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Sunt 

L-għan ta' dan l-istudju huwa li jivvaluta l-evoluzzjoni u l-

implimentazzjoni tal-koerenza strateġika tal-Politika ta' Koeżjoni bejn l-

2014 u l-2020. Ibbażat fuq analiżi dokumentarja u intervisti mal-

awtoritajiet tal-Istati Membri, l-istudju sab li kien hemm titjib ġenerali 

meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, iżda jenfasizza wkoll serje ta' 

sfidi fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE mil-lat tal-iżgurar ta' approċċ 

strateġikament koerenti bejn Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 

varji u ma' politiki oħra tal-UE.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Il-koerenza strateġika hija element ċentrali tar-riforma tal-2013 tal-Politika ta' Koeżjoni 

għall-perjodu 2014-20. Dan l-istudju jipprovdi valutazzjoni kritika tal-evoluzzjoni u l-

implimentazzjoni tal-koerenza strateġika tal-Politika ta' Koeżjoni, ibbażata fuq analiżi 

dokumentarja u intervisti mal-awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-

ipprogrammar tal-Ftehimiet ta' Sħubija u l-Programmi Operattivi 2014-20. L-enfasi hija 

fuq erba' oqsma li huma meqjusa bħala kruċjali għall-orjentazzjoni strateġika tal-Politika 

ta' Koeżjoni: oqfsa strateġiċi tal-UE; oqsfa strateġiċi nazzjonali; il-konċentrazzjoni 

tematika; u l-istruttura, il-governanza u l-amministrazzjoni tal-programmi. 

Oqfsa strateġiċi tal-UE 

Innovazzjoni regolatorja għall-2014-20 huwa l-użu ta' Regolament ġeneriku dwar id-

Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) li jkopri ħames Fondi f'oqsma ta' politika differenti. Il-

Qafas Strateġiku Komuni, li huwa anness tas-CPR, huwa qafas strateġiku aktar wiesa', 

ġustifikat aħjar u aktar koerenti mil-Linji ta' Gwida Strateġiċi tal-Komunità għall-2007-

13. Il-Qafas Strateġiku Komuni ntlaqa' tajjeb minn dawk responsabbli għall-

ipprogrammar fl-Awtoritajiet Maniġerjali bħala assi prattiku u utli, għalkemm l-

influwenza tiegħu fuq il-proċess ta' pprogrammar huwa sekondarju għal oqsfa strateġiċi 

nazzjonali. 

Oqsfa strateġiċi nazzjonali  

Il-Ftehimiet ta' Sħubija introdotti ġodda huma pjanijiet strateġiċi bi prijoritajiet li jkopru 

l-ħames Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE/Fondi SIE). Dawn jiġu 

nnegozjati bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali u jipprovdu kamp ta' 

applikazzjoni akbar mhux biss biex jikkoordinaw il-Fondi SIE differenti, iżda wkoll biex 

jikkoordinaw dawn il-fondi ma' politiki oħra tal-UE u tal-Istati Membri. Fil-prattika, l-

arranġamenti ta' koordinazzjoni nazzjonali jvarjaw b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri, 

mhux l-inqas f'termini ta' formalità, iżda l-Awtoritajiet Maniġerjali huma prudentement 

ottimisti li l-istrutturi u s-sistemi ppjanati jew introdotti se jisfruttaw is-sinerġiji u jwasslu 

għal koordinazzjoni akbar milli fl-2007-13. L-Istati Membri kienu wkoll attivi fl-

implimentazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija matul il-proċess tal-ipprogrammar. Huma 

stabbilew korpi ta' tmexxija jew gruppi ta' ħidma fuq il-bażi ta' sħubija biex jiżviluppaw 

il-ftehimiet ta' sħubija u l-programmi operattivi kollha jew parti minnhom. Avvenimenti 

ta' konsultazzjoni pubblika ġew ikkomplementati minn forom ta' konsultazzjoni u tixrid 

ta' informazzjoni bbażati fuq l-internet. Ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi 

dehru li kellhom rwol limitat fit-tħejjija tal-oqfsa strateġiċi nazzjonali, iżda fil-biċċa l-

kbira l-Istati Membri kienu kapaċi jindirizzawhom. 

Il-konċentrazzjoni tematika  

Ir-rekwiżiti ġodda għall-konċentrazzjoni tematika fl-2014-20 kellhom impatt maġġuri fuq 

l-ipprogrammar fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri. Hemm żieda sinifikanti tal-

allokazzjonijiet tal-FEŻR/il-Fond ta' Koeżjoni għall-Objettivi Tematiċi 1-4 (Riċerka, 

Teknoloġika, Żvilupp u Innovazzjoni, l-ICT, il-Kompetittività tal-SMEs u l-Ekonomija 

b'Livell Baxx ta' Emissjonijiet ta' Karbonju), filwaqt li l-investiment fl-infrastruttura qed 

jingħata inqas importanza meta mqabbel mal-2007-13. In-negozjar tal-allokazzjoni ta' 

riżorsi għal għanijiet differenti ma kienx faċli; ħafna Stati Membri huma kritiċi dwar il-

marġni disponibbli biex jibbilanċjaw il-konċentrazzjoni tematika mal-appoġġ għal 

prijoritajiet nazzjonali. L-Awtoritajiet Maniġerjali jaqblu fil-prinċipju ma' dispożizzjonijiet 

speċjali ta' delimitazzjoni (żvilupp urban sostenibbli, l-ishma FSE), iżda jixtiequ aktar 

flessibilità. Id-differenzjazzjoni reġjonali ta' regoli ta' delimitazzjoni mhijiex meqjusa utli 

peress li l-kategoriji reġjonali huma riġidi wisq u ma jirriflettux l-ispeċifiċitajiet reġjonali. 

 



 

 

L-istruttura, il-governanza u l-amministrazzjoni tal-programmi 

Is-CPR għall-2014-20 intlaqa' tajjeb ħafna u huwa mistenni li jġib aktar koerenza u 

koordinazzjoni fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE. Madankollu, ħafna 

Awtoritajiet Maniġerjali huma tal-fehma li dan għadu mhux biżżejjed peress li xorta għad 

hemm regolamenti separati għal Fondi speċifiċi (speċjalment għall-FAEŻR). 

Hemm bidliet sinifikanti fl-istruttura tal-programmi f'ħafna Stati Membri, meta mqabbel 

mal-perjodu 2007-13, u dan għandu jiffaċilita koordinazzjoni istituzzjonali aħjar bejn il-

Fondi kollha; il-possibilità ta' Programmi Operattivi b'diversi fondi tintlaqa' bħala għażla 

pożittiva fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, iżda għad hemm tħassib rigward 

kumplikazzjonijiet amministrattivi (p.e. minħabba regolamenti separati). Approċċi 

territorjali integrati huma strumenti potenzjalment utli biex jiżguraw il-koerenza 

strateġika fil-livell lokali/reġjonali. Fl-aħħar nett, ir-rwol tal-Kummissjoni fl-appoġġ tal-

għanijiet tal-koerenza strateġika hija meqjusa fil-biċċa l-kbira b'mod pożittiv. 

Madankollu, kien hemm xi kritika tal-konsistenza u l-koerenza ta' pożizzjonijiet u pariri 

f'Direttorati Ġenerali differenti. Fil-fatt, minkejja l-isforzi biex jittejbu l-konsultazzjoni u l-

kooperazzjoni bejn is-servizzi fi ħdan il-Kummissjoni, l-Awtoritajiet Maniġerjali huma tal-

fehma li t-tkomplija tal-"approċċ settorjali" għall-fondi SIE fil-livell tal-UE (ma' 

dipartimenti differenti responsabbli għal Fondi differenti) tirrestrinġi approċċ koordinat. 

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

1. Il-Qafas Strateġiku Komuni pprovda dikjarazzjoni ċara dwar l-objettivi u l-

prijoritajiet tal-UE. 

2. Id-Dokumenti ta' Pożizzjoni tal-Kummissjoni pprovdew lill-awtoritajiet 

nazzjonali fehim ċar tal-pożizzjoni probabbli ta' negozjar tal-Kummissjoni. 

3. Il-konċentrazzjoni tematika se tintlaħaq, mill-inqas, waqt l-istadju tal-

ipprogrammar. 

4. Hemm tħassib dwar 'trasformazzjoni' progressiva tal-Politika ta' Koeżjoni 

f'politika tematika li tinsab fil-periklu li titlef l-għan ta' koeżjoni tagħha. 

5. Għandhom jinkisbu integrazzjoni u koordinazzjoni strateġiċi akbar tal-ġestjoni 

tal-Fondi . 

6. Il-prinċipju tas-sħubija jidher li ġie rispettat b'mod wiesa' matul il-proċess tal-

ipprogrammar. 

7. Ftit hemm indikazzjoni ta' simplifikazzjoni. 

8. L-effikaċja u l-utilità tal-għażliet għal żvilupp territorjali integrat s'issa 

mhumiex ċari. 

9. Hemm rispett relattivament għoli għar-rwol tal-Kummissjoni matul in-

negozjati. 

10. It-tħejjija tal-proċess ta' riforma ta' politika għall-2014-20 kienet relattivament 

miftuħa u inklużiva, tal-inqas meta mqabbla mal-2007-13. 

Abbażi ta' dawn il-konklużjonijiet, qed jingħataw ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

 Ta' min iqis approċċ aktar kollaborattiv bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-

Istati Membri fl-iżvilupp kemm tal-Qafas Strateġiku Komuni u kemm tad-

Dokumenti ta' Pożizzjoni. 

 Hemm bżonn li jsir progress ħafna akbar fl-integrazzjoni tal-Fondi SIE 

u fil-koordinazzjoni bejn id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni. 

 L-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija matul il-fażi ta' 

implimentazzjoni tal-programmi għandha tkun sorveljata mill-PE. 

 Sorveljanza u skrutinju b'saħħithom mill-PE tal-koerenza strateġika u l-

prestazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni huma rakkomandati. 

 Koordinazzjoni aktar mill-qrib fi ħdan il-Parlament Ewropew hija 

meħtieġa, speċjalment djalogu akbar bejn il-kumitati, l-aktar fost l-erba' kumitati 

responsabbli mill-Fondi SIE. 


