustament b’1 % għall-inklużjoni soċjali
(billi 23.9 % < rata AROPE < 30.3 % - Anness IX)

25 %
+1 %

(7) Aġġustament għas-sehem tal-FSE+ = (2)+(4)+(6)
(8) Ammont inizjali tal-FSE+għall-Istat Membru = (7)x(1)
C. Aġġustament għar-riżorsi
disponibbli tal-FSE+

(10) Somma tal-ammonti inizjali tal-FSE+ tal-Istati Membri kollha
(11) Riżorsi disponibbli tal-FSE+ għall-perjodu 2021-2027 *

42.5 %
EUR 6 375 miljun
EUR 103 biljun
EUR 99.45 biljun

(12) Fattur ta’ aġġustament = (11)/(10)

D. Allokazzjoni finali taħt l-FSE+ għall-perjodu 2021-2027 = (8)x(12)

96.6 %
EUR 6 155 miljun

Sors: Il-QEA.
* Qabel l-allokazzjoni, EUR 0.2 biljun għall-kooperazzjoni transnazzjonali taħt l-FSE+ u EUR 0.35 biljun
għall-assistenza teknika implimentata mill-Kummissjoni jitnaqqsu mill-ammont totali ta’ finanzjament
mill-FSE+ (EUR 100 biljun).

Allokazzjonijiet finali

34 It-Tabella 8 tqabbel ir-riżultat tal-metodoloġija ta’ allokazzjoni skont it-tip ta’

reġjun bejn il-perjodu 2014-2020 u l-proposta għall-perjodu 2021-2027. Minkejja ttnaqqis fil-finanzjament mill-FK, l-allokazzjoni relattiva kumplessiva tal-fondi taħt ilPolitika ta' Koeżjoni li jingħataw lil reġjuni inqas żviluppati fil-proposta għallperjodu 2021-2027 tibqa’ kostanti, u tammonta għal tliet kwarti tal-finanzjament
disponibbli (il-paragrafu 20).
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Tabella 8 – Allokazzjoni skont it-tip ta’ reġjun
Fond/Tip ta’ reġjun

2014-2020

2021-2027

Fond ta' Koeżjoni

22 %

13 %

FEŻR/FSE+ Reġjuni inqas żviluppati

53 %

62 %

FEŻR/FSE+ Reġjuni fi tranżizzjoni

10 %

14 %

FEŻR/FSE+ Reġjuni aktar żviluppati

15 %

11 %

Total

100 %

100 %

Sehem tal-FK + FEŻR/l-FSE+ Reġjuni inqas
żviluppati

75 %

75 %

Sors: Preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea intitolata “EU Budget for the future: Regional
development and cohesion”(Baġit tal-UE għall-futur: Żvilupp u koeżjoni reġjonali).

35 L-allokazzjonijiet tal-Istati Membrim skont il-Fond, għall-perjodu 2021-2027 huma
ppreżentati fit-Tabella 9 hawn taħt.

29

Tabella 9 – Allokazzjonijiet proposti lill-Istati Membri, skont il-Fond,
għall-perjodu 2021-2027 (f’miljun EUR, prezzijiet attwali)
FSE+

FEŻR

ETC

li minnhom
iridu jiġu
ttrasferiti
ammonti
FNE

FK

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0

Assistenza teknika *

349

737

29

153

Kooperazzjoni transnazzjonali *

200
1 206
9 498

46 692

Il-Belġju
Il-Bulgarija
Iċ-Ċekja
Id-Danimarka
Il-Ġermanja
L-Estonja
L-Irlanda
Il-Greċja
Spanja
Franza
Il-Kroazja
L-Italja
Ċipru
Il-Latvja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
In-Netherlands
L-Awstrija
Il-Polonja
Il-Portugall
Ir-Rumanija
Is-Slovenja
Is-Slovakkja
Il-Finlandja
L-Iżvezja

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

11 285

2 027

1 206
372 991

564

Inizjattiva Urbana Ewropea *
Komponenti Interreġjonali **
TOTAL

Trasferimenti *

Proposta
rigward isCPR,
Anness XXII

100 000

216 808

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.
* It-trasferimenti huma dawn li ġejjin: Assistenza teknika (0,35 % tal-allokazzjoni taħt il-FEŻR/l-FSE+/lFK/l-ETC), Kooperazzjoni transnazzjonali (taħt l-FSE+) u l-Inizjattiva Urbana Ewropea (taħt il-FEŻR). Dawn
jirrappreżentaw finanzjament immaniġġjat mill-Kummissjoni, li mhuwiex direttament disponibbli għallIstati Membri. L-allokazzjonijiet indikattivi tat-trasferimenti skont l-Istat Membru jiġu ppreżentati, sabiex
ikun hemm rikonċiljazzjoni mal-proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR.
** Il-komponenti interreġjonali tal-ETC mhumiex allokati lill-Istati Membri.
Nota: it-tabella għandha xi differenzi dovuti għall-arrotondament.
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36 Għall-ewwel darba, il-Kummissjoni fil-proposta rigward is-CPR inkludiet l-

ammonti allokati lil kull Stat Membru li jirriżultaw mill-metodoloġija deskritta hawn
fuq. Il-Figura 3 ta’ hawn taħt tippreżenta l-allokazzjonijiet proposti lill-Istati Membri
għall-perjodu 2021-2027 u l-bidla relattiva meta mqabbla mal-allokazzjonijiet għallperjodu 2014-2020, f’Mejju 2018.

Figura 3 – Allokazzjonijiet lill-Istati Membri għall-perjodu 2021-2027
meta mqabbla mal-perjodu 2014-2020 (fi prezzijiet tal-2018)
Xibka ta’ sikurezza ta’ -24 %

Limitu massimu ta’ +8 %

Żieda/tnaqqis b’biljun EUR
(fi prezzijiet tal-2018)

-0.3

-1.6

-0.9
-0.5

Il-Bulgarija
Ir-Rumanija
Il-Greċja
L-Italja
Il-Finlandja
Spanja
Ċipru
L-Iżvezja
L-Awstrija
In-Netherlands
Luxembourg
Id-Danimarka
Il-Belġju

-0.2
-0.6

-4.1
-3.3
-19.5
-0.2
-0.9
-5.7
-5.6
-1.8

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

=
=
=
=
=
=

+0.02

+0.1
+1.6

+2.3

+0.7
+2.0
+1.4

Franza
Il-Kroazja
Il-Portugall
Is-Slovenja
L-Irlanda
Il-Latvja
Il-Ġermanja
Is-Slovakkja
Il-Polonja
Malta
L-Estonja
L-Ungerija
Iċ-Ċekja
Il-Litwanja

0%

5%

10 %

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

37 Il-Figura 3 turi li għalkemm il-proċess ta’ allokazzjoni ftit li xejn inbidel u l-limiti

massimi u x-xbieki ta’ sikurezza huma mfassla għandhom l-għan li jillimitaw
varjazzjonijiet sinifikanti, id-differenzi fl-allokazzjonijiet tal-Istati Membri individwali
jvarjaw minn tnaqqis ta’ 24 % għal żieda ta’ 8 %, bi tnaqqis medju ta’ 10 %. Fattur
sinifikanti huwa l-bidla fil-livell ta’ prosperità ta’ ħafna reġjuni, li jwassal għal
riklassifikazzjoni tal-istatus tagħhom (ara l-mapep fl-Anness X). Il-bidliet prinċipali
huma dawn li ġejjin:
—

L-Estonja u l-Litwanja, kif ukoll xi reġjuni fiċ-Ċekja, fil-Polonja u fil-Bulgarija,
jinbidlu minn status ta’ reġjun inqas żviluppat għal status ta’ reġjun fi tranżizzjoni.
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—

Fil-Greċja u fi Spanja, l-għadd ta’ reġjuni bi status ta’ reġjun inqas żviluppat jiżdied
b’mod sinfikanti, filwaqt li fl-Italja u fil-Portugall iż-żieda hija inqas;

—

Bosta pajjiżi għandhom reġjuni li ġew riklassifikati minn status ta’ reġjun aktar
żviluppat għal status ta’ reġjun fi tranżizzjoni: Il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, inNetherlands, is-Slovenja, l-Awstrija, il-Belġju, l-Italja, Spanja, il-Greċja, Ċipru u lIrlanda. Dan huwa parzjalment dovut għas-soll il-ġdid għal reġjuni fi tranżizzjoni
(ara l-paragrafu 14).
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Kummenti finali u l-passi li jmiss
38 Il-proċess ta’ allokazzjoni propost għall-perjodu 2021-2027 isegwi l-mudell użat

għall-perjodi preċedenti. Filwaqt li t-tibdil fil-klima u l-migrazzjoni ġew integrati f’xi
partijiet tal-proċess, l-effett huwa limitat; il-fattur sinifikanti jibqa’ l-ġid relattiv, b’75 %
tal-finanzjament imur għar-reġjuni inqas żviluppati, bħal fil-perjodi preċedenti. IlKummissjoni kienet aktar trasparenti dwar il-proċess milli kienet fil-passat. Hija
ppubblikat, fil-proposta tagħha rigward is-CPR, id-deskrizzjoni sħiħa tal-metodoloġija
proposta, flimkien mal-allokazzjonijiet li jirriżultaw. Taħt il-proposta, l-Istati Membri
individwali jirċievu bejn 76 % u 108 % tal-finanzjament tagħhom taħt il-politika ta’
Koeżjoni għall-perjodu 2014-2020.

39 L-istadju finali tal-proċess iseħħ barra mill-metodoloġija stipulata fil-proposta tal-

Kummissjoni, f’negozjati politiċi li jinvolvu l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri (ilparagrafu 06). Fost il-kwistjonijet li jistgħu jiġu koperti f’dawn in-negozjati hemm dik
dwar jekk il-kalkoli għandhomx jiġu aġġornati jew le biex jirriflettu d-disponibbiltà ta’
data ġdida. L-allokazzjonijiet preċedenti, għall-perjodi 2007-2013 u 2014-2020, kienu
bbażati fuq data disponibbli sentejn qabel il-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni.
Barra minn hekk, fil-perjodi preċedenti, in-negozjati politiċi wasslu wkoll għal
allokazzjonijiet addizzjonali lil ċerti Stati Membri u reġjuni 19.

40 L-għan inizjali tal-Kummissjoni, meta kienet qed tippreżenta l-pakkett

f’Mejju 2018, kien li għandu jintlaħaq ftehim dwar il-QFP qabel l-elezzjonijiet għallParlament Ewropew li se jsiru f’Mejju 2019. Fi Frar 2019, l-iskeda ta’ żmien riveduta –
f’konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew – ipprevediet li jintlaħaq
kompromess dwar il-QFP fil-ħarifa tal-2019 u li jiġu ffinalizzati n-negozjati dwar is-CPR
ftit wara.

19

Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni Nru 1303/2013, l-Anness VII, l-Art.14-20.
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Annessi
Anness I – Evoluzzjoni tal-kriterji ta’ allokazzjoni matul l-aħħar
tliet perjodi ta’ programmazzjoni
Kriterji

2007-2013
Regolament Nru 1083/2006, Anness II
Objettiv ta' konverġenza

Allokazzjoni individwali ta’ reġjun
Koeffiċjent għall-prosperità nazzjonali
ING per capita <82 % tal-medja tal-UE
82 %<ING per capita<99 % tal-medja tal-UE
ING per capita > 99 % tal-medja tal-UE
Primjums addizzjonali
Qgħad (15-il sena u aktar)

Qgħad fost iż-żgħażagħ (15-25 sena)

Popolazzjoni reġjonali x diskrepanza fil-prosperità (PDG per
capita tar-reġjun - medja tal-UE)
4.25 %
3.36 %
2.67 %

EUR 700/sena x
l-għadd ta’ persuni qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’
persuni qiegħda tar-reġjuni ta’ konverġenza kolha

Livell baxx ta’ edukazzjoni (25-64 sena)

Emissjonijiet ta' gassijiet serra
Migrazzjoni

Appoġġ tranżitorju

Valur teoretiku ta’ intensità tal-għajnuna
minimu
massimu
Valur reali ta’ intensità tal-għajnuna

Primjums addizzjonali
Qgħad (15-il sena u aktar)

Qgħad fost iż-żgħażagħ (15-25 sena)

Livell baxx ta’ edukazzjoni (25-64 sena)

Emissjonijiet ta' gassijiet serra
Migrazzjoni

75 %/80 % tal-livell ta’ intensità tal-għajnuna per capita
individwali ta’ reġjun tal-2006 fl-2007 u, wara dan, tnaqqis
lineari sabiex jintlaħaq il-livell medju nazzjonali ta' intensità talgħajnuna per capita għall-objettiv Kompetittività Reġjonali u
Impjiegi sal-2011/2013.
EUR 600/sena x
l-għadd ta’ persuni qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’
persuni qiegħda tar-reġjuni ta’ konverġenza kolha
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2014-2020

2021-2027

CPR (Regolament Nru 1303/2013), Anness VII

Proposta rigward is-CPR, Anness XXII
Reġjuni inqas żviluppat (LDR)

Reġjuni inqas żviluppat (LDR)

Popolazzjoni reġjonali x diskrepanza fil-prosperità (PDG per capita tarreġjun - medja tal-UE)

Popolazzjoni reġjonali x diskrepanza fil-prosperità (PDG per capita tarreġjun - medja tal-UE)

3.15 %

2.80 %

2.70 %

1.30 %

1.65 %

0.90 %

EUR 1 300/sena x
l-għadd ta’ persuni qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’ persuni
qiegħda tar-reġjuni inqas żviluppati kolha

EUR 500/sena x
l-għadd ta’ persuni qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’ persuni
qiegħda tar-reġjuni inqas żviluppati kolha
EUR 500/sena x
l-għadd ta’ żgħażagħ qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’
żgħażagħ qiegħda tal-LDRs kollha
EUR 250/sena x
l-għadd ta’ persuni li jkun aktar mill-għadd medju ta’ persuni b’livell
baxx ta’ edukazzjoni tal-LDRs kollha
EUR 1/sena għal kull tunnelleta ta’ ekwivalenti ta’ CO2 li fl-2016 kien
aktar mill-miri nazzjonali għall-2030
EUR 400/sena għal kull persuna
għall-medja annwali tal-migrazzjoni netta minn pajjiżi terzi fl-Istati
Membri għall-perjodu 2013-2016
Reġjuni fi tranżizzjoni (TR)

Reġjuni fi tranżizzjoni (TR)

intensità medja ta’ għajnuna għal MDR ta’ Stat Membru per capita kull
sena. Jekk ma jkunx MDR, il-medja tal-UE għall-MDR (EUR 19.8)

intensità medja ta’ għajnuna għall-MDRs kollha tal-UE (EUR 18) per
capita kull sena

40 % tal-ammont għal reġjun teoretiku b’PDG/capita =75 %
interpolazzjoni lineari tal-PDG relattiv tar-reġjun/capita mqabbel malmedja tal-UE

60 % tal-ammont għal reġjun teoretiku b’PDG/capita =75 %
interpolazzjoni lineari tal-PDG relattiv tar-reġjun/capita mqabbel mal-

EUR 1 300/sena x
l-għadd ta’ persuni qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’ persuni
qiegħda tar-reġjuni inqas żviluppati kolha

EUR 500/sena x
l-għadd ta’ persuni qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’ persuni
qiegħda tar-reġjuni inqas żviluppati kolha

medja tal-UE

EUR 500/sena x
l-għadd ta’ żgħażagħ qiegħda li jkun aktar mill-għadd medju ta’
żgħażagħ qiegħda tal-LDRs kollha
EUR 250/sena x
l-għadd ta’ persuni li jkun aktar mill-għadd medju ta’ persuni b’livell
baxx ta’ edukazzjoni tal-LDRs kollha
EUR 1/sena għal kull tunnelleta ta’ ekwivalenti ta’ CO2 li fl-2016 kien
aktar mill-miri nazzjonali għall-2030

EUR 400/sena għal kull persuna
għall-medja annwali tal-migrazzjoni netta minn pajjiżi terzi fl-Istati
Membri għall-perjodu 2013-2016
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Kriterji

2007-2013
Regolament Nru 1083/2006, Anness II
Objettiv Kompetittività Reġjonali u Impjiegi

Pakkett finanzjarju teoretiku inizjali totali
Sehem tar-reġjuni skont il-kriterji
Popolazzjoni
Qgħad

popolazzjoni totali (50 %)
għadd ta' persuni qiegħda fir-reġjuni NUTS tal-livell 3 b'rata talqgħad aktar mill-medja tal-grupp (20 %)

Impjiegi

għadd ta’ impjiegi meħtieġa sabiex tintlaħaq ir-rata ta' impjieġ
ta' 70 % (15 %)

Edukazzjoni terzjarja

għadd ta’ persuni impjegati b' livell baxx ta' edukazzjoni (10 %)

Densità baxxa tal-popolazzjoni

densità baxxa tal-popolazzjoni (5 %)

Tluq Bikri mill-Iskola

PDG

Aġġustament tal-ishma għall-prosperità
reġjonali
Primjums addizzjonali
Emissjonijiet ta' gassijiet serra
Migrazzjoni

żieda jew tnaqqis mis-sehem totali tar-reġjun
b' + 5 %/-5 % skont jekk il-PGD per capita tiegħu jkunx inqas jew
aktar mill-medja tal-PGD per capita għall-grupp
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2014-2020

2021-2027

CPR (Regolament Nru 1303/2013), Anness VII

Proposta rigward is-CPR, Anness XXII

Reġjuni aktar żviluppat (MDR)

Reġjuni aktar żviluppat (MDR)

popolazzjoni eliġibbli totali x
intensità tal-għajnuna per capita u annwali ta’ EUR 19.8

popolazzjoni eliġibbli totali x
intensità tal-għajnuna per capita u kull sena ta’ EUR 18

popolazzjoni reġjonali totali (25 %)
għadd ta' persuni qiegħda fir-reġjuni NUTS tal-livell 2 b'rata tal-qgħad
aktar mill-medja tal-MDRs kollha (20 %)

popolazzjoni reġjonali totali (20 %)
għadd ta' persuni qiegħda fir-reġjuni NUTS tal-livell 2 b'rata tal-qgħad
aktar mill-medja tal-MDRs kollha (20 %)

impjiegi li jridu jiżdiedu biex tintlaħaq il-mira tal-istrateġija tal-Unjoni
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv għar-rata ta’ impjieg
reġjonali (etajiet minn 20 sa 64 sena) ta' 75 % (20 %)

impjiegi li jridu jiżdiedu biex tintlaħaq ir-rata medja ta’ impjieg
(etajiet minn 20 sa 64 sena) tal-MDRs kollha 20 %)

għadd ta' persuni fl-età ta’ 30 sa 34 sena b’livell edukattiv terzjarju
milħuq li għandu jiżdied biex tintlaħaq il-mira tal-istrateġija tal-Unjoni
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv ta' 40 % (12,5 %)

għadd ta’ persuni fl-età ta’ 30 sa 34 sena b’livell edukattiv terzjarju
milħuq li għandu jiżdied biex tintlaħaq ir-rata medja ta’ persuni
b’livell edukattiv terzjarju milħuq (etajiet minn 30 sa 34 sena) talMDRs kollha (20 %)
g) popolazzjoni tar-reġjuni NUTS tal-livell 3 b'densità tal-popolazzjoni

(g) popolazzjoni tar-reġjuni NUTS tal-livell 3 b'densità tal-popolazzjoni
inqas minn 12,5 abitanti/km2 (2.5 %)
għadd ta' persuni li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ (fl-età ta’ 18
sa 24 sena) li għandu jitnaqqas biex tintlaħaq il-mira tal-istrateġija talUnjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv ta' 10 % (12,5 %)

inqas minn 12,5 abitanti/km2 (2.5 %)
għadd ta’ persuni li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ (fl-età ta’
18 sa 24 sena) li għandu jitnaqqas biex tintlaħaq ir-rata medja talpersuni li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ (fl-età ta’ 18 sa 24
sena) tal-MDRs kollha (15 %);

differenza bejn il-PDG osservat tar-reġjun (imkejla f'PPS), u l-PDG
reġjonali teoretiku jekk ir-reġjun ikollu l-istess PDG per capita bħarreġjuni NUTS tal-livell 2 l-aktar prosperi (7.5 %)

differenza bejn il-PDG osservat tar-reġjun (imkejla f'PPS), u l-PDG
reġjonali teoretiku jekk ir-reġjun ikollu l-istess PDG per capita bħar-

reġjuni NUTS tal-livell 2 l-aktar prosperi (7.5 %)

EUR 1/sena għal kull tunnelleta ta’ ekwivalenti ta’ CO2 li fl-2016 kien
aktar mill-miri nazzjonali għall-2030

EUR 400/sena għal kull persuna
għall-medja annwali tal-migrazzjoni netta minn pajjiżi terzi fl-Istati
Membri għall-perjodu 2013-2016
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Anness II – Qafas għall-allokazzjoni inizjali tal-fondi taħt il-politika ta' Koeżjoni lill-Istati Membri
Għan Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir

Fatturi
prinċipali

Koeffiċjenti ta’
aġġustament

Għan Kooperazzjoni
Territorjali Ewropea
Stat Membru

Reġjuni inqas
żviluppati

Reġjuni fi tranżizzjoni

Reġjuni aktar
żviluppati

Stati Membri b’ING/capita
<90 % tal-medja tal-UE

Diskrepanza fil-prosperità
reġjonali: differenza filPDG/capita

Diskrepanza fil-prosperità
reġjonali: interpolazzjoni lineari
tal-PDG/capita

Intensità tal-għajnuna fissa
per capita

Intensità tal-għajnuna fissa
per capita

Popolazzjoni reġjonali

Popolazzjoni reġjonali

Popolazzjoni tal-MDRs kollha

Popolazzjoni tal-Istati Membri eliġibbli

×

×

Koeffiċjent għall-prosperità
nazzjonali: Ponderazzjonijiet talING

+

Qgħad

Primjums
addizzjonali

Fond ta' Koeżjoni

Qgħad fost iż-żgħażagħ

Livell baxx ta’ edukazzjoni

Emissjonijiet ta' gassijiet serra

Migrazzjoni

Allokazzjoni finali

×

+

Qgħad

×

×

Sehem reġjonali individwali
(f’%): ibbażat fuq seba’
kriterji soċjoekonomiċi

Qgħad fost iż-żgħażagħ

Livell baxx ta’ edukazzjoni

Emissjonijiet ta' gassijiet serra

Migrazzjoni

+

×
×

Sehem reġjonali individwali
(in %): ibbażat fuq ilpopolazzjoni u l-erja tassuperfiċje

×

Koeffiċjent għall-prosperità
nazzjonali: Ponderazzjonijiet talING

Pakkett fiss għal kull qasam

×

Somma tal-ishma tal-Istati
Membri fil-popolazzjoni
reġjonali/nazzjonali (f’%):
- Kooperazzjoni
transkonfinali terrestri
- Kooperazzjoni marittima
- Kooperazzjoni
transnazzjonali
- Reġjuni ultraperifieriċi

Emissjonijiet ta' gassijiet serra

Migrazzjoni

Limiti massimi u xbieki ta’ sikurezza nazzjonali
Allokazzjoni finali

Allokazzjoni finali

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta rigward is-CPR għall-perjodu 2021-2027, l-Anness XXII.

Allokazzjoni finali

Allokazzjoni finali
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Anness III – Metodu ta’ allokazzjoni għar-reġjuni inqas
żviluppati għall-perjodu 2021-2027
Anness III (a) – Formula ġenerali għall-kalkolu tal-allokazzjonijiet għar-reġjuni
inqas żviluppati
Metodu ta' allokazzjoni għar-reġjuni anqas żviluppati
Allokazzjoni finali għar-reġjun X

=

Ammont assolut
individwali

Koeffiċjent għallprosperità nazzjonali

Popolazzjoni reġjonali

(jekk l-ING per capita ikun inqas
minn 82 % tal-medja tal-UE)

×

jew

2.8 %

(abitanti)

Diskrepanza filprosperità

(PDG tal-EU27 per capita –
PDG reġjonali per capita
(f ’PPS)

×

1.3 %

(jekk l-ING per capita ikun bejn
82 % u 99 % tal-medja tal-UE)
jew

0.9 %

(jekk l-ING per capita ikun aktar
minn 99 % tal-medja tal-UE)

Primjums

(jekk applikabbli)
Qgħad
(15-il sena u aktar)
Qgħad fost iż-żgħażagħ
(15-25 sena)
Livell baxx ta’ edukazzjoni
(25-64sena)

Emissjonijiet ta'
gassijiet serra
Migrazzjoni

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 1.a sa g.
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Anness III (b) - Koeffiċjenti biex jiġi ddeterminat il-livell ta’ appoġġ għar-reġjuni
inqas żviluppati fir-rigward tal-prosperità nazzjonali

Koeffiċjent
applikabbli

Koeffiċjent
propost

2014-2020

2021-2027

Inqas minn 82 % tal-medja talUE

3.15 %

2.8 %

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

Bejn 82 % u 99 % tal-medja talUE

2.7 %

1.3 %

CZ, ES, IT

Aktar minn 99 % tal-medja talUE

1.65 %

0.9 %

FR

ING per capita

Applikabbli għarreġjuni inqas żviluppati
fil-perjodu 2021-2027

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 1.b, ir-Regolament
Nru 1303/2013, (l-Anness VII) u d-dokument intitolat “Proposals for the MFF and Cohesion Policy 202127: a preliminary assessment” (Proposti għall-QFP u l-Politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2021-2027:
valutazzjoni preliminari), l-EPRC, Ġunju 2018.
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Anness III (c) - Lista ta’ primjums applikabbli għar-reġjuni inqas żviluppati u rreġjuni fi tranżizzjoni
Qgħad
(15-il sena u aktar)

+ EUR 500/sena għal kull persuna qiegħda li jkun aktar mill-għadd ta’ persuni li
jkunu qiegħda jekk tiġi applikata r-rata medja tal-qgħad tar-reġjuni inqas
żviluppati kollha.

Qgħad fost iżżgħażagħ
(grupp ta’ età: 1524 sena)

+ EUR 500/sena għal kull żagħżugħ qiegħed li jkun aktar mill-għadd ta’ persuni
qiegħda jekk tiġi applikata r-rata medja tal-qgħad fost iż-żgħażagħ tar-reġjuni
inqas żviluppati kollha.

Livell baxx ta’
edukazzjoni
(grupp ta’ età ta’ 2564 sena)

+ EUR 250/sena għal kull persuna li jridu jitnaqqsu biex jintlaħaq il-livell medju
ta’ persuni b’livell baxx ta’ edukazzjoni (inqas minn edukazzjoni primarja,
edukazzjoni primarja u edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell) tar-reġjuni inqas
żviluppati kollha.

Emissjonijiet ta'
gassijiet serra

+ EUR 1/sena għal kull tunnelleta ta’ ekwivalenti ta’ CO2 li fl-2016 kien aktar
mill-miri nazzjonali għall-2030 rigward l-emissjonijiet ta' gassijiet serra barra
mis-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (ETS), jiġi distribwit fost irreġjuni bbażat fuq is-sehem tagħhom fi ħdan il-popolazzjoni nazzjonali. L-Istati
Membri li jibbenefikaw l-aktar mill-introduzzjoni ta’ dan il-kriterju huma lĠermanja, l-Italja, Franza u l-Iżvezja.

Migrazzjoni

+ EUR 400/sena għal kull persuna applikat, jekk ikun pożittiv, għall-medja
annwali tal-migrazzjoni netta minn pajjiżi terzi fl-Istat Membru matul ilperjodu 2013-2016, jiġi distribwit fost ir-reġjuni bbażati fuq is-sehem tagħhom
fi ħdan il-popolazzjoni nazzjonali. L-Istati Membri li jibbenefikaw l-aktar millintroduzzjoni ta’ dan il-kriterju huma l-Ġermanja, Franza, l-Italja u l-Polonja.
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Anness IV – Metodu ta’ allokazzjoni għar-reġjuni fi tranżizzjoni
għall-perjodu 2021-2027
Il-QEA

Metodu ta’ allokazzjoni għar-reġjuni fi tranżizzjoni (FEŻR, FSE+)
Primjums

Allokazzjoni per capita għal kull reġjun

(jekk applikabbli)
Qgħad
(15-il sena u aktar)

7

Intensità massima tal-għajnuna
Intensità tal-għajnuna
/ sena / capita (f’EUR)

6

Qgħad fost iż-żgħażagħ

5

(15-25 sena)

4

Livell baxx ta’ edukazzjoni
(25-64sena)

3

2

Intensità minima tal-għajnuna

Emissjonijiet ta'
gassijiet serra

1

Migrazzjoni

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

PDG per capita espress firrigward tal-medja tal-EU-27
Intensità massima tal-għajnuna

= 60 % tal-ammont miksub li kieku kien reġjun inqas żviluppat b’PDG/capita ta’
75 % tal-medja tal-EU-27 (metodu tal-LDRs)

Intensità minima tal-għajnuna = €18 kull sena u per capita x popolazzjoni reġjonali (metodu tal-MDRs)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 2.a sa g.
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Anness V – Metodu ta’ allokazzjoni għal reġjuni aktar żviluppati
għall-perjodu 2021-2027
Anness V (a) – Formula ġenerali għall-kalkolu tal-allokazzjonijiet għar-reġjuni
aktar żviluppati (FEŻR/FSE+)
Il-QEA

Metodu ta’ allokazzjoni għar-reġjuni aktar żviluppati (FEŻR, FSE+)
Pakkett finanzjarju totali
(= intensità tal-għajnuna ta’ EUR18/sena/capita x popolazzjoni eliġibbli totali)

Popolazzjoni reġjonali totali
(20 %)

Reġjun 1
(x %)

Reġjun 2
3
(x %) Reġjun
(x %) Reġjun

Diskrepanza fl-impjiegi
(20-64 sena) (20 %)

Reġjun 1
(x %)

Diskrepanza fil-qgħad
(15 %)

N

Reġjun 2
3
(x %) Reġjun
(x %) Reġjun

Allokazzjoni
għar-reġjun X

N

=

Kriterju

1
(x %)

Reġjun 1
Reġjun 2
(x %)
N
(x %) Reġjun
(x %)

Kriterju
2
(x %)

Reġjun 1
Reġjun 2
(x %)
N
(x %) Reġjun
(x %)

Reġjun 2
3
(x %) Reġjun
(x %) Reġjun
N

Kriterju
3
(x %)

Emissjonijiet ta' gassijiet
serra
+ EUR 1/sena għal kull
tunnelleta ta’ CO2 li fl-2016
kien aktar mill-miri
nazzjonali għall-2030

Persuni li jitilqu kmieni
mill-edukazzjoni u t-taħriġ
(18-24 sena) (15 %)

Diskrepanza fl-edukazzjoni terzjarja
(30-34 sena) (20 %)
Reġjun 1
(x %)

Primjums

Kriterju
4
(x %)

Diskrepanza fil-prosperità
(PDG) (7.5 %)

Reġjun 1
(x %)

Migrazzjoni
+ €400/sena/capita
applikat għall-medja talmigrazzjoni netta minn
pajjiżi terzi fl-Istat Membru
(2013-2016)

Reġjun
2

Reġjuni b’Densità baxxa
Reġjun(2.5
1 %)
Reġjun 2
(x %)

Kriterju
5
(%)

6

7

Primjums
(jekk applikabbli)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 4 sa 6.
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Anness V (b) - Kriterji reġjonali meħuda inkunsiderazzjoni għall-allokazzjoni lirreġjuni l-aktar żviluppati
Kriterji u miri għall-perjodu 2021-2027
[miri għall-perjodu 2014-2020, jekk ikunu differenti]

Ponderazzjoni (f’%)
2014-2020
2021-2027

1. Popolazzjoni reġjonali totali

25 %

20 %

2. Għadd ta' persuni qiegħda fir-reġjuni NUTS 2 b'rata tal-qgħad
aktar mill-medja tal-MDRs kollha

20 %

15 %

3. Għadd ta’ persuni impjegati addizzjonali meħtieġa biex tintlaħaq
ir-rata medja ta’ impjieg tal-MDRs (etajiet: 20-64 sena) [75 %, ilmira ta’ Ewropa 2020]

20 %

4. Għadd ta’ persuni fl-età ta’ 30 sa 34 sena b’livell edukattiv
terzjarju milħuq li għandu jiżdied biex tintlaħaq il-medja tal-MDRs
kollha [40 %, il-mira ta’ Ewropa 2020]

12.5 %

20 %

5. Għadd ta’ persuni li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ (fletà ta’ 18-24 sena) li għandu jitnaqqas biex tintlaħaq il-medja talMDRs kollha [10 %, il-mira ta’ Ewropa 2020]

12.5 %

15 %

6. Differenza bejn il-PDG tar-reġjun u l-PDG reġjonali teoretiku jekk
ir-reġjun ikollu l-istess PDG per capita bħar-reġjun NUTS tal-livell 2
l-aktar prosperu.

7.5 %

7. Popolazzjoni tar-reġjuni NUTS tal-livell 3 b'densità talpopolazzjoni inqas minn 12.5 abitanti/km2

2.5 %

Sors: ibid, l-Anness XXII, 4. a sa g, u r-Regolament Nru 1303/2013, l-Anness VII, 4. a sa g.
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Anness VI – Metodu ta’ allokazzjoni għall-għan Kooperazzjoni
territorjali Ewropea (ETC) għall-perjodu 2021-2027
Anness VI (a) - Formula ġenerali għall-kalkolu tal-allokazzjonijiet taħt l-għan
ETC
Metodu ta’ allokazzjoni għall-Għan Kooperazzjoni territorjali Ewropea (ETC)
Pakkett finanzjarju totali
Kriterju A (36 %)

Kriterju B (24 %)

Popolazzjoni totali tar-reġjuni NUTS 3 kollha li
jinsabu tul il-fruntieri fuq l-art + reġjuni NUTS 3
oħra li minnhom ≥ ½ tal-popolazzjoni tgħix
f ’inqas minn 25 km mill-fruntiera tal-art

Popolazzjoni li tgħix f ’inqas minn 25 km millfruntieri tal-art

Kriterju C (20 %)
Kriterju D (9.8 %)

Popolazzjoni tar-reġjuni NUTS 3 kollha
li jinsabu tul il-fruntieri tal-kosta +
reġjuni NUTS 3 li minnhom ≥ ½ talpopolazzjoni tgħix f’inqas minn 25 km
mill-fruntieri tal-kosta

Kriterju E (6.5 %)

Popolazzjoni li tgħix fiż-żoni talfruntieri marittimi f’inqas minn
25 kilometru mill-fruntieri talkosta

Qasam
transkonfinali

Allokazzjoni għal
kull Stat Membru

=

(

Sehem talKriterju A
(x %)

Qasam
transnazzjonali*

Sehem talKriterju B
(x %)

Sehem talKriterju C
(x %)

Popolazzjoni totali tal-Istati Membri

Kriterju F (3.7 %) Populazzjoni tar-reġjuni ultraperifieriċi

Qasam
marittimu*

Sehem talKriterju D

Sehem talKriterju E

Qasam tarreġjuni
ultraperiferiċi

Kriterju
F

)

×

Pakkett
finanzjarju
totali

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 8.

Anness VI (b) - Kriterji ta’ distribuzzjoni taħt l-għan ETC, skont l-oqsma
Qasam tal-ETC
Kooperazzjoni
transkonfinali
terrestri
Kooperazzjoni
marittima*

Finanzjament
totali disponibbli

EUR 5 biljun
(60 % x
EUR 8.3 biljun)
EUR 1.35 biljun
(16.3 % x
EUR 8.3 biljun)

Kjavi ta’ distribuzzjoni
60 % Sehem tal-popolazzjoni totali tar-reġjuni
NUTS-3 (ara l-kriterju A hawn fuq)
40 % Sehem tal-popolazzjoni totali li tgħix f’inqas
minn 25 km mill-fruntiera
60 % Sehem tal-popolazzjoni totali tar-reġjuni
NUTS-3
40 % Sehem tal-popolazzjoni totali li tgħix f’inqas
minn 25 km mill-kosta
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Kooperazzjoni
transnazzjonali*

EUR 1.65 biljun
(20 % x
EUR 8.3 biljun)

Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni tal-UE

Reġjuni
ultraperiferiċi

EUR 0.3 biljun
(3.7 % x
EUR 8.3 biljun)

Sehem tal-Istat Membru fil-popolazzjoni tarreġjuni ultraperiferiċi tal-UE

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tas-CPR, l-Anness XXII u l-preżentazzjoni intitolata “Methodology for
determining financial allocations by Member State” (Metodoloġija għad-determinazzjoni talallokazzjonijiet finanzjarji skont l-Istat Membru).
* Fir-Regolament propost dwar l-ETC (COM(2018) 374 final) il-kooperazzjoni transnazzjonali u marittima
hija komponent b’baġit ta’ EUR 3 biljun. Ir-ripartizzjoni (EUR 1.35 biljun u EUR 1.65 biljun) hija biss għalliskopijiet tal-allokazzjoni lill-Istati Membri.
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Anness VII – Metodu ta’ allokazzjoni taħt il-Fond ta' Koeżjoni
għall-perjodu 2021-2027
Metodu ta' allokazzjoni għall-Fond ta’ Koeżjoni (FK) b’riklassifikazzjoni
1

Stati Membri Eliġibbli

(= dawk b’ING/capita (f’PPS) < 90 % tal-medja tal-EU-27)
2

Pakkett finanzjarju totali tal-FK

(= intensità tal-għajnuna ta’ EUR 62.9/sena/capita x popolazzjoni totali mill-Istati Membri eliġibbli)
3

Kjavi ta’ allokazzjoni

Sehem nazzjonali fil-pakkett tal-FK
Popolazzjoni
nazzjonali
(50 %)

Reġjun 1
Reġjun 2
(x %)
(x %)

Erja tas-superfiċje
(50 %)

n

Reġjun 1
(x %)

Reġjun 2
(x %)

×

Aġġustament għall-prosperità
nazzjonali

(= ING nazzjonali/capita meta mqabbel
mal-medja tal-ING/capita tal-Istati
Membri eliġibbli kollha)

×

Koeffiċjent ta’
riklassifikazzjoni

(biex b’hekk is-somma talishma kollha tal-Isttai Membri
tkun ta’ 100 %)

n

4

Allokazzjoni finali
Sehem riklassifikat

×

Pakkett totali tal-FK

Iżda, għal kull Stat Membru eliġibbli, is-sehem tal-Fond ta’ Koeżjoni ma għandux ikun aktar minn 1/3 tal-allokazzjoni totali
(Mingħajr l-allokazzjoni għall-għan ETC)

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 7.
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Anness VIII – Limiti massimi u xbieki ta’ sikurezza
Anness VIII (a) - Limiti massimi u xbieki ta’ sikurezza għall-perjodu 2021-2027
Limiti massimi u xbieki ta’ sikurezza għall-perjodu 2021-2027
Ammont minimu
76 % talallokazzjoni 2014-2020

l-ebda

Ammont massimu

≤

Stat Membru

108 % talallokazzjoni 2014-2020

≤

jekk l-ING/capita (f ’PPS) < 60 % tal-medja tal-UE

2.3 % tal-PDG

jekk l-ING/capita (f ’PPS) [60; 65 %] tal-medja tal-UE

1.85 % tal-PDG

jekk l-ING/capita (f ’PPS) ≥ 65 % tal-medja tal-UE

1.55 % tal-PDG

jekk l-ING/capita (f ’PPS) ≥ 120 % tal-medja tal-UE

Allokazzjoni
2014-2020

≤

≤

Reġjun

l-ebda

l-ebda

Reġjun inqas żviluppat

l-ebda

l-ebda

Reġjuni fi tranżizzjoni

l-ebda

60 % tal-allokazzjoni
2014-2020

li kienu jaqgħu fil-kategorija “Reġjuni
inqas żviluppati” fil-perjodu 2014-2020

l-ebda

Reġjun aktar żviluppat

l-ebda

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-Proposta tal-Kummissjoni rigward is-CPR, l-Anness XXII, 10 sa 13.

Anness VIII (b) - Evoluzzjoni tal-limiti massimi tal-PDG matul l-aħħar tliet
perjodi ta’ programmazzjoni
Allokazzjoni massima għal kull Stat Membru
(expressa f’% tal-PDG nazzjonali)
2021-2027

1.55 %

2014-2020

2.30 %

2.35 %

2.59 %

2007-2013

3.24 % *

L-ogħla limitu massimu

3.79 % *

Il-limitu massimu l-aktar baxx

Sors: ibbażat fuq ir-Regolamenti Nru 1083/2006, l-Anness II, Nru 1303/2013, l-Anness VII u l-Proposta
rigward is-CPR għall-perjodu 2021/2027, l-Anness XXII.
* Għall-perjodu 2007-2013, dawn il-limiti massimi kienu jinkludu wkoll il-kontribuzzjonijiet mill-Fond
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u mill-Fond Ewropew għas-Sajd għall-qasam transkonfinali talIstrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija, u tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni.
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Anness IX – Kriterji għall-aġġustamenti tal-allokazzjonijiet taħt
l-FSE+
Kriterju

Soll

Aġġustament

Rata ta’ NEETs (2015-2017) fil-livell
nazzjonali

Aktar minn 16.4 %

+1.5 %

Bejn 16.4 %
u 11.6 % (medja tal-UE)

+1.0 %

Bejn 11.6 %
u 6.9 %

+ 0.5 %

Aktar minn 30.3 %

+1.5 %

Bejn 30.3 %
u 23.9 % (medja tal-UE)

+1.0 %

Bejn 23.9 %
u 17.6 %

+ 0.5 %

Rata AROPE (2014-2016) fil-livell
nazzjonali

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-metodoloġija ta’ allokazzjoni proposta taħt l-FSE+.
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Anness X – Klassifikazzjonijiet reġjonali għall-FEŻR/l-FSE+
Anness X (a) - Klassifikazzjoni reġjonali għall-perjodu 2021-2027

PDG/capita (PPS) skont ir-reġjun NUTS2, medja għall-perjodu 2014-2016
Indiċi, EU-27 - 100
<75 % (reġjuni inqas żviluppati)
75 % - 100 % (reġjuni fi tranżizzjoni)
˃= 100 % (reġjuni aktar żviluppati)
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Anness X (b) - Klassifikazzjoni reġjonali għall-perjodu 2014-2020

PDG (PPS) per capita medja għall-perjodu 2007-2009 - EU27 = 100
Ka tegorija
Reġjuni inqas żviluppati
Reġjuni fi tranżizzjoni
Reġjuni aktar żviluppati

Nota: Mayotte se jkun eliġibbli bħala reġjun
inqas żviluppat
Sors: Id-DĠ REGIO

Dwar l-Analiżijiet Rapidi dwar Każijiet Speċifiċi, maħruġin mill-QEA
L-analiżijiet rapidi dwar każijiet speċifiċi ma jużawx xogħol tal-awditjar ġdid u ma
jippreżentawx sejbiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar ġodda. Huma
jippreżentaw u jistabbilixxu fatti li jikkonċernaw suġġetti speċifiċi, u jipprovdu analiżi
ffukata bl-għan li tiffaċilita l-fehim tal-kwistjonijiet involuti.
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Tim tal-QEA
Din l-analiżi rapida dwar każ speċifiku ġiet adottata mill-Awla II li tispeċjalizza fl-oqsma
ta’ nfiq ta’ Investiment għall-koeżjoni, it-tkabbir u l-inklużjoni. Is-Sinjura Iliana Ivanova,
id-Dekan ta' din l-Awla, hija l-Membru Relatur. Hija ngħatat appoġġ minn Mihail
Stefanov, Kap tal-Kabinett u James Verity, Attaché tal-Kabinett; Niels-Erik Brokopp,
Maniġer Prinċipali; Mariya Zhekova, Kap tal-Kompitu u Tristan Le Guen, Awditur.
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