
ID-DI RETTORAT-ĠENERALI GĦALL-POLITIKI INTERNI

DIPARTIMENT GĦALL-POLITIKI B:
POLITIKI STRUTTURALI U TA’ KOEŻJONI

ŻVILUPP REĠJONALI

RIEŻAMI TAL-FTEHIMIET TA' SĦUBIJA
ADOTTATI

SOMMARJU EŻEKUTTIV

Astratt

Dan l-istudju huwa analiżi komprensiva tal-Ftehimiet ta' Sħubija adottati mit-28 Stat
Membru tal-UE, u joffri wkoll tagħrif dwar l-implimentazzjoni tal-elementi li ġew
approvati mill-Parlament Ewropew matul in-negozjati dwar il-qafas leġiżlattiv. Ir-
riċerka primarjament tenfasizza l-konformità tal-Ftehimiet ta' Sħubija mad-
dispożizzjonijiet legali, is-sitwazzjoni attwali tal-kundizzjonalitajiet ex ante, u l-
allinjament mal-istrateġija Ewropa 2020. Għażliet strateġiċi tal-Istati Membri kif
ukoll l-għodod tal-istruttura u ta' koordinament tal-programmi tagħhom huma
deskritti fit-28 sommarju inklużi fl-istudju. Ir-riżultati tar-riċerka huma sintetizzati
f'analiżi trasversali tat-28 Ftehim ta' Sħubija li juru d-differenzi u s-similaritajiet tal-
approċċi meħuda mill-Istati Membri.

IP/B/REGI/FWC/2010-002/LOT01-C01-SC13 Settembru 2015

PE 563.393 MT



Dan id-dokument ġie mitlub mill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew.

AWTURI

Metis GmbH: Jürgen Pucher, Isabel Naylon, Herta Tödtling-Schönhofer

AMMINISTRATUR RESPONSABBLI

Diána Haase
Dipartiment għall-Politiki B: Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni
Parlament Ewropew, B-1047 Brussell
Email: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

ASSISTENZA EDITORJALI

Krisztina Mányik

VERŻJONIJIET LINGWISTIĊI

Oriġinali: EN.

DWAR IL-PUBBLIKATUR

Biex tikkuntattja lid-Dipartiment tal-Politiki B jew biex tabbona fl-ittra ta' informazzjoni li
toħroġ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Il-manuskritt tlesta f'Settembru 2015.
© Unjoni Ewropea, 2015.

Print ISBN 978-92-823-7912-7 doi:10.2861/121367 QA-04-15-593-EN-C
PDF ISBN 978-92-823-7913-4 doi:10.2861/407222 QA-04-15-593-EN-N

Dan id-dokument huwa disponibbli fl-internet fl-indirizz:
http://www.europarl.europa.eu/studies

KLAWSOLA TA' ESKLUŻJONI MIR-RESPONSABILITÀ

L-opinjonijiet espressi f'dan id-dokument huma r-responsabilità biss tal-awtur u mhux
neċessarjament jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew.

Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal raġunijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati, dment
li s-sors jiġi rikonoxxut u l-pubblikatur ikun mgħarraf minn qabel u mibgħut kopja.



Rieżami tal-Ftehimiet ta' Sħubija adottati
____________________________________________________________________________________________

3

SOMMARJU EŻEKUTTIV

Fil-21 ta' Diċembru 2013 daħal fis-seħħ sett ġdid ta' regoli u leġiżlazzjoni tal-Unjoni
Ewropew għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020. Waħda min-novitajiet ewlenin hija
l-implementazzjoni ta' regoli komuni għall-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment. L-
Istati Membri kienu mitluba jippreparaw u jimplimentaw pjanijiet strateġiċi bi
prijoritajiet ta' investiment li jkopru dawn il-ħames Fondi Ewropej Strutturali u ta'
Investiment.

L-objettiv ewlieni ta' dan l-istudju huwa li jagħti analiżi komprensiva ta' dawn il-pjanijiet
strateġiċi adottati, l-hekk imsejħa Ftehimiet ta' Sħubija. Din tinkludi informazzjoni dwar
l-elementi u l-kunċetti li ġew approvati mill-Parlament Ewropew matul in-negozjati dwar il-
leġiżlazzjoni l-ġdida.

Il-Ftehimiet ta' Sħubija huma maqsuma f'żewġ partijiet. Parti waħda hija soġġetta
għal deċiżjoni tal-Kummissjoni (taqsimiet 1 u 2 tal-mudell għall-Ftehimiet ta' Sħubija – li
tikkorispondi għall-Artikolu 15(1) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni). Il-parti l-
oħra (li tikkorrispondi għall-Artikolu 15(2) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni),
fil-prinċipju, mhijiex soġġetta għal deċiżjoni tal-Kummissjoni. Ħafna pajjiżi jirrispettaw din
id-diviżjoni u jelenkaw fid-detall il-kontenut rilevanti fiż-żewġ partijiet tal-Ftehim ta'
Sħubija.

Il-prinċipju ta' sħubija (l-Artikolu 5 tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni) ġie
implimentat bil-parteċipazzjoni attiva ta' firxa wiesgħa ta' korpi nazzjonali u reġjonali u tas-
sħab ekonomiċi u soċjali kif ukoll tas-soċjetà ċivili f'diversi forom ta' konsultazzjonijiet
pubbliċi, uħud jiffukaw fuq il-Ftehimiet ta' Sħubija u oħrajn fuq il-Programmi Operattivi.
Huwa ppjanat li s-saffi kollha tal-gvern (ċentrali, reġjonali u lokali) u l-partijiet interessati
kollha fil-livelli kollha (il-ministeri, is-sħab ekonomiċi u soċjali, is-soċjetà ċivili u l-istituti ta'
riċerka u l-universitajiet) jiġu involuti fl-implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija kif ukoll
tal-Programmi Operattivi.

Fil-fażi tat-tħejjija, l-Istati Membri kellhom il-possibbiltà li jintroduċu programmi
operattivi b'fond wieħed jew b'diversi fondi billi jikkombinaw il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni. L-Istati Membri kollha
introduċew programmi operattivi b'fond wieħed. 20 Stat Membru għażlu li jintroduċu
programmi operattivi b'diversi fondi.

Minkejja r-rekwiżit ta' konċentrazzjoni tematika, ħafna mill-Istati Membri għażlu l-Objettivi
Tematiċi kollha fil-Ftehimiet ta' Sħubija tagħhom. Huma biss ftit Stati Membri li
kkonċentraw fuq għadd limitat ta' Objettivi Tematiċi (pereżempju l-Lussemburgu, id-
Danimarka u n-Netherlands). L-Objettiv Tematiku Nru 11 (Rinfurzar tal-kapaċità
istituzzjonali) intgħażel minn 18-il Stat Membru biss u kellu allokazzjoni baġitarja ta' 1%
mit-total allokat għall-Objettivi Tematiċi madwar l-UE peress li ntuża biss mill-Istati Membri
eliġibbli għall-Fond ta' Koeżjoni, bl-eċċezzjoni ta' Franza u l-Italja. Barra minn hekk, l-
Objettiv Tematiku Nru 2 (Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni) ma ntgħażilx
minn erba' Stati Membri u kellu t-tieni l-aktar allokazzjoni baġitarja baxxa globali (3.3%).
L-Objettiv Tematiku Nru 7 (il-Promozzjoni tat-trasport sostenibbli) ma ntgħażilx minn
ħames Stati Membri iżda minħabba l-importanza tiegħu għall-pajjiżi ta' konverġenza b'mod
partikolari, huwa l-Objettiv Tematiku bit-tieni l-akbar baġit globali (14,8% tal-baġit totali
allokat).
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L-Objettivi Tematiċi bl-ogħla persentaġġ ta' finanzjament globali huma l-Objettiv
Tematiku Nru 6 (il-Preżervazzjoni u l-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni tal-
effiċjenza tar-riżorsi - 15%), l-Objettiv Tematiku Nru 7 (il-Promozzjoni tat-trasport
sostenibbli - 14,8%) u l-Objettiv Tematiku Nru 3 (it-Tisħiħ tal-kompetittività tal-
Intrapriżi Żgħar u ta' daqs Medju - 13,9%).

Ittieħed kont tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż fil-Ftehimiet ta' Sħubija
kollha, u l-partijiet rilevanti kienu deċiżivi għall-għażla tal-Objettivi Tematiċi u l-prijoritajiet
fil-Programmi Operattivi.

Ma hemm l-ebda problema maġġuri fir-rigward tal-kwistjoni li jkun hemm bilanċ bejn il-
konċentrazzjoni tematika u l-aspettativi li l-Istati Membri jindirizzaw l-objettivi,
ibbażati fuq it-Trattat, tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment. Il-ħtiġijiet u l-
istrateġiji tal-Istati Membri huma allinjati b'mod ġenerali mal-miri tal-Ewropa 2020 u mal-
prijoritajiet tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment. Is-sinerġiji bejn l-użu tal-Fondi
Ewropej Strutturali u ta' investiment u l-istrumenti nazzjonali huma wkoll deskritti fil-parti
l-kbira tal-Ftehimiet ta' Sħubija. L-istrateġiji makroreġjonali huma preżenti fid-diversi
Ftehimiet ta' Sħubija u ma hemm l-ebda diskrepanza kbira bejn il-prijoritajiet strateġiċi
nazzjonali u l-istrateġiji makroreġjonali tal-UE.

Il-koordinament tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment kif stabbilit fil-
Ftehimiet ta' Sħubija huwa organizzat b'modi varji fl-Istati Membri. It-tmexxija xi drabi hija
f'idejn uffiċċju tal-gvern jew Ministeru rilevanti jew f'idejn korp maħtur speċifikament. L-
Awtoritajiet Maniġerjali u l-Kumitati ta' Monitoraġġ għandhom rwol sinifikanti fil-
koordinament tal-fondi u tal-Programmi Operattivi. F'għadd ta' Stati Membri, ġew stabbiliti
gruppi ta' ħidma tematiċi sabiex jitrattaw temi speċifiċi għall-fondi kollha. Għadd ta'
Ftehimiet ta' Sħubija jipprovdu dettalji dwar kif il-Fondi Ewropej Strutturali u ta'
Investiment huma kkoordinati ma' programmi ta' finanzjament nazzjonali jew sorsi
internazzjonali oħra.

L-Istati Membri kellhom jissodisfaw il-kundizzjonalitajiet ġenerali u tematiċi ex ante.
Hemm it-tendenza li l-kundizzjonalitajiet ġenerali ex ante u l-biċċa l-kbira tal-
kundizzjonalitajiet tematiċi ex ante jiġu sodisfatti mill-Istati Membri l-antiki. Aktar ma l-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jkunu għandhom ġodda, anqas ma jissodisfaw il-
kundizzjonalitajiet ex ante.

Simplifikazzjoni oħra fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 hija ż-żieda fl-użu ta'
sistemi ta' koeżjoni elettronika li jippermettu lill-benefiċjarji jissottomettu proposti
permezz ta' skambju ta' data elettronika (tnaqqis fil-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u
tnaqqis tal-kosti għall-amministrazzjonijiet). Bosta pajjiżi kienu diġà għamlu progress tajjeb
fl-introduzzjoni ta' mekkaniżmi tal-koeżjoni elettronika fil-perjodu ta' programmazzjoni
preċedenti (2007-2013) u dawn qegħdin jiġu adattati u aġġornati fil-perjodu attwali biex
tissaħħaħ l-interoperabbiltà mas-sistema tal-Kummissjoni għall-Ġestjoni tal-Fondi (SFC).
Għal darb'oħra mhux mistenni li jinqalgħu problemi maġġuri f'dan il-qasam. Huwa biss fi ftit
pajjiżi li l-Ftehim ta' Sħubija ma jispeċifikax dwar is-suġġett tal-koeżjoni elettronika u tas-
sistemi tal-IT.

Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi, bl-eċċezzjoni tal-Ġermanja, id-Danimarka, l-Irlanda, in-
Netherlands u l-Lussemburgu, jiddeskrivu liema żoni ġeografiċi se jingħataw attenzjoni
speċifika. Għadd ta' pajjiżi jiddeskrivu l-approċċ territorjali li jieħdu huma u jindirizzaw il-
faqar (il-Kroazja, il-Greċja, il-Bulgarija, il-Latvja, Malta, is-Slovakkja u r-Renju Unit). Il-
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maġġoranza tal-Istati Membri jinkludu dettalji dwar liema żoni ġeografiċi se jkunu fil-mira
għall-iżvilupp territorjali jew għall-miżuri kontra l-faqar. L-hekk imsejjaħ immappjar tal-
faqar twettaq f'xi Stati Membri bl-għan li r-riżorsi jiġu kkonċentrati fuq dawn l-oqsma.

Approċċi integrati fil-forma ta' Żvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità u Investimenti
Territorjali Integrati qegħdin jintużaw fl-Istati Membri kollha. Żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità jintuża fl-Istati Membri kollha, l-investimenti territorjali integrati jintużaw fil-biċċa
l-kbira tal-pajjiżi (20 Stat Membru) iżda mhux fil-pajjiżi kollha. Ħafna mill-pajjiżi jindirizzaw
id-dimensjoni urbana (22 Stati Membri) bosta drabi permezz tal-investimenti territorjali
integrati. Il-parti l-kbira tal-pajjiżi jinkludu l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità bħala
kontinwazzjoni tal-Gruppi ta' Azzjoni Lokali LEADER taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali iżda wkoll taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Dan l-istudju jgħin lill-qarrej jifhem kif in-novitajiet introdotti fil-perjodu ta'
programmazzjoni 2014-2020 ġew adottati u interpretati mill-Istati Membri tal-UE, bil-ħsieb
li tiġi żgurata implimentazzjoni bla xkiel u effiċjenti tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta'
Investiment matul is-snin li ġejjin.


