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1. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

1.1. Kuntest tal-politika 

L-għajnuna reġjonali mill-istat għandha l-għan li tippromwovi l-iżvilupp tar-reġjuni 
żvantaġġati fl-Ewropa billi tappoġġa l-investiment produttiv privat jew, f'każijiet limitati, billi 
tipprovdi għajnuna operattiva. 

Il-linji gwida għall-għajnuna reġjonali (regional aid guidelines - RAG) jistabbilixxu r-regoli li 
taħthom l-Istati Membri (SM) jistgħu jagħtu għajnuna mill-istat biex jappoġġaw l-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali. Dawn jinkludu wkoll mapep tal-għajnuna reġjonali li jiddefinixxu 
f'liema żoni l-kumpaniji jistgħu jirċievu għajnuna reġjonali mill-istat u b'liema intensità.  

Ir-regoli dwar l-għajnuna reġjonali (l-RAG, il-komunikazzjoni tal-valutazzjoni profonda tal-
għajnuna reġjonali, ir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) jiskadu fl-aħħar tal-2013. 
Il-Kummissjoni għalhekk impenjat ruħha li tirrevedihom.  

Ir-reviżjoni tar-regoli dwar l-għajnuna reġjonali għandha tqis l-iżviluppi ewlenin li ġejjin:  

– it-tnaqqis apparenti globali fid-diskrepanzi reġjonali fl-UE fil-perjodu ta' bejn l-2007 
u l-20131 u l-effetti defferenzjati tal-kriżi ekonomika fil-livell reġjonali; 

– aktar użu mill-SM tar-regolamenti għal eżenzjoni sħiħa għall-għoti tal-għajnuna 
reġjonali (biex b'hekk tiġi evitata l-ħtieġa ta' notifika minn qabel lill-Kummissjoni), u 
t-tnedija tal-pjan ta' Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat (State Aid 
Modernisation - SAM)2, li l-għan tiegħu huwa li jissimplifika u jirrazzjonalizza r-
regoli dwar l-għajnuna mill-istat u li jiġi kkonċentrat l-infurzar tal-għajnuna mill-istat 
fuq l-għajnuna li tikkawża l-aktar distorsjoni;  

– il-ħtieġa li tiġi żgurata koerenza mar-riforma tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE għall-
perjodu bejn l-2014 u l-2020 u li jitqiesu politiki tal-UE oħrajn fl-Istrateġija 
Ewropa 2020. 

1.2. Problemi ġenerali ta' politika 

L-għan tal-politika tal-kontroll tal-għajnuna reġjonali mill-istat huwa li jiġi żgurat li l-
għajnuna twassal għal riżultati pożittivi f'termini ta' attività ekonomika miżjuda fiż-żoni 
megħjuna3 u li dawn l-effetti pożittivi jiżbilanċaw kull effett negattiv potenzjali f'termini ta' 
restrizzjonijiet għall-kummerċ u l-kompetizzjoni fis-suq intern. Ir-reviżjoni tal-RAG għalhekk 
għandha l-għan li tindirizza żewġ kwistjonijiet ewlenin: 

(1) L-effettività tal-għajnuna reġjonali mill-istat bħala għodda politika għall-appoġġ tal-
iżvilupp ekonomiku reġjonali: Fin-nuqqas tal-għajnuna, ċerti ditti xorta jiddeċiedu li 
jinvestu fiż-żoni megħjuna. Kontroll xieraq tal-effett ta' inċentiv għalhekk huwa 
essenzjali biex jiġi żgurat li l-għajnuna reġjonali tagħti spinta lil investiment privat 
addizzjonali fiż-żoni megħjuna. Verifika mhux effettiva tal-effett ta' inċentiv 

                                                            
1  Imkejla fil-livell tan-NUTS 2 permezz tal-varjazzjoni dejjem tonqos tal-PDG reġjonali per capita meta 

mqabbla mal-medja tal-UE-27. 
2  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, il-Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat tal-UE (SAM) 

8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
3  jiġifieri ż-żoni deżinjati bħala eliġibbli għall-għajnuna mill-istat fuq il-bażi tal-Artikolu 107(3)(a) jew 

(c) tat-TFUE ("żoni 'a'" u "żoni 'c'")   



 

 

tikkawża riskju sinifikanti ta' deadweight li jista' jfixkel il-kompetizzjoni u jdgħajjef 
il-valur miżjud tal-għajnuna reġjonali bħala għodda ta' żvilupp ekonomiku. 

(2) L-effiċjenza tar-regoli dwar l-għajnuna reġjonali mill-istat fl-iżgurar tal-kontroll tal-
effetti tal-kompetizzjoni mill-Kummissjoni u l-SM: L-SM jimplimentaw ir-regoli dwar 
l-għajnuna reġjonali mill-istat b'modi differenti, li jistgħu jheddu l-integrità tas-suq 
intern (u r-reġjuni jippruvaw jikkompetu ma' xulxin permezz tal-għajnuna). Il-
kontroll tal-Kummissjoni tal-effetti negattivi tal-għajnuna reġjonali bħalissa ma 
timmirax is-sitwazzjonijiet fejn huwa aktar possibbli li jkun hemm restrizzjonijiet 
għall-kompetizzjoni, u dan jikkawża żbilanċi u ineffiċjenzi fil-ġestjoni tal-politiki 
dwar l-għajnuna mill-istat mill-SM u l-Kummissjoni. 

Il-problemi addizzjonali u sekondarji tal-politika huma marbuta mal-konsistenza bejn il-
kontroll tal-għajnuna reġjonali mill-istat u oqsma oħra tal-politika tal-UE u l-bżonn li jiġu 
ssimplifikati r-regoli u l-proċessi u li jitnaqqsu l-formalitajiet amministrattivi. 

1.3. Problemi marbuta mad-disinn u l-applikazzjoni tal-RAG 

• Il-proporzjon ta' żoni megħjuna fl-UE: F'liema livell għandha tiġi stabbilita l-
kopertura tal-popolazzjoni globali taż-żoni megħjuna? It-tnaqqis fid-diskrepanzi 
reġjonali jiġġustifika t-tnaqqis fil-kopertura globali jew għandha tinżamm il-
kopertura attwali minħabba t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku? Għandha tiġi prevsita 
analiżi globali tal-mapep ladarba tkun magħrufa l-firxa sħiħa tal-kriżi fil-livell 
reġjonali? 

• Ir-reġjuni l-aktar fil-bżonn fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali: Liema bilanċ 
għandu jinkiseb bejn id-deżinjazzjoni taż-żoni megħjuna minn perspettiva tal-UE 
(diskrepanzi bejn l-SM) u li din l-għażla ssir mill-SM, fuq il-bażi tal-orjentazzjonijiet 
tal-politika nazzjonali (diskrepanzi ġewwa l-SM)? Kemm għandha tingħata 
flessibbiltà lill-SM biex jiddeżinjaw iż-żoni megħjuna? Il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi minn qabel aktar reġjuni (pereżempju reġjuni ta' tranżizzjoni, reġjuni tal-
fruntiera, gżejjer, żoni tal-muntanja, eċċ)?  

• Id-differenzjazzjoni tal-intensitajiet tal-għajnuna bejn il-kategoriji taż-żoni 
megħjuna4: Il-limiti tal-intensità tal-għajnuna eżistenti għandhom jinżammu, jiżdiedu 
jew jitnaqqsu? Liema livelli ta' għajnuna jipprovdu inċentivi xierqa għad-ditti biex 
jinvestu fiż-żoni megħjuna, filwaqt li jiġu minimizzati l-effetti negattivi fuq il-
kompetizzjoni (effetti mhux previsti, l-ispostament tal-investiment) u fuq il-finanzi 
pubbliċi (effett ta' deadweight)? 

• Il-kamp ta' applikazzjoni settorjali tal-RAG: L-għajnuna reġjonali għandha tibqa' 
projbita fis-setturi tal-azzar, il-fibri sintetiċi u l-faħam? Kif għandha tiġi vvalutata l-
għajnuna reġjonali fis-settur tal-bini tal-bastimenti, u t-tali għajnuna għandha tiġi 
nnotifikata kollha?  

• Id-differenzazzjoni tar-regoli bejn l-SMEs u l-impriżi l-kbar (IK): Kif jista' jiġi żgurat 
li l-għajnuna għall-investiment iġġiegħel lill-kumpaniji, b'mod partikolari l-IK, 
iwettqu investimenti li kieku ma kinux iwettqu fiż-żoni megħjuna mingħajrha? L-
għajnuna għall-investimenti mill-IK għandha tiġi pprojbita fiż-żoni "c" (minħabba li 
huwa inqas possibbli li l-effetti pożittivi tal-għajnuna jiżbilanċaw l-effetti negattivi 
milli fiż-żoni "a"), jew għandu jkun hemm kundizzjonijiet aktar stretti għal ċerti tipi 
ta' investimenti? 

                                                            
4  Bħalissa, il-limiti tal-intensità tal-għajnuna (esklużi l-bonuses, pereżempju għall-SMEs) ivarjaw minn 

10 % sa 50 %, skont il-livell ta' żvilupp taż-żoni megħjuna. 



 

 

• Il-forum shopping: Għandu jkun hemm regoli biex jiġi limitat it-trikkib bejn l-RAG 
u linji gwida oħra tal-istat, billi fl-RAG jiġu imposti kundizzjonijiet ekwivalenti bħal 
fil-linji gwida applikabbli l-oħra, b'mod partikolari biex jiġi evitat kwalunkwe tħassib 
dwar il-kompetizzjoni? Għas-swieq irregolati bħal pereżempju s-settur tal-enerġija, l-
għajnuna mill-istat għandha tiġi permessa taħt l-RAG jew taħt ir-regoli speċifiċi għal 
kull settur biss? 

• Il-limiti għan-notifika u t-trasparenza: Il-livell li fih għandha tiskatta n-notifika tal-
għajnuna individwali għandu jiġi modifikat biex jiġi evitat li jkollhom jiġu notifikati 
l-miżuri li jheddu ftit il-kompetizzjoni filwaqt li l-miżuri potenzjalment ta' tgħawwiġ 
ma jiġux notifikati? Kif jistgħu jinġabru l-effetti ta' distorsjoni kumulattivi tal-
għajnuna fi skemi kbar? Kif tista' tiġi indirizzata l-għajnuna reġjonali li tikkawża r-
rilokazzjoni? Ir-rekwiżit għall-SM li jippubblikaw id-dettalji tal-għajnuna mogħtija 
(ir-reġim ta' trasparenza) għandu japplika għall-għajnuna kollha, irrispettivament 
mill-ammont tal-għajnuna? 

• Ir-regoli għall-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-miżuri tal-għajnuna reġjonali 
notifikati: Kif jista' jiġi żgurat li l-għajnuna tikkontribwixxi għal objettiv komuni 
(jiġifieri l-objettiv ta' koeżjoni) u tkun xierqa għall-kisba ta' dan l-objettiv komuni? 
Kif jista' jiġi żgurat li l-għajnuna tbiddel l-imġiba tal-benefiċjarju (jiġifieri mingħajr 
l-għajnuna, l-investiment ma kienx isir jew kien isir f'post differenti) u tkun limitata 
għal minimu meħtieġ biex isseħħ din il-bidla fl-imġiba? Kif jistgħu jiġu indirizzati 
aħjar l-effetti ta' tgħawwiġ potenzjali ogħla tal-għajnuna notifikata u jiġi żgurat li l-
għajnuna tevita l-effetti negattivi mhux dovuti fuq il-kompetizzjoni?  

2. ANALIŻI TAS-SUSSIDJARJETÀ 

Il-kontroll tal-għajnuna mill-istat huwa kompetenza esklużiva tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-kompatibbiltà mas-suq intern tal-għajnuna mill-istat 
mogħtija mill-SM għall-promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali direttament fuq il-bażi tal-
Artikolu 107(3)(a) jew (c) tat-TFUE jew fuq il-bażi tal-linji gwida li fihom il-Kummissjoni 
tistabbilixxi r-regoli proċedurali u sostantivi li se tapplika meta tanalizza l-effetti tal-miżuri 
tal-għajnuna reġjonali mill-istat. 

3. OBJETTIVI 
L-RAG jibbilanċaw żewġ objettivi ġenerali:  

– l-"objettiv ta' koeżjoni": biex jiġi żgurat li l-għajnuna mogħtija għall-promozzjoni 
tal-iżvilupp ekonomiku ta' ċerti żoni ma toħloqx distorsjonijiet tal-kummerċ u l-
kompetizzjoni li jmorru kontra l-interess komuni,  

– l-"objettiv ta' kompetizzjoni": jiġi provdut qafas biex il-Kummissjoni tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-miżuri tal-għajnuna notifikata b'mod li jkun proporzjonat mal-
effetti potenzjali tagħhom fis-suq intern.  

Dan l-objettiv ġenerali doppju jista’ jiġi ddettaljat ulterjorment fl-objettivi speċifiċi li ġejjin:  

(1) L-effiċjenza u l-effettività:  

– biex l-għajnuna reġjonali tiffoka fuq ir-reġjuni l-aktar żvantaġġati iżda 
tippermetti lill-SM jkomplu jwettqu l-politiki reġjonali nazzjonali; 

– biex jiġi żgurat li l-għajnuna reġjonali timmira lejn is-setturi u l-kumpaniji li 
għandhom bżonnha;  



 

 

– biex il-livelli tal-għajnuna jinżammu għal minimu meħtieġ biex jagħtu bidu 
għall-benefiċċji ta' żvilupp reġjonali mistennija; 

– biex l-iskrutinju tal-Kummissjoni jiffoka fuq il-miżuri tal-għajnuna li x'aktarx 
jgħawġu l-kummerċ u l-kompetizzjoni; 

– biex jissaħħu l-metodi għall-valutazzjoni tal-effetti pożittivi u negattivi tal-
għajnuna (prinċipji komuni, analiżi ekonomika). 

(2) Is-simplifikazzjoni amministrattiva: 

– biex jiġu minimizzati l-piżijiet amministrattivi fuq il-kumpaniji u l-
amministrazzjonijiet nazzjonali.  

– biex jiġu ssimplifikati u rrazzjonalizzati t-trasparenza u r-rekwiżiti tar-rappurtar 
għall-SM; 

(3) Il-konsistenza: 

– biex jiġu implimentati l-għanijiet u l-prinċipji tal-inizjattiva SAM; 

– biex tikkontribwixxi lejn l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni tal-UE u jiġu evitati 
restrizzjonijiet mhux meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE; 

– biex tiġi żgurata l-konsistenza ma' politiki oħra tal-UE fl-Istrateġija 
Ewropa 2020 u jiġu appoġġati l-isforzi tal-SM lejn użu aktar effiċjenti tal-
finanzi pubbliċi. 

4. ALTERNATTIVI TA’ POLITIKA 
It-tliet alternattivi ta' politika eżeminati jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej:  

• Ix-xenarju bażi (Alternattiva 1) jikkonsisti fit-twettiq mill-ġdid tad-dispożizzjonijiet 
tal-RAG attwali, iżda bl-użu tal-aktar ċifri reċenti disponibbli tal-Eurostat (2008-
2010 dejta għall-PDG reġjonali per capita, 2009-2011 għall-qgħad reġjonali5) għall-
istabbiliment tal-mapep tal-għajnuna reġjonali għall-2014-20. 

• L-Alternattiva 2 tikkonsisti essenzjalment f'bidliet moderati fir-regoli attwali, 
primarjament biex tiġi razjonalizzata l-prattika attwali u tissaħħaħ il-valutazzjoni tal-
effetti fuq il-kompetizzjoni, filwaqt li tibqa' tingħata attenzjoni kbira fuq l-objettiv ta' 
koeżjoni tal-għajnuna reġjonali.  

• L-Alternattiva 3 tikkonsisti f'bidliet aktar radikali fir-regoli attwatli, essenzjalment 
biex jitnaqqsu l-livelli tal-għajnuna u biex tiġi ffokata l-loġika ta' intervent tal-
kontroll tal-għajnuna mill-istat fuq il-każijiet li l-aktar jikkawżaw distorsjoni billi 
tingħata prijorità fuq l-objettiv ta' kompetizzjoni tal-għajnuna reġjonali mill-istat.  

Karatteristiċi prinċipali tal-alternattivi 
 Xenarju bażi  

(Alternattiva 1) 
Alternattiva 2 Alternattiva 3 

1. Id-deżinjazzjoni taż-żoni megħjuna 
Il-kopertura 
ġenerali tal-
popolazzjoni 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Id-deżinjazzjoni 
taż-żoni "a" 

PDG <75 % medja tal-
UE 

Ara x-xenarju bażi PDG < 75 % jew qgħad 
> 150 % medja tal-UE  

                                                            
5  L-istess sett ta' dejta japplika għall-Alternattivi 2 u 3. 



 

 

Ir-reġim ta' 
tranżizzjoni bejn 
iż-żoni "a" u "c" 

Għaż-żoni kollha li qabel 
kienu ż-żoni "a" 

Ara x-xenarju bażi L-ebda reġim ta' 
tranżizzjoni 

Kopertura mhux 
definita minn 
qabel taż-żoni "c" 
- metodu ta' 
allokazzjoni 

Indikaturi l-aktar fil-
livell nazzjonali 

Indikaturi fil-livell 
nazzjonali u fil-livell tal-
UE 

Indikaturi l-aktar fil-
livell tal-UE 

Xibka ta' 
sikurezza 

50 % 100 % għall-pajjiżi tal-
Programm; 50 % 
kopertura minima ta' 
7,5 % tal-popolazzjoni 
nazzjonali 

L-ebda xibka ta' 
sikurezza 

Intensitajiet tal-
għajnuna 

L-ebda bidla Tnaqqis żgħir, għajr 
għar-reġjuni l-inqas 
żviluppati 

Tnaqqis kbir 

2. Il-kamp ta' applikazzjoni u r-rabta ma' linji gwida oħra 
Kamp ta' 
applikazzjoni 
settorjali 

Esklużi l-bini tal-
bastimenti u l-faħam; 
għajnuna għall-azzar, il-
fibri sintetiċi projbita 

Il-bini tal-bastimenti 
inkluż; għajnuna għall-
faħam, l-azzar, il-fibri 
sintetiċi projbita 

L-ebda projbizzjoni (l-
għajnuna għall-faħam, l-
azzar, il-fibri sintetiċi 
għandha tiġi nnotifikata) 

Differenzjazzjoni 
bejn l-SMEs u l-
IK 

Għajnuna għall-IK fiż-
żoni "c" permessa 

Għajnuna għall-IK fiż-
żoni "c" għal attivitajiet 
jew prodotti ġodda biss 

L-ebda għajnuna għall-
IK fiż-żoni "c" 

Il-forum shopping Permess Permess taħt 
kundizzjonijiet ewlenin 
importati minn linji 
gwida oħra (għajr għall-
enerġija)  

Mhux permess 

3. L-obbligu għan-notifika u t-trasparenza 
L-obbligu għan-
notifika 

Skemi settorjali; skemi 
ta' għajnuna operattiva 
kollha; għajnuna 
individwali > limitu 
għan-notifika; għajnuna 
ad hoc 

Skemi settorjali (inkluż 
il-bini tal-bastimenti); 
skemi kbar; ċerti skemi 
ta' għajnuna operattiva; 
għajnuna individwali > 
limitu għan-notifika; 
għajnuna ad hoc; 
għajnuna marbuta ma' 
rilokazzjoni; għajnuna 
għall-IK fir-reġjuni "c" 
għal prodotti ġodda 

Ċerti skemi ta' għajnuna 
operattiva; għajnuna 
individwali > 
EUR 15 miljun fiż-żoni 
"a" u > EUR 5 miljun 
fiż-żoni "c"; għajnuna 
għall-azzar, il-fibri 
sintetiċi, il-faħam 

Trasparenza  Għall-proġetti b'kosti 
eliġibbli biss > 
EUR 50 miljun (Proġetti 
Kbar ta' Investiment) 

Għall-għajnuna 
individwali kollha 

Ara x-xenarju bażi (+ 
pubblikazzjoni fuq il-
websajt tal-SM) 

4. Il-valutazzjoni tal-kompatibbiltà 
Il-kontribut għall-
iżvilupp reġjonali 

Ir-rekwiżiti formali: 
proġetti f'żoni megħjuna; 

Rekwiżiti aktar stretti: 
għandhom jintwerew fuq 

Rekwiżiti formali biss 



 

 

analiżi profonda 
(dimostrazzjoni tal-
kontribuzzjoni reġjonali 
biss għall-benefiċjarji 
b'sehem fis-suq > 25 % 
jew jekk il-kapaċità > 
5 % fi swieq bi 
prestazzjoni baxxa) 

il-livell tal-iskema; il-
proġett għandu 
jikkontribwixi għall-
objettivi tal-iskema; 
analiżi profonda għall-
każijiet innotifikati 
kollha 

Effett ta' inċentiv Rekwiżiti formali 
(analiżi profonda rigward 
il-kontrofattwalità għall-
Proġetti Kbar ta' 
Investiment) 

Rekwiżiti aktar stretti 
għal effett ta' inċentiv; 
analiżi profonda għall-
għajnuna individwali 
kollha 

Ir-rekwiżiti formali biss 

Proporzjonalità Rispett tal-intensità tal-
għajnuna (analiżi 
profonda rigward l-
ispejjeż żejda netti għall-
Proġetti Kbar ta' 
Investiment) 

Għall-SMEs: l-intensità 
tal-għajnuna; għall-IK: 
spejjeż żejda netti; 
analiżi profonda għall-
għajnuna individwali 
nnotifikata kollha 

Intensità ta' għajnuna 
biss 

Prova ta' bilanċjar Għall-Proġetti Kbar ta' 
Investiment soġġetti għal 
analiżi profonda biss 

Għall-għajnuna 
individwali nnotifikata 
kollha 

L-ebda prova ta' bilanċjar 
(projbizzjoni tal-
għajnuna li l-aktar 
tikkawża distorsjoni) 

5. VALUTAZZJONI TAL-IMPATT 

5.1. Id-deżinjazzjoni taż-żoni megħjuna 

• Kopertura ġeografika: 

Kwistjoni Impatt6 Kawżi 
Alternattiva 2: 
+ 

Kamp ta' applikazzjoni ġeografiku mkabbar ftit 1. Effettività fil-
promozzjoni tal-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali Alternattiva 3: 

− − 
Kamp ta' applikazzjoni ġeografiku mnaqqas 
ħafna 

Alternattiva 2: 
0 

: 2. Effiċjenza fil-kontroll 
tad-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u l-
kummerċ 

Alternattiva 3: 
+ + 

Livell globali ta' għajnuna ħafna aktar baxx 

Alternattiva 2: 
0 

: 3. Konsistenza ma' 
politiki oħrajn tal-UE 

Alternattiva 3: 
− − 

Inkonsistenza mal-politika ta' koeżjoni tal-UE 

Alternattiva 2: 
0 

: 4. Tnaqqis fil-piż 
amministrattiv 

Alternattiva 3: 
0 

: 

• Intensitajiet tal-għajnuna:  
                                                            
6  ++: impatt pożittiv kbir; +: impatt pożittiv; 0: l-ebda impatt sinifikattiv; −: impatt negattiv; − −: impatt 

negattiv kbir. 



 

 

Kwistjoni Impatt Kawżi 
Alternattiva 2: 
− 

Intensitajiet tal-għajnuna mnaqqsa ftit 1. Effettività fil-
promozzjoni tal-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali Alternattiva 3: 

− − 
Intensitajiet tal-għajnuna mnaqqsa ħafna 

Alternattiva 2: 
+ 

Ara hawn fuq 2. Effiċjenza fil-kontroll 
tad-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u l-
kummerċ 

Alternattiva 3: 
+  

Ara hawn fuq (iżda b'aktar żoni "a") 

Alternattiva 2: 
− 

Tillimita ftit il-finanzjament taħt politiki oħra tal-
UE 

3. Konsistenza ma' 
politiki oħrajn tal-UE 

Alternattiva 3: 
− − 

Tillimita ħafna l-finanzjament taħt politiki oħra 
tal-UE 

Alternattiva 2: 
0 

: 4. Tnaqqis fil-piż 
amministrattiv 

Alternattiva 3: 
0 

: 

5.2. Il-kamp ta' applikazzjoni u r-rabta ma' strumenti oħra tal-għajnuna mill-istat  

Kwistjoni Impatt Kawżi 
Alternattiva 2: 
+ 

Inklużjoni tal-bini tal-bastimenti; attenzjoni fuq 
attivitajiet / prodotti ġodda fiż-żoni "c" 

1. Effettività fil-
promozzjoni tal-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali Alternattiva 3: 

− 
Riskju tal-għajnuna lill-industriji f'diffikultà; kamp 
ta' applikazzjoni limitat 

Alternattiva 2: 
+ 

Kamp ta' applikazzjoni ftit usa' u salvagwardji 
adattati għall-forum shopping 

2. Effiċjenza fil-kontroll 
tad-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u l-
kummerċ 

Alternattiva 3: 
+ 

L-ebda għajnuna għall-IK (u dan jevita l-effetti 
potenzjalment negattivi ħafna) l-ebda forum 
shopping 

Alternattiva 2: 
+/− 

Aktar konsistenti mal-politiki tal-UE dwar l-
enerġija u l-ambjent; inqas konsistenti mal-politika 
ta' koeżjoni tal-UE u l-politiki industrijali 

3. Konsistenza ma' 
politiki oħrajn tal-UE 

Alternattiva 3: 
+/− 

Aktar konsistenti mal-politiki tal-UE dwar l-
enerġija u l-industrija; inqas konsistenti mal-
politika tal-UE dwar l-ambjent u l-koeżjoni 

Alternattiva 2: 
0 

: 4. Tnaqqis fil-piż 
amministrattiv 

Alternattiva 3: 
+ 

Implimentazzjoni simplifikata 

5.3. L-obbligu għan-notifika u t-trasparenza 

Kwistjoni Impatt Kawżi 
Alternattiva 2: 
0 

: 1. Effettività fil-
promozzjoni tal-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali Alternattiva 3: 

0 
: 

Alternattiva 2: 
+  

Firxa wiesgħa ta' miżuri li jikkawżaw distorsjoni 
u li għandhom jiġu notifikati 

2. Effiċjenza fil-kontroll 
tad-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u l-
kummerċ 

Alternattiva 3: 
− 

Il-miżuri li l-aktar jikkawżaw distorsjoni 
għandhom jiġu notifikati 

3. Konsistenza ma' Alternattiva 2: : 



 

 

0 politiki oħrajn tal-UE 
Alternattiva 3: 
+ 

Tippermetti li tingħata eżenzjoni ta' kategoriji ta' 
firxa usa' ta' miżuri li jiffaċilitaw l-assorbiment 
tal-fondi tal-UE 

Alternattiva 2: 
+ 

Inqas miżuri li għandhom jiġu notifikati; 
rekwiżiti usa' għat-trasparenza 

4. Tnaqqis fil-piż 
amministrattiv 

Alternattiva 3: 
− 

Inqas każijiet li għandhom jiġu notifikati iżda 
rekwiżiti aktar stretti għall-miżuri li jkunu 
soġġettati għal eżenzjoni ta' kategorija 

5.4. Il-valutazzjoni tal-kompatibbiltà 

Kwistjoni Impatt Kawżi 
Alternattiva 2: 
+ + 

Rekwiżiti aktar stretti għall-kontribuzzjoni għall-
iżvilupp tar-reġjuni u l-effett ta' inċentiv 

1. Effettività fil-
promozzjoni tal-iżvilupp 
ekonomiku reġjonali Alternattiva 3: 

0 
: 

Alternattiva 2: 
+ + 

Rekwiżiti aktar stretti, analiżi profonda għall-
għajnuna individwali nnotifikata kollha 

2. Effiċjenza fil-kontroll 
tad-distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u l-
kummerċ 

Alternattiva 3: 
+ 

Projbizzjoni tal-għajnuna li l-aktar tikkawża 
distorsjoni 

Alternattiva 2: 
0 

: 3. Konsistenza ma' 
politiki oħrajn tal-UE 

Alternattiva 3: 
0 

: 

Alternattiva 2: 
− 

Rekwiżiti aktar stretti għall-IK 4. Tnaqqis fil-piż 
amministrattiv 

Alternattiva 3: 
0 

: 

6. IT-TQABBIL TAL-ALTERNATTIVI 
Il-kobor tal-impatti (meta mqabbel max-xenarju bażi) 

Alternattivi Effettività fil-
promozzjoni tal-

iżvilupp 
ekonomiku 
reġjonali 

Effiċjenza fil-
kontroll tad-

distorsjonijiet tal-
kompetizzjoni u 

l-kummerċ 

Konsistenza ma' 
politiki oħrajn 

tal-UE 

Tnaqqis fil-piż 
amministrattiv 

1a. Id-deżinjazzjoni taż-żoni megħjuna 
Alternattiva 2  + 0 0 0 
Alternattiva 3 − − + + − − 0 
1b. Intensitajiet tal-għajnuna: 
Alternattiva 2  − + − 0 
Alternattiva 3 − − + − − 0 
2. Il-kamp ta' applikazzjoni u r-rabta ma' strumenti oħra tal-għajnuna mill-istat 
Alternattiva 2  + + + / − * 0 
Alternattiva 3 − + + / − * + 
3. L-obbligu għan-notifika u t-trasparenza 
Alternattiva 2  0 + 0 + 
Alternattiva 3 0 − + − 
4. Valutazzjoni tal-kompatibbiltà 



 

 

Alternattiva 2  + + + + 0 − 
Alternattiva 3 0 + 0 0 
* Skont il-qasam tal-politika tal-UE. 

Il-kombinazzjoni ta' alternattivi preferuta għall-kwistjonijiet kollha hija l-Alternattiva 2. 

7. IL-MONITORAĠĠ U L-EVALWAZZJONI 

Id-DĠ COMP se jkompli l-prattika ta' monitoraġġ ġenerali tiegħu għall-għajnuna mill-istat 
(monitoraġġ annwali ta' kampjun ta' każ, Tabella ta' Valutazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat). Se 
jiżviluppa wkoll indikaturi ta' monitoraġġ speċifiċi għall-RAG 2014-2020.  

Il-Kummissjoni tista' titlob lill-SM biex jillimitaw it-tul ta' żmien ta' ċerti skemi notifikati 
(normalament għal erba' snin jew inqas). Se jitwettqu evalwazzjonijiet obbligatorji minn 
esperti indipendenti għal skemi li jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni b'mod sinifikanti, b'mod 
partikolari l-iskemi partikolari b'baġit annwali kbir jew dawk fejn jistgħu jseħħu bidliet fis-
suq u l-ambjent teknoloġiku u regolatorju. Dawn l-evalwazzjonijiet għandhom ikunu bbażati 
fuq metodoloġija komuni u se jkunu ppubblikati.  

Il-Kummissjoni bi ħsibha tagħmel analiżi tal-RAG fl-ewwel nofs tal-2017, ibbażata fuq 
konsultazzjoni mal-SM, ma' partijiet interessati oħra u possibbilment ibbażata fuq 
evalwazzjoni indipendenti. Se twettaq ukoll evalwazzjoni ex-post tal-RAG, qabel ma jiġu 
riveduti għall-perjodu ta' wara l-2020. 
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