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Nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja l-proposta għar-reviżjoni tal-linji gwida tal-għajnuna 

reġjonali 

L-għan ta’ din in-nota huwa li tiċċara l-objettiv u l-kamp tal-applikazzjoni tal-proposta għar-reviżjoni 

tal-linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali (“RAG”, Regional aid guidelines). Din takkumpanja l-

konsultazzjoni dwar il-proposta tal-linji gwida tal-għajnuna reġjonali li se ddum perijodu ta’ 10 

ġimgħat.  

Iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi huma mistiedna jagħtu l-fehmiet tagħhom 

dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal-linji gwida l-ġodda. Minbarra l-konsultazzjoni, se ssir laqgħa 

mal-Istati Membri biex jinġabar il-feedback tagħhom dwar l-abbozz tal-linji gwida.  

Il-konsultazzjoni se tiġi mnedija abbażi tal-verżjoni bl-Ingliż tal-abbozz tal-linji gwida. It-

traduzzjonijiet fil-lingwi kollha tal-UE se jiżdiedu gradwalment mas-sit web hekk kif jitlestew. Il-

partijiet ikkonċernati huma mistiedna jipprovdu l-kummenti tagħhom f’format elettroniku u 

għandhom jindikaw b’mod ċar jekk it-tweġiba tagħhom hijiex kunfidenzjali. F’dan il-każ, għandha 

tiġi pprovduta wkoll verżjoni mhux kunfidenzjali tat-tweġiba, li tista’ tiġi ppubblikata fuq is-sit web 

tad-DĠ Kompetizzjoni. 

1. Kuntest 

L-Unjoni Ewropea hija kkaratterizzata minn disparità reġjonali sinifikanti fir-rigward tal-benesseri 

ekonomiku, tal-introjtu u tal-qgħad, li tirriskja li tiġi aggravata mill-impatt ekonomiku tat-tifqigħa 

attwali ta’ COVID-19. L-għajnuna reġjonali għandha l-għan li tappoġġa l-iżvilupp ekonomiku 

f’reġjuni żvantaġġati tal-Unjoni, filwaqt li tiżgura kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri. Hija 

tikkostitwixxi strument importanti użat mill-Istati Membri biex itejjeb l-iżvilupp reġjonali.   

L-arkitettura attwali tal-qafas ta’ għajnuna reġjonali tikkonsisti f’erba’ elementi: 

 id-dispożizzjonijiet tat-Trattat1 definiti fl-Artikolu 107(3)(a) u fl-Artikolu 107(3)(c);  

 id-dispożizzjonijiet tal-għajnuna reġjonali li jinsabu fir-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali 

Sħiħa (GBER, General Block Exemption Regulation)2; 

 il-Linji Gwida dwar l-Għajnuna Reġjonali mill-Istat għall-2014-2020 (RAG)3; u  

 il-mapep tal-għajnuna reġjonali għall-2014-2020, kull waħda minnhom approvata minn 

deċiżjoni tal-Kummissjoni. 

Fil-linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali (RAG), il-Kummissjoni tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li 

skont tagħhom l-għajnuna reġjonali tista’ titqies kompatibbli mas-suq intern, kif ukoll il-kriterji għall-

identifikazzjoni taż-żoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikoli 107(3)(a) u (c) tat-Trattat. Il-

mapep tal-għajnuna reġjonali jiddeterminaw ir-reġjuni eliġibbli għall-għajnuna (reġjuni megħjuna). 

Fl-2019, il-Kummissjoni nediet evalwazzjoni tal-qafas tal-għajnuna reġjonali fil-kuntest tal-Kontroll 

tal-Idoneità4 tal-pakkett ta’ modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-Istat tal-2012 biex tivvaluta jekk il-

linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali għadhomx adatti għall-iskop tagħhom. Ir-riżultati preliminari 

wrew li, bi prinċipju, ir-regoli ħadmu tajjeb iżda hemm bżonn ta’ xi aġġustamenti puntwali għall-

futur. 

                                                           
1 It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
2 Ara ĠU L 187, 26.06.2014, p.1. Fl-2017, il-GBER ġie emendat (ĠU L 156, 20.6.2017, p. 1–18). 
3 Ara ĠU C 209, 23.07.2013, p.1. Prolongazzjoni ta’ sena tal-linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali sa tmiem l-

2021 ġiet adottata fit-2 ta’ Lulju 2020.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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Fil-11 ta’ Diċembru 2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku 

Ewropew, li tiddeskrivi l-politiki biex l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent newtrali fejn jidħlu l-

emissjonijiet tal-karbonju sal-2050. Biex jitwassal il-Patt Ekoloġiku Ewropew, hemm bżonn ta’ 

azzjoni mis-setturi kollha. Barra minn hekk, l-Istrateġija Diġitali Ewropea ġiet ippreżentata fid-19 ta’ 

Frar 2020 u għandha l-għan li tagħmel il-ħidma ta’ transformazzjoni diġitali għan-nies u għan-

negozji, filwaqt li tgħin biex jintlaħqu l-miri tagħha għal Ewropa newtrali għall-klima sal-2050. Din 

it-tranżizzjoni doppja lejn ekonomija ekoloġika u diġitali teħtieġ ukoll allinjament tar-regoli attwali 

tal-għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni tkompli tirrifletti fuq il-miżuri addizzjonali fl-infurzar tal-

għajnuna mill-Istat li jistgħu jikkontribwixxu biex jinkisbu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku, li jridu jkunu 

bbażati fuq kriterji ċari u oġġettivi, u tkompli tevalwa dawn il-miżuri. 

Il-linji gwida 2014-2020 waslu biex jiskadu fl-aħħar tal-2020 u fit-2 ta’ Lulju 2020 ġew estiżi sal-

aħħar tal-20215. L-adozzjoni tal-linji gwida l-ġodda hija prevista għall-bidu tal-2021 sabiex tipprovdi 

żmien suffiċjenti għall-Istati Membri biex iħejju u jinnotifikaw il-mapep tal-għajnuna reġjonali 

tagħhom minħabba d-dħul fis-seħħ tal-linji gwida l-ġodda previsti fil-bidu tal-2022. 

Id-dispożizzjonijiet tal-għajnuna reġjonali fil-GBER mhumiex koperti minn din il-konsultazzjoni. 

Madankollu, id-dispożizzjonijiet ġew evalwati wkoll matul l-eżerċizzju tal-Kontroll tal-Idoneità li 

għaddej bħalissa u r-riżultati se jiġu ppubblikati fit-tielet trimestru tal-2020. Fit-2 ta’ Lulju 2020, il-

Kummissjoni ħabbret prolongazzjoni ta’ tliet snin tal-GBER sal-aħħar tal-20236. 

2. Bidliet proposti fl-abbozz tat-test tal-linji gwida riveduti dwar l-għajnuna reġjonali 

 

Ir-reviżjoni tal-linji gwida tiddependi ħafna fuq ir-riżultati preliminari7, fuq l-evidenza u fuq id-data 

miġbura fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-linji gwida 2014-2020, inkluża l-konsultazzjoni mal-partijiet 

ikkonċernati8, l-istudju ta’ evalwazzjoni retrospettiva9, u l-konsultazzjoni pubblika dwar ir-regoli 

kollha koperti mill-Kontroll tal-Idoneità10, flimkien mal-esperjenza tal-Kummissjoni li tirriżulta mill-

każistika tagħha. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-linji gwida jiġu adattati għall-kundizzjonijiet ekonomiċi 

attwali u jqisu prijoritajiet ta’ politika ġodda bħalma huma l-Patt Ekoloġiku u l-Istrateġija Diġitali.  

Minħabba li diġà kienu jeżistu qabel u meta wieħed iqis ir-riżultati tal-evalwazzjoni, il-linji gwida 

huma kkunsidrati, b’mod ġenerali, bħala adatti għall-iskop tagħhom. Peress li l-bidliet fil-linji gwida 

attwali huma limitati u ma hemm l-ebda għażla ta’ politika sinifikanti li trid tiġi vvalutata 

f’valutazzjoni tal-impatt separata, din il-valutazzjoni tal-impatt ma ġietx meqjusa meħtieġa għal din l-

inizjattiva.  

B’mod aktar konkret, il-linji gwida huma riveduti b’enfasi fuq l-oqsma li ġejjin:  

 Il-linji gwida ġew adottati fl-2013, ftit xhur qabel il-GBER. Dan wassal għal ftit differenzi 

bejn iż-żewġ testi, li għandhom jiġu evitati għall-konsistenza u ċ-ċarezza. It-terminoloġija, id-

definizzjonijiet eċċ., għalhekk, huma allinjati kemm jista’ jkun mal-GBER. Hemm ukoll 

bidliet limitati fl-istruttura tat-test biex itejbu l-loġika, jeliminaw ir-ripetizzjonijiet eċċ. Barra 

minn hekk, hemm aġġornament dwar it-taqsimiet tal-evalwazzjoni u t-trasparenza biex tiġi 

permessa l-konsistenza fir-regoli tal-għajnuna mill-Istat. 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Id-dokument ta’ ħidma tal-persunal kien għadu ma ġiex ippubblikat fiż-żmien tat-tnedija tal-konsultazzjoni. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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 Il-linji gwida jeskludu mill-kamp tal-applikazzjoni tagħhom is-setturi koperti mil-linji gwida 

speċifiċi tal-għajnuna mill-Istat u s-setturi li kienu jiffaċċjaw kapaċità strutturali żejda, 

jiġifieri l-azzar u l-fibri sintetiċi. L-esklużjonijiet tas-settur tal-paragrafu 10 tal-linji gwida 

attwali ġew aġġornati b’kunsiderazzjoni għall-evoluzzjoni tas-setturi u tas-suq. B’riżultat ta’ 

dan, il-fibri sintetiċi ma jibqħux esklużi, peress li r-riżultati preliminari tal-kontroll tal-

idoneità jindikaw li dan is-settur m’għadux f’kapaċità strutturali żejda. Min-naħa l-oħra, l-

esklużjoni tas-settur tal-azzar tidher li hija ġustifikata. Il-produzzjoni tal-linjite u tal-faħam 

mhijiex meqjusa kompatibbli mas-suq intern billi l-investimenti f’dak is-settur mhumiex 

konformi mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew: huwa propost, għalhekk, li dan is-settur 

jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-linji gwida futuri. Fl-aħħar nett, il-possibbiltà li 

infrastrutturi tal-broadband u tar-riċerka jingħataw għajnuna taħt il-linji gwida, tneħħiet 

peress li l-Kummissjoni mhijiex konxja tal-użu attwali ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u peress 

li hemm linji gwida speċifiċi11 għat-tnejn, li huma wkoll fil-proċess li jiġu riveduti biex 

jibqgħu adatti għall-iskop għall-għanijiet tal-politika tal-Kummissjoni. Jidher preferibbli, 

għalhekk, li kull għajnuna għal dawk iż-żewġ setturi jenħtieġ li tiġi rregolata minn linji gwida 

speċifiċi. 

 Il-linji gwida jiddeterminaw il-kundizzjonijiet għall-għażla tar-reġjuni eliġibbli għall-

għajnuna li se jkunu rappreżentati fil-mapep tal-għajnuna reġjonali. B’mod ġenerali, l-ewwel 

element meħtieġ għad-definizzjoni tal-mapep huwa li jiġi stabbilit il-punt tat-tluq tal-

kopertura globali tal-popolazzjoni, li jiddetermina l-perċentwal tal-popolazzjoni totali tal-UE 

li se jkun kopert minn reġjuni megħjuna. Fil-fażijiet sussegwenti, iż-żoni megħjuna nominati 

bħala żoni “a” u żoni “c” predefiniti se jiġu determinati mill-Kummissjoni abbażi tal-

metodoloġija definita fil-linji gwida tal-għajnuna reġjonali u l-aktar statistika reċenti 

disponibbli dwar il-PDG u l-qgħad. Din il-metodoloġija, li kienet applikata waqt it-tfassil tal-

mapep reġjonali fl-2013 u b’mod aktar limitat fiż-żmien tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tal-

mapep, ħadmet sew u ma kinitx soġġetta għal kritika fundamentali. Għalhekk huwa propost li 

l-metodoloġija ma tinbidilx. Madankollu, il-mapep tal-għajnuna reġjonali attwali ġew 

determinati abbażi tal-istatistika tal-2008-2010 u għalhekk ma għadhomx jirriflettu r-realtà 

ekonomika. B’konsegwenza ta’ dan, il-kopertura tal-għajnuna reġjonali, iż-żoni “a” u ż-żoni 

“c” predefiniti ġew aġġornati abbażi tal-metodoloġija msemmija hawn fuq, fuq il-bażi tal-

aktar statistika reċenti dwar il-PDG u l-qgħad, li huwa konformi mal-proċedura fl-aħħar 

perjodu. Il-limitu massimu tal-popolazzjoni ġie stabbilit għal 47 %. Il-mapep tal-għajnuna 

reġjonali se jkunu validi għall-perjodu 2022-2027.  

Fir-rigward tat-tfixkil ekonomiku li nħoloq mit-tifqigħa COVID-19, il-Kummissjoni daħħlet 

fis-seħħ strumenti aktar immirati. Fl-istess ħin, ix-xokk ikkawżat mill-pandemija jista’ jkollu 

effetti aktar fit-tul fuq ċerti reġjuni. F’dan il-waqt, għadu kmieni wisq biex wieħed ibassar l-

impatt tal-kriżi tal-COVID-19 fit-terminu medju u fit-tul u liema reġjuni se jkunu affettwati 

b’mod partikolari. Biex tindirizza d-diffikultajiet tal-Istati Membri li ntlaqtu l-aktar mill-kriżi, 

il-Kummissjoni qed tippjana rieżami ta’ nofs it-terminu tal-mapep tal-għajnuna reġjonali fl-

2024, li se jqis l-istatistika tas-snin 2020 sal-2022.  

 Id-dispożizzjonijiet tal-intensità tal-għajnuna attwali fil-linji gwida huma bbażati fuq is-

suppożizzjoni li intensitajiet għoljin ta’ għajnuna huma ġustifikati f’reġjuni b’PDG per capita 

baxx sabiex jiffavorixxu l-irkupru tal-pajjiżi l-inqas żviluppati. Il-linji gwida attwali 

introduċew tnaqqis ġeneralizzat tal-limiti massimi tal-intensità tal-għajnuna għall-kategoriji 

kollha ta’ reġjuni, ħlief dawk li jinsabu l-agħar. Dan kien iġġustifikat minn raġunijiet 

differenti, bħat-tnaqqis tad-disparitajiet intra-UE u t-tisħiħ fl-integrazzjoni tas-suq intern (fejn 

l-għajnuna mogħtija f’post wieħed x’aktarx ikollha riperkussjonijiet x’imkien ieħor). Matul il-

                                                           
11 Il-Linji Gwida tal-UE għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b’rabta mal-implimentazzjoni 

rapida tan-networks tal-broadband (ĠU C 25, 26.01.2013, p. 1); Qafas għall-għajnuna mill-Istat għar-riċerka u 

żvilupp u innovazzjoni (ĠU C 198, 27.6.2014, p. 1–29).  
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perjodu attwali, il-linji gwida ffunzjonaw tajjeb u d-differenzi reġjonali setgħu jitnaqqsu 

aktar. Fl-abbozz propost, l-intensitajiet massimi ta’ għajnuna xorta ġew miżjuda għal-livelli 

tal-linji gwida preċedenti biex jappoġġaw l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tal-

Istrateġija Diġitali billi jippermettu inċentivi addizzjonali għal investimenti privati f’dawk ir-

reġjuni, inkluż minn impriżi kbar f’żoni “a”.  

 Fl-istess ħin, minħabba li nstab li x’aktarx l-għajnuna lil impriżi kbar mhux se jkollha effett 

ta’ inċentiv għall-investiment, il-linji gwida awtorizzaw għajnuna għall-investimenti tal-

impriżi l-kbar fiż-żoni “c” aktar baxxa milli għall-investimenti tal-SMEs. Fil-fatt, il-linji 

gwida attwali jillimitaw il-possibbiltà ta’ għajnuna lill-impriżi l-kbar fiż-żoni c għal 

investimenti inizjali li jwasslu għal attivitajiet ekonomiċi ġodda fiż-żona (investiment f’żona 

ġdida; diversifikazzjoni fi prodotti ġodda). Il-linji gwida attwali daħħlu l-possibbiltà ta’ 

għajnuna lil impriżi kbar f’żoni c għad-diversifikazzjoni ta’ stabbilimenti eżistenti fi proċess 

ġdid ta’ innovazzjoni, soġġett għal notifika u approvazzjoni mill-Kummissjoni.  

Il-każistika tal-Kummissjoni turi li każ wieħed biss ta’ “innovazzjoni ġdida fil-proċessi” ġie 

approvat matul is-sitt snin ta’ implimentazzjoni tal-RAG. Skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni 

preliminari miksuba mill-istudju ta’ evalwazzjoni esterna u l-kummenti li waslu matul il-

konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u l-Istati Membri, id-dispożizzjonijiet attwali dwar l-

għajnuna mill-Istat għal investimenti relatati ma’ innovazzjoni ġdida fil-proċessi jwasslu għal 

piż amministrattiv kbir, li jwassal għall-użu preferenzjali ta’ tipi oħra ta’ għajnuna. Għalhekk, 

qed jiġi propost li dik id-dispożizzjoni speċifika titneħħa, filwaqt li tinżamm il-possibbiltà li 

tingħata għajnuna għal investimenti f’żoni ġodda u diversifikazzjonijiet, li ma ġewx iddubitati 

fl-evalwazzjoni. 

 Il-proċess relatat mal-għażla taż-żoni megħjuna jinvolvi, wara n-nomina ta’ żoni “a” u żoni 

“c” definiti minn qabel mill-Kummissjoni, l-għażla tal-hekk imsejħa żoni “c” mhux 

predefiniti mill-Istati Membri. Skont ir-regoli eżistenti (il-paragrafu 168 tal-linji gwida 

attwali), hemm ħames kategoriji – pjuttost eteroġenji – ta’ żoni “c” mhux predefiniti: (i) l-

ewwel tnejn huma definiti b’referenza għan-numru ta’ abitanti, il-PDG per capita, u r-rata tal-

qgħad; (ii) it-tielet kategorija tirreferi għal żoni ġeografikament iżolati (gżejjer, muntanji, 

peniżoli), b’ċerti kundizzjonijiet; (iii) ir-raba’ referenza għal reġjuni li jmissu ma’ żona “a” 

jew pajjiż terz, b’ċerti kundizzjonijiet; u (iv) il-ħames waħda tikkonċerna reġjuni li għaddejjin 

minn tibdil strutturali maġġuri jew li qegħdin fi tnaqqis relattiv serju, b’ċerti kundizzjonijiet.  

Il-ħames kriterji tal-paragrafu 168 tal-linji gwida attwali, li abbażi tagħhom l-Istati Membri 

setgħu jinnominaw żoni “c” mhux predefiniti, ġew miżmuma, peress li ma tqajmu l-ebda 

kwistjonijiet fundamentali fiż-żmien tat-tfassil tal-mapep tal-għajnuna reġjonali jew fil-

konsultazzjoni pubblika f’dak ir-rigward. Madankollu, bil-għan li jiġi evitat xogħol doppju 

għall-Istati Membri fir-rigward taż-Żoni ta’ Tranżizzjoni Ġusta, qed jiġi propost li l-Istati 

Membri jistgħu jassenjaw l-istatus ta’ żoni “c” mhux predefiniti lil Żoni ta’ Tranżizzjoni 

Ġusta mingħajr ma jipprovdu ġustifikazzjoni ulterjuri, kif normalment huwa meħtieġ għall-

previżjoni tal-applikazzjoni tal-kriterju 5. Fil-fatt, għal Żoni ta’ Tranżizzjoni Ġusta, huwa 

meqjus li l-eżistenza ta’ bidla strutturali hija murija biżżejjed bħala parti mill-Pjan ta’ 

Tranżizzjoni Ġusta rispettiv. 

Minbarra l-bidliet diġà proposti fl-abbozz tat-test, il-Kummissjoni qed tistieden lill-partijiet 

ikkonċernati jippreżentaw kummenti dwar jekk (u sa liema punt) ikunx xieraq li jiġu inklużi miżuri 

oħra, fuq il-bażi ta’ kriterji ċari u oġġettivi, li jikkontribwixxu għall-ksib tal-objettivi tal-Patt 

Ekoloġiku.  

 


