
 

 

 

 
DIRETTORAT-ĠENERALI GĦALL-POLITIKI INTERNI 

DIPARTIMENT TEMATIKU B: POLITIKI STRUTTURALI U TA’ 
KOEŻJONI 

 

L-IŻVILUPP REĠJONALI 

 
 
 
 
 
 

Metodi għal titjib tal-approċċ integrat 
favur iż-żoni żvantaġġati 

 
 
 
 
 

STUDJU 
 
 

 
 



Dan l-istudju ntalab mill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew. 
 
 
AWTUR 
 
Jacques Bardouin, EUROFOCUS 
Carmelo Messina, EUROFOCUS 
Caterina Febbraio, EUROFOCUS 
Magali Mosse, EUROFOCUS 
 
 
AMMINISTRATRIĊI RESPONSABBLI 
 
Ivana KATSAROVA 
Dipartiment Tematiku Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni 
Parlament Ewropew 
B-1047 Brussell 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
VERŻJONIJIET LINGWISTIĊI 
 
Oriġinal: FR. 
Traduzzjoni: DE, EN. 
 
 
DWAR L-EDITUR 
 
Biex tikkuntattja d-Dipartiment Tematiku jew biex tabbona fin-newsletter li joħroġ ta’ kull 
xahar jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Il-manuskritt tlesta f'Diċembru 2009. 
Brussell, © Il-Parlament Ewropew, 2009. 
 
Dan id-dokument huwa disponibbli fuq l-Internet fl-indirizz: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
KLAWŻOLA TA' ESKLUŻJONI MIR-RESPONSABILITÀ ('DISCLAIMER') 
 
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 huwa rikonoxxut u l-pubblikatur ikun mgħarraf minn qabel u mibgħut kopja. 
 



 
 

 

 
DIRETTORAT-ĠENERALI GĦALL-POLITIKI INTERNI 

DIPARTIMENT TEMATIKU B: POLITIKI STRUTTURALI U TA’ 
KOEŻJONI 

 

L-IŻVILUPP REĠJONALI 

 
 
 

Metodi għal titjib tal-approċċ integrat 
favur iż-żoni żvantaġġati 

 
 
 

STUDJU 
 
 

 

Astratt 
 

Dan l-istudju jkopri żewġ perjodi suċċessivi ta’ programmazzjoni (2000 - 
2013). Huwa jiddeskrivi l-evoluzzjoni storika u t-twettiq tal-politika 
Ewropea favur iż-żoni żvantaġġati, iż-żoni urbani sensittivi u l-istrumenti 
implimentati għal dan il-għan permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali u l-Fond Soċjali Ewropew. Huwa jagħmel rakkomandazzjonijiet 
għat-titjib tal-politika futura għall-iżvilupp urban, permezz ta’ approċċ 
integrat, b’mod partikolari fl-aspetti tagħha ta’ governanza u integrazzjoni 
intersettorjali. 

 

 
 
 

IP/B/REGI/FWC/2006-166-Lot 05-CO1-SC03 Diċembru 2009 

PE 431.587 MT





Metodi għal titjib tal-approċċ integrat favur iż-żoni żvantaġġati 
___________________________________________________________________________________________ 

 3

SINTEŻI 

Il-bażijiet konċettwali 

Biex nifhmu l-politiki urbani, kemm dawk Komunitarji kif ukoll dawk nazzjonali, favur iż-
żoni żvantaġġati, l-ewwel u qabel kollox jeħtieġ li tingħata definizzjoni ta’ dan il-kuntest 
urban partikolari: żona żvantaġġata hija territorju urban b’konċentrazzjoni ta’ problemi 
soċjali, ekonomiċi, ta’ trasport, kulturali, ambjentali, ta’ sigurtà, ta’ ppjanar urban u ta’ 
djar.  

Barra minn hekk, jekk nikkunsidraw il-kwantità kbira ta’ problemi li jikkaratterizzaw iż-żoni 
żvantaġġati, il-fattur prinċipali tas-suċċess ta’ intervent ta’ riabilitazzjoni huwa bbażat fuq 
il-fatt li wieħed imur lil hinn mill-approċċ unisettorjali jew segmentat, u jadotta approċċ 
integrat. 

Barra minn hekk, l-approċċ integrat stess jeħtieġ ikun spjegat billi huwa kunċett kumpless: 

• huwa jiġbor flimkien dimensjoni ta’ integrazzjoni vertikali, bejn il-livelli differenti ta’ 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-atturi pubbliċi (l-Unjoni Ewropea, l-Istat, ir-reġjun, 
il-provinċja, il-komun, iż-żoni), u ta’ integrazzjoni orizzontali, bejn is-settur pubbliku 
u dak privat jew, anki fl-istituzzjonijiet u s-servizzi pubbliċi, bejn il-livell politiku u 
dak amministrattiv; 

• huwa jintegra tipi ta’ strumenti finanzjarji differenti (Komunitarji, nazzjonali, 
reġjonali, lokali, privati) filwaqt li jiżgura effett ta’ amplifikazzjoni u ta’ sostenibilità 
tal-interventi;  

• huwa jinvolvi l-ħolqien u l-mobilizzazzjoni ta’ kapital soċjali lokali, sabiex b’mod 
konkret tiġi kkonfigurata “governanza ċittadina territorjali”, li tkopri l-istadji 
differenti ta’ proġett: it-tfassil, l-ippjanar, l-eżekuzzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni, 
kif ukoll il-mobilizzazzjoni tal-kapital soċjali biex jiġu ġġenerati proġetti li r-residenti 
jaqblu dwarhom; 

• huwa jagħti attenzjoni partikolari lill-iżvilupp sostenibbli. 

F’dan il-kuntest, jeħtieġ tiġi enfasizzata l-importanza kruċjali, biex ikun jista’ jiġi pprattikat 
l-approċċ integrat, tad-disponibilità u tal-kapaċità ta’ koperazzjoni tal-atturi interessati, 
pubbliċi u privati, anki jekk, fl-inizjattivi konkreti, din il-koperazzjoni hija iktar diffiċli biex 
titwettaq.  

 

L-istadji tal-politika Ewropea favur iż-żoni żvantaġġati 

Il-politika urbana m‘għandhiex bażi ġuridika fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (UE) u fit-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.  

Madankollu, maż-żmien, u bl-għan li tittejjeb l-effiċjenza tal-politiki Komunitarji, l-Unjoni 
Ewropea interessat ruħha fil-kwestjoni tar-riġenerazzjoni u tal-iżvilupp tal-bliet u taż-żoni 
żvantaġġati tagħhom. Għalhekk, hija adottat inizjattivi politiċi konkreti.  
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Dawn l-inizjattivi kollha wasslu biex progressivament titqajjem kuxjenza, kemm fil-livell 
Ewropew kif ukoll f’dak tal-Istati Membri, dwar il-kontribut tal-bliet u l-agglomerazzjonijiet 
għat-tkabbir u l-impjiegi. Barra minn hekk, huma kkontribwixxew biex jinħoloq il-kunċett 
ta' approċċ integrat u biex iħeġġu l-applikazzjoni tiegħu fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-iżvilupp tal-bliet u ż-żoni żvantaġġati.  

L-istadji fundamentali ta’ dan il-proċess huma:  

• l-adozzjoni tal-Green Paper dwar l-ambjent urban (1990), tal-Komunikazzjoni 
bl-isem “Il-kwestjoni urbana: Orjentazzjoni għal dibattitu Ewropew” (1997) u tal-
“Qafas ta’ azzjoni għal żvilupp urban sostenibbli” (1998), li jixhdu l-bidu ta’ 
konverġenza bejn it-tħassib ambjentali u dak tal-bliet; 

• l-adozzjoni ta’ Skema ta’ Żvilupp taż-Żona Komunitarja (1999), li hija l-punt tat-tluq 
ta’ politika Ewropea reali favur iż-żoni żvantaġġati; 

• it-tnedija ta’ Proġetti Piloti Urbani (1990-1993), tal-inizjattiva Komunitarja URBAN 
(1994-1999), kif ukoll tal-inizjattiva URBAN II (2000-2006), li jippromwovu l-
implimentazzjoni ta’ azzjonijet konkreti favur il-bliet u ż-żoni żvantaġġati; 

• l-iffirmar tal-Ftehima ta’ Bristol (2005), li tiddefinixxi “komunità sostenibbli” bħala 
post fejn individwu jkun jixtieq jgħix u jaħdem, illum u fil-futur; 

• l-adozzjoni tal-Karta ta’ Leipzig (2007), li turi interess speċifiku fiż-żoni żvantaġġati 
u tiddefinixxi strateġiji għaż-żoni urbani żvantaġġati fil-qafas ta' politika ta’ żvilupp 
urban integrata; 

• l-adozzjoni tal-Aġenda territorjali (2007), li tpoġġi l-politika urbana fiċ-ċentru tal-
interventi tal-Fondi Strutturali għall-perjodu 2007-2013; 

• it-tnedija tal-Verifika urbana, li tippermetti l-ġbir ta’ dejta statistika relatata mal-
kwalità tal-ħajja fil-bliet Ewropej; 

• l-adozzjoni tal-Green Paper dwar il-koeżjoni territorjali (2008), li tipproponi metodi 
biex tintlaħaq koeżjoni territorjali u tistimola d-dibattitu dwar l-implimentazzjoni 
tagħha. 

Jekk min-naħa l-waħda, matul l-ewwel perjodu 1990-1999, b’mod ġenerali l-proċess 
integrat ma kienx inkluż u prattikat, min-naħa l-oħra, il-Ftehima ta’ Bristol, il-Karta ta’ 
Leipzig u l-Aġenda territorjali wasslu għal avvanz konċettwali fl-approċċ integrat. Wara 
kollox, l-Istrateġija ta’ Liżbona (2000) u warajha dik ta’ Göteborg (2001) ikkontribwixxew 
ukoll għal dawn l-iżviluppi, b’mod partikolari permezz tal-integrazzjoni tal-kunċetti 
tal-kompetittività u tal-iżvilupp sostenibbli.  

Fl-istorja u l-evoluzzjoni tal-politika urbana u favur iż-żoni żvantaġġati, il-Parlament 
Ewropew dejjem kellu rwol ċentrali, b’mod partikolari permezz tal-azzjoni tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali.  
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Rapport tal-programmazzjoni 2000-2006 dwar l-azzjonijiet li 
ttieħdu favur iż-żoni urbani żvantaġġati 

Permezz tal-programmazzjoni tal-Fondi Strutturali 2000-2006, il-politika urbana 
Komunitarja favur iż-żoni żvantaġġati laħqet dimensjoni konsiderevoli, b’mod partikolari 
permezz tal-implimentazzjoni tal-inizjattiva Komunitarja URBAN II u tal-programm URBACT 
I.  

Ir-riżultati prinċipali tal-inizjattiva Komunitarja URBAN II jirrigwardaw: 

• l-iżvelar tal-kunċett tal-approċċ integrat: il-proċessi li jirriżultaw minn dawn l-
inizjattivi jinvolvu koordinazzjoni vertikali u orizzontali; 

• it-tisħiħ tad-deċentralizzazzjoni u tas-sussidjarjetà: jingħataw responsabilitajiet 
importanti u dejjem jiżdiedu lill-awtoritajiet lokali, liema responsabilitajiet jinkludu 
d-definizzjoni nnifisha tal-politika urbana Komunitarja; 

• il-produzzjoni ta’ effett ta’ amplifikazzjoni konsegwenti: l-użu tal-Fondi Strutturali bl-
għan li jkun hemm żvilupp lokali jista’ jwassal għal investimenti pubbliċi u privati. 

Fil-kuntest ta’ din l-inizjattiva, 82% tal-għajnuna ngħatat lill-azzjonijiet li fil-mira tagħhom 
kellhom dan li ġej: ir-riġenerazzjoni fiżika u ambjentali; il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali; 
u l-għajnuna lill-intrapriżi u l-ħolqien ta’ impjiegi. 

Fl-istess ħin, il-programm URBACT ippermetta li jkun hemm skambju b’suċċess ta’ ċertu 
numru ta esperjenzi URBAN, b’mod partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni tal-approċċ 
integrat.  

Barra minn hekk, matul dan il-perjodu, il-politiki ta’ intervent maħsuba għaż-żoni urbani 
żvantaġġati, sa ċertu punt, ikkonkretizzaw ruħhom ukoll permezz tal-Programmi Reġjonali 
Operattivi (ROPs) u tad-Dokumenti Uniċi ta' Programmazzjoni. 

F’dawn id-dokumenti, il-problema tal-politika urbana ġiet integrata b’mod li jvarja minn 
programm għal ieħor, kemm fir-rigward tat-tipi ta’ interventi kif fil-kwantità ta’ riżorsi 
allokati. Barra minn hekk, wieħed jista’ jinnota li parti kbira tar-reġjuni ttrattaw elementi ta’ 
żvilupp urban fi ħdan ċerti miżuri ikbar li mhux neċessarjament kienu bbażati b’mod 
esklużiv fuq il-problema taż-żoni żvantaġġati.  

Fl-aħħar nett, permezz ta’ dawn l-inizjattivi, qegħdin nassistu għal tisħiħ tal-kunċett tal-
approċċ integrat, liema tisħiħ ma jistax ma jiġix ikkunsidrat. Madankollu, għadna ma 
nistgħux nikkonfermaw li effettivament twettqet integrazzjoni li tinkludi governanza 
ċittadina reali u teħid ta’ miżuri għal żvilupp urban.  
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Il-politika Ewropea favur iż-żoni urbani żvantaġġati għall-perjodu 
ta’ programmazzoni 2007-2013 

L-analiżi tal-programmi operattivi 2007-2013 turi li, b’mod ġenerali, jeżistu inugwaljanzi 
kbar bejn l-Istati Membri l-qodma u dawk ġodda fl-implimentazzjoni tal-politika 
Komunitarja, u b’mod partikolari fir-rigward taż-żoni żvantaġġati. L-ewwel nett, il-membri 
l-ġodda tal-UE ma bbenefikawx mill-inizjattiva URBAN, li ppermettiet lill-awtoritajiet lokali li 
kienu qed jipparteċipaw f’din l-inizjattiva jadattaw ruħhom għal din il-politika. 
Sussegwentement, wara l-adeżjoni tagħhom, il-membri l-ġodda ta’ spiss sarrfu l-politika 
urbana f’azzjonijiet strutturali; l-approċċ integrat ma ngħatax preferenza minħabba l-
urġenza tas-sitwazzjoni.  

Il-kunċett tal-PO (programmi operattivi) fil-kuntest tal-NSRF ta’ kull pajjiż kellu jobdi r-
regoli tal-allokazzjonijiet li imponew persentaġġ minimu ta’ miżuri mmirati lejn il-
prijoritajiet tal-Istrateġija ta’ Liżbona, li ħafna minnhom jirrigwardaw il-politika urbana 
favur iż-żoni żvantaġġati f’approċċ integrat.  

Barra minn hekk, il-PO 2007-2013 taw importanza konsiderevoli lill-governanza tal-politiki 
kif ukoll lill-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali fil-ħolqien u l-implimentazzjoni tal-
programmi favur l-iżvilupp urban, u b’mod partikolari t-titjib taż-żoni li qegħdin fi kriżi.  

Il-medja tal-PO tal-perjodu ta’ programmazzjoni attwali b’dimensjoni urbana hija stmata li 
tilħaq is-56.3%. Din iċ-ċifra titla’ għal 70% jekk ninkludu l-PO tar-reġjuni “Kompetittività 
reġjonali u impjiegi”.  

Għall-perjodu 2007-2013, jidher li hemm strument partikolarment adattat għall-iżvilupp 
urban integrat: l-inizjattiva JESSICA. Fil-fatt, JESSICA hija bbażata fuq ir-riġenerazzjoni 
urbana u tħeġġeġ effett ta’ amplifikazzjoni billi tiffaċilita l-investimenti pubbliċi u privati fiż-
żoni megħjuna fil-kuntest tal-Fondi Strutturali.  

Fl-istess ħin, il-programm URBACT II (2007-2013) jiffavorixxi skambju ta’ esperjenzi u 
trasferiment ta’ prattiki tajbin li jippromwovu approċċ integrat fiż-żoni żvantaġġati. Fil-
kuntest ta’ URBACT II, żewġ operazzjonijiet qed jiġu analizzati b’mod partikolari, inkwantu 
dawn huma bbażati fuq proċessi innovattivi fir-rigward tal-iżvilupp urban integrat: 

• it-tikketta “Fast Track”; 

• l-Erasmus tal-politiċi eletti. 

Qabel ma janalizza d-diffikultajiet l-iktar speċifiċi li jaffaċċjaw l-awtoritajiet tat-tmexxija, 
dan l-istudju jirreferi għall-pakkett kontra l-kriżi. Fil-fatt, quddiem il-kriżi ekonomika u 
soċjali li laqtet l-UE kollha, l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet nazzjonali għandhom it-tendenza 
li jħeġġu t-twettiq ta’ azzjonijiet li jinkoraġġixxu l-investimenti li jistimolaw mill-ġdid it-
tkabbir. F'din il-perspettiva, numru ta’ prijoritajiet jappoġġjaw iż-żoni żvantaġġati.  
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Konklużjonijiet 

L-azzjonijiet favur iż-żoni urbani f’diffikultà, imnedija mill-Kummissjoni Ewropea mill-bidu 
tas-snin disgħin, urew li s-suċċess tagħhom jiddependi ħafna fuq il-mobilizzazzjoni tal-
għarfien tal-irġiel u n-nisa, u l-kapaċità tagħhom li jorganizzaw u jikkoordinaw objettivi 
komuni u kondiviżi.  

Fil-fatt, ir-rinnovazzjoni taż-żoni żvantaġġati kif ukoll l-organizzazzjoni tagħhom iwasslu 
sabiex nikkonċentaw mhux biss fuq l-aspetti strutturali esterni, li l-importanza tagħhom 
hija evidenti, iżda wkoll u b’mod partikolari fuq l-aspetti mhux materjali tal-iżvilupp. Wara 
kollox, l-iżvilupp lokali huwa bbażat essenzjalment fuq ir-riżorsi umani, li l-fakultajiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom għandhom jiġu organizzati u fl-istess ħin użati bl-aħjar mod.       

Għalhekk, l-ewwel azzjonijiet ta’ politika Ewropea favur iż-żoni urbani żvantaġġati kienu 
tentattivi bl-għan li jagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet akkumulati fis-servizzi u 
fl-infrastrutturi, ikkawżati mill-abbandun progressiv tal-ċentru tal-bliet u mit-tifqir taż-żoni 
periferiċi. 

Illum il-ġurnata, din il-kategorija ta’ operazzjonijiet bla dubju ta’ xejn jista’ jkompli jkollha  
rwol ekonomiku importanti fir-rigward tal-azzjoni tagħha fuq il-provvista, sabiex tkun tista’ 
tirreaġixxi għall-impatti esterni u għan-neċessitajiet il-ġodda tad-domanda u tat-
teknoloġija. Iżda l-iżvilupp lokali - u partikolarment dak taż-żoni żvantaġġati - jiddependi 
ħafna mil-livell ta’ parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tal-persuni responsabbli lokali l-oħra fil-
programmi, fil-proġetti ta’ riabilitazzjoni u fl-attivitajiet mikrointraprenditorjali. 

Għaldaqstant, huwa evidenti li l-politiki pubbliċi għandhom jikkonċentraw fuq l-integrazzjoni 
ta’ dawn il-livelli ta' attività billi jistimulaw it-teħid ta’ inizjattivi lokali, ladarba l-
opportunitajiet soċjoekonomiċi u ambjentali jistgħu jiġu identifikati aħjar mill-atturi fis-
sitwazzjoni. Biex dawn il-politiki jkunu effiċjenti, huwa indispensabbli li huma jkunu 
mifhuma u kondiviżi mir-residenti u l-atturi lokali. 

Għalhekk l-awtoritajiet pubbliċi f’livelli territorjali differenti għandhom il-kompitu li jħeġġu l-
attivitajiet taż-żoni f’ċerti ċentri abbandunati tal-bliet il-kbar u fiż-żoni periferiċi, b’mod 
partikolari fil-parti l-kbira tal-bliet tar-reġjuni żvantaġġati. 

Wara fażi ta’ azzjonijiet pjuttost settorjali, ikun utli li niġġeneralizzaw u nagħmlu 
obbligatorju l-ħolqien ta’ strateġiji ta’ żvilupp integrati u transsettorjali. Dan il-proċess ikun 
jeħtieġ, barra minn hekk, operazzjonijiet ta’ eżempju li jkunu kapaċi juru l-utilità li 
jingħaqdu flimkien atturi pubbliċi u privati lokali għal pjan konsenswali ta’ żvilupp. Dawn il-
prattiki għandhom ikunu bbażati fuq: il-flessibilità tal-politiki pubbliċi, l-iskambju ta’ 
esperjenzi u ta’ prattiki tajbin, il-parteċipazzjoni attiva tal-atturi lokali u l-użu konġunt tal-
approċċ minn isfel għal fuq (bottom-up) u l-approċċ minn fuq għal isfel (top-down) 
minħabba l-kontributi rispettivi ta’ dawn iż-żewġ approċċi.  

Barra minn hekk il-Kummissjoni Ewropea, billi hija l-aħjar post ta’ konverġenza ta’ ħafna 
eżempji ta’ rivitalizzazzjoni urbana u ta’ governanza tajba li ġejjin mill-Istati Membri, 
għandha tieħu din l-opportunità biex tikkonferma u tikkonsolida kultura ċittadina reali ta’ 
sħubija u ta’ koperazzjoni f’ambjent urban. Huwa biss it-twaqqif progressiv ta’ tali 
kultura li jippermetti t-titjib tal-approċċ integrat favur iż-żoni żvantaġġati. 
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Rakkomandazzjonijiet  

Jekk irridu nimmassimizzaw l-impatt ta’ politika urbana reali, ikun utli li l-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali tal-Parlament Ewropew jissuġġerixxi lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tniedi, għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-miżuri li ġejjin: 

• it-tfassil, bi qbil mal-Istati Membri, ta’ “Mappa taż-żoni żvantaġġati” fl-UE. Din il-
mappa għandha titfassal fuq il-bażi ta’ ċertu numru ta’ indikaturi sintetiċi stabbiliti 
b’mod konġunt;   

• it-tnedija mill-ġdid tal-inizjattiva Komunitarja URBAN, għall-Istati Membri kollha, jew 
tal-inqas għall-UE-12. Għal dan ikun biżżejjed li jiġi determinat post komuni, li jkun 
riservat għalihom, u li jikkontribwixxu għalih u fl-istess ħin jagħmlu użu minnu, li fih 
titqiegħed frazzjoni predeterminata ta’ riżorsi finanzjarji allokati għal kull wieħed 
minn dawn l-Istati; 

• ir-reservazzjoni għall-Programm URBACT ta’ aktar riżorsi finanzjarji sabiex ikun jista’ 
jwettaq il-missjoni tiegħu ta’ skambju ta’ esperjenzi u evalwazzjonijiet, ta’ ħolqien 
ta’ mudelli u ta’ trasferiment ta’ prattiki tajbin, u sabiex ikun jista’ jiżgura assistenza 
teknika għall-atturi lokali; 

• sabiex dan ikun jista’ jseħħ, l-URBACT għandu jtejjeb l-istruttura tal-bażi tad-dejta 
tiegħu, b’tali mod li din issir iżjed omoġenja u tkun iktar aċċessibbli għal 
operazzjonijiet ta’ innovazzjoni urbana li diġà twettqu jew li għadhom fil-proċess li 
jitwettqu. Din il-bażi tad-dejta tista’ tkun l-ewwel pass lejn skambji u trasferimenti 
annwali ta’ prattiki tajbin, essenzjalment ibbażati fuq it-temi tal-innovazzjoni, 
tal-governanza ċittadina u tas-sostenibilità f’ambjent urban żvantaġġat; 

• it-tfassil ta’ gwida li s-suġġett tagħha jkun “Il-governanza ċittadina urbana” li 
tispjega l-metodu ta’ din tal-aħħar. Din il-gwida tkun indirizzata għal min jieħu d-
deċiżjonijiet politiċi fil-bliet, għall-atturi pubbliċi u privati interessati, kif ukoll għar-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Għandha tkun tista’:  

- tispeċifika l-fatturi li jiddeterminaw il-valur miżjud tal-iżvilupp urban integrat u 
sostenibbli,  

- tistabbilixxi, fid-dawl tal-prattiki eżistenti, qafas ta’ referenza teoretika ta’ 
governanza, b’rabta mal-applikazzjoni ta’ metodi konsolidati ta’ tmexxija, ta’ 
funzjonament u ta’ valorizzazzjoni ta’ beni komuni, 

• ittejjeb il-koperazzjoni: bejn il-BEI (Bank Ewropew tal-Investiment), l-EIF (Fond 
Ewropew tal-Investiment), l-ERDF (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) u l-Istati 
Membri, issaħħaħ il-fondi BEI-EIF, biex tħeġġeġ il-ħolqien u takkumpanja l-iżvilupp 
ta’ attivitajiet fil-komunità kif ukoll l-għoti ta’ mikrokrediti bl-istess skop; 

• toħloq Fondazzjoni Ewropea għar-riabilitazzjoni taż-żoni urbani żvantaġġati li 
tippermetti l-finanzjar ta’ proġetti ta’ infrastrutturi essenzjali u l-ħolqien ta’ servizzi 
għall-komunità (għajnuna għall-familji u għall-persuni, djar, servizzi tal-ilma u d-
dawl, tiswijiet varji, eċċ.). Din il-Fondazzjoni tista’ wkoll torganizza korsijiet ta’ 
taħriġ għal dawk iż-żgħażagħ f’diffikultà f’dawn iż-żoni li jkunu jixtiequ jipparteċipaw 
biex jimpenjaw ruħhom f’tali attivitajiet; 

• tħeġġeġ, fil-verżjoni l-ġdida ta’ URBAN, l-inizjattivi li għandhom l-għan li jevitaw is-
suburbanizzazzjoni u li jappoġġaw ir-riġenerazzjoni tal-ħabitat fiċ-ċentru tal-bliet; 

• tħeġġeġ u tippromwovi l-attivitajiet tas-snajja’ tal-arti fiż-żoni żvantaġġati, billi 
tipprovdi inizjattivi adegwati ta’ tikkettar. 


