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Astratt 
 
L-istudju jittratta l-interazzjoni bejn il-pjanijiet tat-trasport urban integrati 
(pjanijiet ta’ mobbiltà/trasport urban sostenibbli, jew SUMPs/SUTPs) u l-
politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Wara diskussjoni tal-kunċett tas-
SUMPs u r-rwol tat-trasport/trasport urban fil-politika ta’ koeżjoni, tmien 
studji tal-każijiet janalizzaw ir-rabta bejn l-ippjanar tat-trasport urban 
integrat u l-finanzjament tal-politiki/proġetti ta’ trasport taħt il-politika ta’ 
koeżjoni. Finalment, l-istudju jagħmel rakkomandazzjonijiet tal-politika, li 
jinkludu dawk relatati mal-proposti ta’ riforma tal-politika ta’ koeżjoni tal-
2011. 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 

Sfond 
Il-politika ta’ koeżjoni Ewropea għandha rwol importanti fit-titjib tal-pożizzjoni kompetittiva 
kemm tal-Unjoni b’mod ġenerali u, b'mod partikolari, tal-iktar reġjun dgħajjef mill-271 
reġjun tagħha. Permezz tal-Fondi Strutturali (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) 
u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE)) u l-Fond ta’ Koeżjoni, l-UE tinvesti f’eluf ta’ proġetti 
f’setturi ekonomiċi differenti, li jindirizzaw kwistjonijiet kulturali u soċjali madwar ir-reġjuni 
kollha tal-Ewropa. Għall-perjodu ta’ finanzjament mill-2007 sal-2013, il-baġit globali ta’ 
EUR 347 biljun jirrappreżenta l-ikbar sors waħdieni ta’ appoġġ finanzjarju fuq il-livell tal-UE 
għall-investiment fit-tkabbir u fl-impjiegi. L-istrumenti wżati biex jidderieġu l-fondi lill-
applikanti, magħrufa bħala Programmi Operazzjonali (PO), huma ppreparati mill-Istati 
Membri u adottati mill-Kummissjoni Ewropea. 
 
Madwar kwart minn dik il-figura ta’ EUR 347 biljun (il-finanzjament totali tal-politika ta' 
koeżjoni) huwa allokat għat-trasport. 2.3% biss ta' dan l-ammont huwa allokat għall-
proġetti ddedikati ta’ trasport urban. Madankollu madwar 70% tal-popolazzjoni Ewropea 
tgħix f’żoni urbani, u l-proporzjon għadu qed jikber. Total ta’ EUR 8.1 biljun ġie allokat 
għall-proġetti ta' trasport urban taħt il-PO. Kull PO huwa normalment sostnut minn fond 
wieħed, i.e. wieħed mill-Fondi Strutturali jew mill-Fond ta' Koeżjoni. Il-PO huma 
mmaniġġjati mill-ministeri nazzjonali, awtoritajiet reġjonali u kunsilli lokali, li huma 
assenjati biex jaġixxu bħala Awtorità Maniġerjali (AM) għal PO partikolari mill-Istat Membru 
kkonċernat. 
 
Minbarra l-PO standard assoċjati mal-politika ta’ koeżjoni, hemm strumenti ta’ appoġġ 
speċifiċi, iffinanzjati parzjalment mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI). Ħamsa minn 
dawn għandhom jiġu msemmija f’konnessjoni mal-finanzjament tal-proġetti ta’ mobbiltà 
urbana: JASPERS (Assistenza Konġunta ta' Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej) li 
jipprovdi lit-12-il Stat Membru l-ġdid b’assistenza teknika għal proġetti kbar ta’ 
infrastruttura ta’ kwalità għolja; JESSICA (Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment 
Sostenibbli fiż-Żoni tal-Ibliet) li jiffoka fuq l-appoġġ għall-iżvilupp u r-riġenerazzjoni 
urbana: l-ETC (Kooperazzjoni territorjali Ewropea) hija spiss assoċjata mal-programm 
INTERREG IVC, li jappoġġja n-netwerks reġjonali u urbani permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki; URBACT II huwa programm ta’ skambju u tagħlim li jippromwovi l-iżvilupp urban 
integrat u sostenibbli; u ESPON (Netwerk Ewropew ta’ Osservazzjoni dwar l-Iżvilupp u l-
Koeżjoni Territorjali) li jsostni l-iżvilupp tal-politika fil-qasam tal-koeżjoni territorjali. 
 
Il-White Paper dwar it-Trasport (Kummissjoni Ewropea 2011d) tissuġġerixxi l-
eżaminazzjoni tal-possibiltà ta’ qafas ta’ appoġġ Ewropew għall-implimentazzjoni 
progressiva tal-pjanijiet ta’ mobbiltà urbana fl-ibliet Ewropej. B’hekk l-interazzjoni bejn il-
politika ta’ koeżjoni u l-proġetti ta’ trasport urban sostenibbli hija indirizzata b’mod ċar. 
Barra minn hekk, il-White Paper tirreferi għall-kunċett ta’ pjanijiet ta’ mobbiltà urbana 
sostenibbli (SUMPs) jew pjanijiet ta’ trasport urban sostenibbli (SUTPs), li huma strumenti 
ta’ ppjanar komprensivi mfassla biex jindirizzaw il-modijiet kollha ta’ trasport fl-ibliet u fil-
viċinanzi tagħhom. Il-kunċett ta’ SUMPs kien diġà ġie enfasizzat f’żewġ dokumenti tal-UE 
preċedenti – il-Green Paper imsejħa ‘Lejn kultura ġdida għall-Mobbiltà Urbana’ 
(Kummissjoni Ewropea 2007a) u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Mobbiltà Urbana (Kummissjoni 
Ewropea 2009). 
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Għan u attivitajiet 

L-għan ta’ dan l-istudju huwa li jipprovdi fehim ċar tal-kunċett u l-istatus taż-żoni urbani, il-
mobbiltà urbana u s-SUMPs (jew SUTPs) fl-Ewropa. Janalizza wkoll ir-rabta bejn il-politika 
ta’ koeżjoni u s-SUMPs. 
 
Il-bażi metodoloġika tal-istudju hija doppja: l-ewwel tirrevedi l-letteratura ewlenija u t-tieni 
teżamina tmien studji ta’ każ mfassla apposta li jikxfu rabta potenzjali bejn il-PO u s-
SUMPs. Filfatt, żewġ terzi biss mill-proġetti identifikati fil-PO huma uffiċjalment parti minn 
pjan ta’ mobbiltà urbana sostenibbli jew pjan ta’ żvilupp tat-trasport ekwivalenti. It-tmien 
studji ta’ każ jittrattaw erba’ reġjuni ta’ konverġenza: 

 Cluj Napoca (ir-Rumanija), 

 Halle (Il-Ġermanja),  

 Krakovja (il-Polonja) u 

 Tallinn (l-Estonja);  
 
tliet reġjuni tal-Kompetittività Reġjonali u Impjiegi (RCE): 

 Barċellona (Spanja), 

 Liverpool (Ir-Renju Unit) u 

 Rennes (Franza);  
 
u reġjun transfruntier taħt l-objettiv tal-ETC:  

 Strasburgu/Kehl (Franza/il-Ġermanja).  
 
Sejbiet u rakkomandazzjonijiet 

Il-letteratura dwar is-SUMPs tiddefinixxi bosta kriterji li jikkaratterizzaw dawn il-pjanijiet. 
Dan l-istudju juri li huma biss ftit mill-pjanijiet eżaminati li jissodisfaw il-kriterji kollha. 
B’mod ġenerali, jikxef li r-rabta bejn l-istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE u l-ippjanar 
tal-mobbiltà urbana lokali jew reġjonali tvarja b’mod sinifikanti bejn l-istudji ta’ każ li ġew 
analizzati. Fejn ma jeżisti ebda SUMP reali, il-PO spiss jiffinanzja l-infrastruttura tat-trasport 
minflok il-miżuri ta’ mmaniġġjar tat-traffiku (Halle, Tallinn). Min-naħa l-oħra, il-proġetti ta’ 
mobbiltà urbana sostenibbli għandhom rwol importanti fil-PO għal Liverpool u Krakovja, 
anke jekk dawn formalment mhumiex parti mill-pjan ta’ mobbiltà urbana. 
 
Barra minn hekk, il-każ ta’ Liverpool juri l-vantaġġi ta’ approċċ minn isfel għal fuq meta 
jkun qed jiġi implimentat il-PO: il-partijiet interessati lokali jissottomettu proġetti speċifiċi, 
li mbagħad jiġu evalwati skont il-prioritajiet tal-PO. Madankollu, minħabba s-sistema ta’ 
appoġġ kumplessa, li tiżgura l-flessibilità sabiex jintlaqgħu l-bżonnijiet tar-reġjun, spiss 
tkun ta’ sfida għall-benefiċjarji potenzjali biex jassorbu u jifhmu dawn il-kundizzjonijiet u l-
interazzjoni bejn il-forom differenti ta’ appoġġ finanzjarju.  
 
L-awtoritajiet tal-ippjanar tat-trasport lokali ħafna drabi ma jkunux konxji mill-opzjonijiet 
ta’ finanzjament disponibbli taħt il-PO, u konsegwentament ma jqisuhomx inkunsiderazzjoni 
meta jkunu qed jabbozzaw pjan (sostenibbli) ta’ trasport urban. Dan jidher li jseħħ 
minħabba d-differenzi fil-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku: il-PO jiffukaw fuq l-iżvilupp 
reġjonali jew nazzjonali, filwaqt li l-pjanijiet lokali jittrattaw il-kundizzjonijiet urbani. 
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Bħala riżultat ta’ dan, huwa rrakkomandat li jittieħdu passi sabiex jiżdied l-għarfien fost 
dawk li jippjanaw l-infrastruttura urbana dwar il-PO li jkopru l-muniċipalitajiet tagħhom u li 
jiġu stabbiliti istituzzjonijiet biex jgħaqqdu l-PO rilevanti, i.e. dawk li jsegwu objettivi ta’ 
żvilupp urban, ma’ SUMPs ġodda potenzjali. Dawn jinkludu: 

 il-provvista ta’ informazzjoni komprensiva, iżda mfassla apposta għall-
benefiċjarji potenzjali; 

 l-istabbiliment ta’ skambji bejn l-AM u l-awtoritajiet tat-trasport u benefiċjarji 
preżenti/potenzjali, eż. permezz ta’ ‘laqgħat madwar mejda tonda’ regolari; 

 l-istabbiliment ta’ SUMP isir kundizzjoni għall-finanzjament ta’ PO għall-miżuri 
ta’ trasport urban; 

 il-ħruġ ta’ linji gwida dwar il-komponenti u l-implimentazzjoni tas-SUMPs, li 
jqisu l-prinċipju ta’ sussidjarjetà u l-awtorità tal-ippjanar tal-muniċipalitajiet; 

 il-kunsiderazzjoni għax-xejra tat-tnaqqis potenzjali fil-popolazzjoni fil-futur, li 
huwa antiċipat għal ħafna – iżda mhux għal kollha – reġjuni, meta tkun qed tittieħed 
deċiżjoni fuq l-iskop u l-assi prijoritarji tal-PO (ġodda), peress li żvilupp ta’ din ix-
xorta jbiddel il-bżonnijiet ta’ mobbiltà ta’ reġjun. 

 
Barra minn hekk, governanza tajba għandha rwol ewlieni fl-istabbiliment kemm tal-PO kif 
ukoll tas-SUMPs. Dan ifisser, fost l-oħrajn, li r-rekwiżiti amministrattivi, ta’ rappurtar u tal-
awditjar għall-ksib tal-fondi m’għandhomx jitqiesu bħala ostakolu burokratiku mill-
benefiċjarji potenzjali. Għalhekk, sabiex titjieb il-governanza u l-kooperazzjoni bejn il-PO 
eżistenti u l-maniġers tas-SUMPs huwa rakkomandat li: 
 

 jkun hemm rekwiżit għall-koordinazzjoni bejn l-AM u l-maniġers tas-SUMPs anke 
jekk ma hemm ebda rabta ovvja bejn il-proġetti ta’ trasport tal-PO u l-mobbiltà 
urbana; 

 jiġi stabbilit qafas istituzzjonali biex tiġi mħeġġa l-komunikazzjoni bejn l-AM u l-
maniġers tas-SUMPs. Opzjoni partikolari tista’ tkun li jiġi stabbilit punt ta’ kuntatt 
nazzjonali għas-SUMPs, li mbagħad ikollu jiġi infurmat dwar il-PO fil-pajjiż 
inkwistjoni, u jgħaddi tali informazzjoni lil dawk li jippjanaw is-SUMPs; 

 kwalunkwe proġetti ta’ PO li jistgħu jaffetwaw lit-trasport urban jiġu inklużi fis-SUMP 
sabiex isir iktar komprensiv u effettiv; 

 issir evalwazzjoni dwar jekk hux possibbli jew li jiġu simplifikati r-regoli 
amministrattivi dwar l-applikazzjoni tal-fondi mill-PO jew biex jiġu edukati l-
awtoritajiet tat-trasport u l-benefiċjarji potenzjali, sabiex jiġi megħlub l-ostakolu tal-
burokrazija reali jew perċepita. 

 
Tliet lezzjonijiet importanti jistgħu jinstiltu minn dan l-istudju fir-rigward tat-tisħiħ tar-rabta 
bejn il-politika ta’ koeżjoni implimentata taħt il-PO u l-mobbiltà urbana sostenibbli. L-
ewwel, kwistjonijiet strateġiċi u ta’ livell għoli għandhom jiġu identifikati mill-PO, peress li l-
kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tiegħu huwa iktar wiesa’ (i.e. ikopri nazzjon jew reġjun) u 
jista' jikkunsidra aspetti reġjonali aktar wiesa' li jinvolvu l-inħawi ta’ madwar żona urbana  
li għaliha għandu jiġi stabbilit SUMP.  
 
It-tieni, il-proġetti attwali ta’ mobbiltà urbana għandhom jiġu żviluppati fil-livell lokali minn 
isfel għal fuq, abbażi ta’ approċċ strettament parteċipatorju u integrattiv. Il-mod li bih il-
proġetti ta’ dan it-tip joqogħdu flimkien mal- objettivi strateġiċi u kwistjonijiet ta' livell 
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għoli identifika bżonnijiet li għandhom jiġu diskussi mill-atturi fiż-żewġ livelli, i.e. l-AM 
għall-PO u l-awtorità tal-ippjanar responsabbli għas-SUMP.  
 
Dan iwassalna għat-tielet lezzjoni li għandha tinstilet: huwa importanti li tiġi stabbilita u 
ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-immaniġġjar u tal-ippjanar għall-PO u 
għas-SUMP. L-istudji tal-każ enfasizzaw numru ta’ opzjonijiet ta’ komunikazzjoni ta’ 
suċċess. Approċċ strateġiku partikolari li huwa dejjem fattibbli huwa li tiġi stabbilita 
istituzzjoni (bħalma huwa bord ta’ koordinazzjoni) li l-membri tagħha jinkludu 
rappreżentanti kemm tal-awtorità tal-immaniġġjar u tal-ippjanar kif ukoll il-benefiċjarji tal-
PO u tas-SUMP. F’każijiet oħra, l-istrutturi istituzzjonali li eżistew qabel l-istabbiliment tal-
PO u/jew tas-SUMP kellhom il-kapaċità li jiffaċilitaw il-komunikazzjoni. Pereżempju, fejn l-
iskambji bejn il-muniċipalitajiet u r-reġjuni kienu diġà stabbiliti għal żmien twil, setgħu 
faċilment jiġu stabbiliti gruppi ta’ ħidma ad hoc biex jittrattaw il-kwistjonijiet emerġenti li 
jirrekjedu l-kooperazzjoni bejn il-PO u l-maniġer tas-SUMP. Finalment, il-kooperazzjoni 
setgħet ukoll tiġi organizzata minn nies involuti kemm fil-PO kif ukoll fis-SUMP. 


