
DT\1002322MT.doc PE516.969v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

6.9.2013

DOKUMENT TA’ ĦIDMA
dwar it-tħejjija tal-Istati Membri tal-UE għal bidu effettiv u f’waqtu tal-perjodu 
ġdid ta’ Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Derek Vaughan



PE516.969v01-00 2/5 DT\1002322MT.doc

MT

Skop u ambitu tar-rapport fuq inizjattiva proprja

Dan id-Dokument ta’ Ħidma jipprovdi bażi għal diskussjoni dwar it-tħejjija tar-Rapport fuq 
Inizjattiva Proprja tal-Istati Membri ‘tal-UE għal bidu effettiv u f’waqtu tal-perjodu l-ġdid ta’ 
Programmazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni’. 

Il-preparazzjoni għall-abbozzar tar-rapport se tinkludi diskussjoni ma’ esperti fit-
23 ta’ Settembru fil-kumitat REGI. Ir-rapporteur kellu laqgħat mal-Kummissjoni, il-Kumitat 
tar-Reġjuni u se jirranġa wkoll biex jiltaqa’ ma’ rappreżentanti mill-Istati Membri. Se tiġi 
abbozzata wkoll Nota ta’ Informazzjoni sabiex jingħata kontribut minn diversi Stati Membri 
dwar l-istat tagħhom ta’ ħdima fit-tħejjija għall-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni l-
ġdida. Għandu jitlesta abbozz ta’ rapport minn wara dawn l-iskambji ta’ ideat inizjali.

Fil-kuntest ta’ din id-diskussjoni, ir-rapporteur jixtieq jistieden lill-membri tal-Kumitat REGI 
u wkoll partijiet interessati esterni b’interess fis-suġġett biex jikkontribwixxu għat-tħejjija ta’ 
dan ir-rapport fuq inizjattiva proprja. Ir-rapporteur se joffri xi rakkomandazzjonijiet fir-
rapport finali bbażat fuq diskussjonijiet dwar is-suġġett.

Dan id-Dokument ta’ Ħidma se jindika l-attenzjoni tar-rapport fuq inizjattiva proprja u 
jenfasizza xi kwistjonijiet partikolari għal aktar diskussjoni. 

Sfond

L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi ekonomiċi u soċjali diffiċli mal-Istati Membri u r-
reġjuni li qed jitħabtu biex ireġġgħu l-ekonomiji lura għan-normal u joħorġu mill-kriżi. F’dan 
iż-żmien ta’ inċertezza ekonomika, finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni jista’ jagħti 
kontribut siewi biex jgħin lill-Istati Membri u reġjuni joħolqu l-impjiegi, iżidu l-kompetittività 
u jinkoraġġixxu t-tkabbir sostenibbli. 

Il-Politika ta’ Koeżjoni kienet effettiva fl-għan tagħha li tnaqqas id-disparitajiet bejn ir-reġjuni 
tal-UE billi tippromwovi l-integrazzjoni Ewropea permezz ta’ investiment fl-infrastruttura, l-
impjiegi u n-negozji fil-perjodi preċedenti ta’ programmazzjoni. 

Riforma tal-Politika ta’ Koeżjoni

Ir-riforma li għaddejja timmira li ssaħħaħ ir-rwol tal-Politika ta’ Koeżjoni bħala l-politika 
ewlenija ta’ investiment pubbliku tal-UE, maħsuba li tiġġenera tkabbir stabbli u inklużiv. 

Il-Politika ta’ Koeżjoni hija allinjata mal-baġit fit-tul tal-UE, il-qafas finanzjarju Multi-
annwali (MFF), li jkopri seba’ snin. Bl-MFF attwali li wasal biex jintemm fl-2013 u qafas 
ġdid għall-perjodu 2014-2020 kważi miftiehem, ir-regoli li jirregolaw il-Politika ta’ Koeżjoni 
qed jiġu ristrutturati wkoll. 

Il-Presidenza Litwana kkonfermat l-impenn tagħha biex tikkonkludi n-negozjati dwar il-
pakkett leġiżlattiv għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 kemm jista’ jkun malajr u 
għalhekk huwa ttamat li l-vot tal-Parlament Ewropew jista’ jseħħ fil-ħarifa 2013. Wara dan, 
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il-Kummissjoni Ewropea tista’ taqbel dwar ftehimiet ta’ sħubija nazzjonali u programmi 
operattivi sabiex il-fondi jkunu jistgħu jiġu allokati mill-aktar fis possibbli.

In-negozjati bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni ġabu ħafna bidliet fil-leġiżlazzjoni 
futura tal-Politika ta’ Koeżjoni, li huma indikati f’dan id-Dokument ta’ Ħidma. Il-Parlament 
irnexxielu jinnegozja titjib importanti ħafna għall-pakkett, inkluż involviment akbar lokali u 
reġjonali fil-fażijiet tal-ippjanar u l-implimentazzjoni, aktar flessibilità u enfasi fuq 
kwistjonijiet ambjentali. 

Kunsiderazzjonijiet importanti għad-diskussjoni 

Fil-mument huwa evidenti li l-Istati Membri jinsabu fi stadji differenti ħafna; xi wħud qed 
jagħmlu progress tajjeb u se jkunu kapaċi jippreżentaw lill-Kummissjoni bil-Ftehimiet ta’ 
Sħubija u Programmi Operazzjonali tagħhom fil-futur qarib, filwaqt li oħrajn jinsabu aktar 
lura fil-proċess.

Ir-raġunijiet għal dan jistgħu jkunu numerużi. Jekk l-Istati Membri qegħdin fi stadju avvanzat 
ta’ preparazzjoni, allura l-abbozz tar-rapport se jħares dawk l-istrutturi li qegħdin fis-seħħ
biex iħallihom jilħqu dak l-istadju. Għal dawk l-Istati Membri li l-progress tagħhom jinsab 
għaddej bil-mod, l-abbozz tar-rapport se jiffoka fuq l-ostakoli u l-problemi li jiltaqgħu 
magħhom dawn l-amministrazzjonijiet. 

Hemm ħafna fatturi li jistgħu jispjegaw l-estent tal-progress magħmul u l-abbozz tar-rapport 
se jħares lejn xi wħud minn dawn, inklużi:

Lezzjonijiet mill-eżerċizzju tal-2007-2013

Fil-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2014-2020 l-Istati Membri se jfittxu li jibnu fuq is-
suċċessi tal-fażi ta’ qabel u jindirizzaw ukoll kwalunkwe fallimenti u diffikultajiet li ltaqgħu 
magħhom. L-Istati Membri se jwettqu analiżi tal-programm preċedenti u r-riżultati minn dan 
se jiffurmaw l-istadji ta’ preparazzjoni. Huwa probabbli li xi Stati Membri jadottaw approċċ 
differenti ħafna għall-perjodu ta’ finanzjament preċedenti u dan jista’ jfisser dewmien fil-
preżentazzjoni ta’ ftehimiet ta’ sħubija u programmi operattivi.

Struttura amministrattiva

Id-daqs, il-kapaċità amministrattiva u l-istruttura organizzattiva jistgħu jvarjaw fi Stati 
Membri differenti. Filwaqt li l-ħidma għat-tħejjija ta’ ħafna Stati Membri tista’ tiġi 
influwenzata b’mod qawwi mill-atturi lokali u reġjonali, jista’ jkun hemm kapaċità limitata 
fil-livell subnazzjonali f’pajjiżi oħra. Xi Stati Membri jistgħu jistabbilixxu kumitat jew korp li 
jħares speċifikament lejn l-istadju tal-preparazzjoni tal-fażi li jmiss tal-Politika ta’ Koeżjoni. 

Il-kuntest politiku jew is-sitwazzjoni ekonomika fl-Istati Membri

Ċirkostanzi ekonomiċi diffiċli jew bidliet politiċi li jkunu ta’ sfida se jkollhom impatt fuq il-
progress magħmul f’kull Stat Membru. Diffikultajiet politiċi u ekonomiċi jistgħu jfissru li l-
prijoritajiet jinbidlu u l-Politika ta’ Koeżjoni ssir saħansitra għodda ta’ investiment aktar 
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importanti f’ħafna Stati Membri.

Approċċ ‘minn isfel għal fuq’ jew ‘minn fuq għal isfel’

L-enfasi li kibret fuq is-sħubija tar-Regolamenti ġodda għandha l-għan li ttejjeb l-effettività u 
s-suċċess globali tal-Politika ta’ Koeżjoni. Approċċ minn isfel għal fuq, b’ħafna involviment 
mill-atturi subnazzjonali, jista’ jiġi adottat mill-Istati Membri, filwaqt li oħrajn jistgħu 
jippreferu approċċ minn fuq għal isfel li jinvolvi strateġiji nazzjonali. 

Negozjati tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni 

Ir-regolament għal 2013-2020 jippreżenta approċċ aktar b’saħħtu u aktar integrat għall-
finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni, li hi meqjusa bħala titjib milqugħ. Integrazzjoni akbar 
se ġġib politika ta’ koeżjoni lejn iċ-ċittadin u dan se jiżgura li l-finanzjament ikun indirizzat 
lejn l-isfidi soċjali u ekonomiċi tal-Ewropa fit-tul. L-għan ta’ approċċ aktar ikkoordinat għal 
programmi ta’ finanzjament huwa li jiġi żgurat li l-proġetti jkollhom effett akbar u jipproduċu 
riżultati tanġibbli.

Il-fehim u l-adattament għal dawn il-bidliet jistgħu jkunu qed jikkawżaw xi dewmien fil-
preparazzjoni ta’ kuntratti ta’ sħubija u programmi operattivi. 

Xi wħud mill-bidliet ewlenin huma indikati hawn taħt:

 Qafas Strateġiku Komuni (QSK)
Il-QSK jistipula linji gwida komuni għall-fondi kollha tal-UE (l-ERDF, l-ESF, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, l-EARDF, u l-EMFF) biex jinħoloq approċċ aktar koerenti u kkoordinat li 
jimmassimizza l-effettività ta’ dawn il-fondi.

 Simplifikazzjoni
Approċċ simplifikat fl-istadji kollha tal-proċess ta’ programmazzjoni huwa ferm meħtieġ 
u ġie milqugħ b’mod ġenerali. Miżuri li jiżguraw li, mill-għażla tal-proġett għall-
implimentazzjoni tiegħu l-proċess jkun magħmul aktar sempliċi għall-applikanti u l-
awtoritajiet amministrattivi, huma parti importanti u predominanti tal-leġiżlazzjoni l-
ġdida. 

 Konċentrazzjoni tematika
L-allinjament tal-Politika ta’ Koeżjoni mal-għanijiet tal-UE2020 jista’ jinkiseb permezz 
ta’ konċentrazzjoni tematika fuq numru limitat ta’ objettivi. Huwa importanti li jittieħed 
approċċ flessibbli lejn din l-inizjattiva. 

 Ftehimiet ta’ sħubija
Miftiehema bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, il-ftehimiet ta’ sħubija se jistabbilixxu 
l-impenji u l-prijoritajiet tal-gvernijiet nazzjonali għat-twettiq tal-istrateġija UE2020. 
Huwa importanti li l-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll organizzazzjonijiet oħra jkunu 
involuti fil-fażijiet kollha tal-ippjanar u l-implimentazzjoni.
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 Kondizzjonalitajiet 

Filwaqt li miżuri ta’ kondizzjonalità diġà jeżistu fil-Politika ta’ Koeżjoni, il-perjodu ta’ 
programmazzjoni li jmiss se jkun immirat li jtejjeb l-effettività tal-finanzjament billi 
jagħmel il-finanzjament kundizzjonali fuq il-konformità ma’ ċerti kriterji. L-impatti 
politiċi, finanzjarji u amministrattivi ta’ dawn id-dispożizzjonijiet ta’ kondizzjonalità 
kienu suġġetti għal ħafna diskussjoni matul il-proċess ta’ riforma. 

 Strumenti finanzjarji
L-użu li kiber ta’ strumenti finanzjarji propost mil-leġiżlazzjoni l-ġdida se jinkoraġġixxi 
aktar investiment pubbliku u privat fi żmien meta r-riżorsi huma skarsi. Il-bini fuq l-użu 
tagħhom fil-fażijiet preċedenti ta’ finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni, l-istrumenti 
finanzjarji se jipprovdu appoġġ għall-investimenti permezz ta’ self u garanziji eċċ u 
jinkoraġġixxu prestazzjoni aħjar biex tiżgura riżultati mtejba.

Ir-rapporteur jistenna b’ħerqa diskussjoni dwar dan id-Dokument ta’ Ħidma u jilqa’ 
kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri u atturi oħra matul l-istadji ta’ preparazzjoni tal-
abbozz tar-rapport. 


