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Introduzzjoni

Dan id-dokument ta’ ħidma huwa maħsub biex jiddeskrivi l-għan tat-tħejjija ta’ rapport ta’ 
implimentazzjoni, biex jispjega l-approċċ li se jittieħed u l-metodoloġija li r-rapporteur
beħsiebu juża. Dan id-dokument se jinkludi l-kwistjonijiet ewlenin li għandhom jiġu 
analizzati fl-abbozz ta’ rapport, u jipprovdi t-tweġiba inizjali tar-rapporteur għalihom.

 Għan u qasam ta’ applikazzjoni tar-rapport

Il-Parlament Ewropew għandu l-għan li jżid l-attivitajiet tiegħu u jinfluwenza fir-rigward tal-
implimentazzjoni matul is-seba’ leġiżlatura. Kull kumitat parlamentari jista’ jħejji l-hekk 
imsejjaħ rapport ta’ implimentazzjoni, li huwa rapport dwar it-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE fil-liġi nazzjonali u l-implimentazzjoni u l-infurzar tagħha fl-Istati Membri.

Fil-każ tal-politika ta’ koeżjoni, il-qafas leġiżlattiv jikkonsisti f’regolamenti direttament 
applikabbli, b’miżuri ta’ implimentazzjoni li huma koperti minn regolament tal-Kummissjoni 
u deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li mhumiex sottomessi lill-Parlament.

Ir-rapporteur jipproponi li fil-kuntest tar-reviżjoni tal-politika ta’ koeżjoni li se ssir, rapport 
dwar l-implimentazzjoni għandu janalizza jekk il-leġiżlazzjoni ġietx applikata kif suppost
mill-Istati Membri.

Fis-6 leġiżlatura l-Kumitat ħejja rapport ta’ implimentazzjoni ta’ Miroslav Mikolášik bit-titolu 
“L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Fondi Strutturali 2007-2013: ir-riżultati tan-
negozjati dwar l-istrateġiji ta’ koeżjoni nazzjonali u l-programmi operazzjonali”. Dan ir-
rapport il-ġdid se jiffoka fuq il-linja ta’ innovazzjoni tal-Linji gwida fil-Programmi  
Operazzjonali.

Ir-rapport fuq inizjattiva tiegħu stess se jkollu żewġ għanijiet: l-ewwel, se janalizza kif il-
qafas indikattiv tal-Linji Gwida Strateġiċi Komunitarji 2007-2013 u b’mod partikolari l-Linja 
gwida 1.2 dwar it-Titjib tal-Għarfien u l-Innovazzjoni għat-Tkabbir Ekonomiku ġie segwit
mill-Istati Membri u r-Reġjuni fl-Oqfsa ta’ Referenza Strateġika Nazzjonali  (NSRFs) u l-
Programmi Operazzjonali. It-tieni, ir-rapport se janalizza s-sinerġiji bejn il-politika ta’ 
koeżjoni u l-programmi ta’ qafas relatati mal-għarfien u l-innovazzjoni (is-Seba’ Programm 
Kwadru għall-RTD u l-Kompetittività u Programm ta’ Qafas għall-Innovazzjoni).

Skemi ta’ finanzjament tal-UE, nazzjonali u reġjonali xi kultant ma jiġux koordinati. 
Madankollu, għandu jiġi nnutat li kemm il-politika ta’ koeżjoni tal-UE u kemm il-politiki tar-
Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni għandhom l-istess għan: li jindirizzaw l-isfidi ewlenin 
tal-Unjoni Ewropea u jżommu mudell tal-UE bbażat fuq tkabbir ekonomiku, responsabilità 
soċjali u żvilupp sostenibbli. Waħda mit-tliet prijoritajiet tal-politika ta’ koeżjoni hija li 
tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, l-intraprenditorija u l-għarfien. 
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 Inventarju u metodoloġija

Sa mill-1993 kien hemm sensiela ta’ Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni u studji u rapporti 
tal-Parlament Ewropew dwar sinerġiji bejn il-Politika ta’ Riċerka u Żvilupp Teknoloġiku u l-
Politika ta’ Koeżjoni. Meta jfassal dan ir-rapport fuq inizjattiva tiegħu stess, ir-rapporteur 
beħsiebu jikkunsidra xelta vasta ta’ dokumenti relevanti; ħafna minnhom jistgħu jitniżżlu 
minn issa fid-dokument ta’ ħidma.
Rapporti tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (is-6 leġiżlatura)

 Rapport dwar il-kontribut tal-politika reġjonali futura għall-kapaċità innovattiva tal-
Unjoni Ewropea (Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Fondi Strutturali 2007-
2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji ta’ koeżjoni nazzjonali u l-Programmi 
Operazzjonali (Rapporteur: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Studji kkummissjonati mill-Parlament Ewropew

 Sinerġiji bejn is-7 Programm Kwadru għar-Riċerka tal-UE, il-Programm ta’ Qafas 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Fondi Strutturali (2007);

 Lejn territorjalizzazzjoni ta’ politiki Ewropej ta’ Riċerka u Żvilupp u ta’ Innovazzjoni 
(2009)

Rapporti ta’ progress dwar il-koeżjoni: il-Ħames Rapport ta’ Progress dwar il-Koeżjoni 
Ekonomika u Soċjali jenfasizza l-irwol b’saħħtu ta’ ċerti setturi u ristrutturar ekonomiku fl-
iżvilupp reġjonali. Is-Sitt Rapport ta’ Progress jargumenta li l-kreattività u l-innovazzjoni 
għandhom dimensjoni reġjonali kruċjali.

Komunikazzjonijiet prinċipali tal-Kummissjoni:

Bejn l-aħħar tal-2006 u Mejju 2008 meta l-proċedura ta’ approvazzjoni tal-Programmi 
Operazzjonali ġiet konkluża, sensiela ta’ Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni enfasizzat il-
fowkus il-ġdid tal-politika ta’ koeżjoni, li jintlaħqu l-objettivi relatati mal-istrateġija ta’
Liżbona, filwaqt li dejjem iżżomm il-qasam ta’ applikazzjoni ewlieni tagħha li tnaqqas id-
diskrepanzi bejn Stati Membri u reġjuni:

 COM(2007) 474 Reġjuni Ewropej Kompetittivi permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
Kontribuzzjoni lejn aktar tkabbir u impjiegi aktar u itjeb

 COM(2007) 798 It-twassil mill-Istati Membri u r-Reġjuni tal-istrateġija ta’ Liżbona 
għat-tkabbir u l-impjiegi permezz tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE, 2007-2013

 COM(2008) 301 dwar ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji u l-programmi tal-
politika ta’ koeżjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013

 COM(2009) 617 l-20 rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-fondi strutturali 
(2008)

Il-Komunikazzjoni dwar ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji u l-programmi tal-politika 
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ta’ koeżjoni għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 tipprovdi tagħrif dwar kif l-Istati 
Membri interpretaw u mxew mal-Linji gwida Strateġiċi dwar il-Koeżjoni, meta fasslu l-Oqfsa 
ta’ Referenza Strateġika Nazzjonali u Programmi Operazzjonali rispettivamnet, adattati għal-
limitazzjoni u r-rekwiżiti speċifiċi tagħhom. Għalhekk, il-pjan strateġiku tal-politika juri li l-
Istati Membri kollha, inklużi dawk li ssieħbu reċentement mal-Unjoni Ewropea, għamlu sforz 
konġunt sabiex isiru investimenti b’mod partikolari f’objettivi relatati ma’ Liżbona.

Reġjuni Ewropej kompetittivi permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni- Gwida Prattika għall-
Opportunitajiet ta’ Finanzjament tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni: il-gwida għandha l-
għan li tgħin lil benefiċjarji potenzjali jidentifikaw l-iskema ta’ finanzjament l-iktar adattata 
billi tipprovdi deskrizzjoni tat-tliet sorsi ta’ finanzjament u l-possibilitajiet kif dawn jistgħu 
jiġu kkumbinati. Tenfasizza wkoll l-irwol tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali li jiżguraw l-
aħjar użu ta’ dawn l-istrumenti. 

Minbarra dak li ntqal hawn fuq, ir-rapporteur se jikkunsidra wkoll ix-xogħol ta’ sfond li sar 
mill-Kumitat tal-Unjoni Ewropea għar-Riċerka Xjentifika u Teknika u l-Bord Ewropew 
Konsultattiv għar-Riċerka fl-2007 u jistenna li jiġi ffinalizzat Dokument ta’ Ħidma tal-
Persunal tal-Kummissjoni, li bħalissa qed jiġi abbozzat, li jippreżenta eżempji konkreti ta’
sinerġiji.

Sfond

 Fowkus fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp u l-innovazzjoni

Il-Politika ta’ Koeżjoni għandha l-għan li tolqot tliet prijoritajiet, waħda minnhom tkun li 
tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, l-intraprenditorija u t-tkabbir tal-ekonomija bbażata fuq l-
għarfien permezz ta’ kapaċitajiet fir-riċerka u l-innovazzjoni, li jinkludu t-teknoloġiji ġodda 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

Ir-Riċerka u l-Iżvilupp u l-innovazzjoni jistgħu jgħinu lill-Unjoni Ewropea biex tikseb l-
għanijiet tat-tkabbir tagħha. Huwa għalhekk li l-Politika ta’ Koeżjoni tpoġġi fil-mira 
investimenti li jsaħħu l-kompetittività tal-UE għal tul ta’ żmien, bħall-intraprenditorija, l-
aċċess għall-finanzi għall-SMEs, il-kapital uman, l-ICT, it-teknoloġiji favur l-ambjent u l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Il-Politika ta’ Koeżjoni għalhekk hija marbuta mal-Istrateġija ta’ 
Liżbona. Fil-perjodu 2007-2013 hemm konċentrazzjoni ikbar fuq l-innovazzjoni li għaliha 
ġew allokati € 86 biljun. 

Huwa importanti wkoll li wieħed jifhem il-kuntesti differenti li fihom iż-żewġ sorsi ta’
finanzjar prinċipali - FP7 u l-Fondi Strutturali- jaħdmu. Fl-FP7, il-koperazzjoni transkonfinali 
hija n-norma ġenerali. B’kuntrast ma’ dan, fil-fondi Stutturali, il-koperazzjoni transkonfinali 
(permezz tal-Objettiv għall-Koperazzjoni Territorjali) hija l-eċċezzjoni filwaqt li l-
ipprogrammar fi ħdan l-Istati Membri huwa n-norma. 
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 Sinerġiji bejn il-politika ta’ koeżjoni u programmi ta’ qafas li jirrigwardaw l-
għarfien u l-innovazzjoni u l-valur miżjud f’kif inhu mfassal il-finanzjament tal-
UE

Il-Linji gwida Strateġiċi tal-Komunità jiddikjaraw, fil-Linja gwida 1.2 “It-titjib tal-għarfien u 
l-innovazzjoni għat-tkabbir ekonomiku” li sinerġija bejn il-politika ta’ koeżjoni u programmi 
ta’ qafas hija essenzjali sabiex il-politika tar-riċerka u ta’ koeżjoni jirrinfurzaw lil xulxin fil-
livell reġjonali. Barra minn hekk, il-politika ta’ koeżjoni għandha żewġ irwoli x’tilgħab: li 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-istrateġiji  u l-pjanijiet ta’ azzjoni għall-innovazzjoni 
reġjonali; u li tikkontribwixxi għall-bini ta’ kapaċità fl-innovazzjoni u r-riċerka fir-reġjuni.

 Il-momentum u l-piż politiku tar-rapport

F’dan iż-żmien ta’ kriżi ekonomika, il-ħtieġa li tingħata spinta lill-kompetittività fl-UE billi 
jkun hemm investiment f’politika ta’ koeżjoni u fil-proċeduri tagħha diġà ġiet rikonoxxuta 
mill-UE u l-Istati Membri tagħha fl-2009. 

Barra minn hekk, il-Parlament jeħtieġ li jippreżenta l-opinjoni tiegħu fid-diskussjoni dwar il-
futur tal-politika ta’ koeżjoni.  Huwa għandu jiddiskuti t-titjib possibbli fuq il-bażi ta’
evalwazzjonijiet.

L-ewwel rimarki mir-rapporteur tiegħek

Ir-rapporteur jemmen li l-għan tar-rapport għandu jkun l-istudju tal-valur miżjud tal-Fondi 
Strutturali allokati għall-innovazzjoni. Aħna nħarsu lejn il-possibilitajiet għal tkabbir 
ekonomiku u naraw fejn is-sinerġija possibbilment tista’ tikkontribwixxi f’dan it-tkabbir. 

- analiżi ta’ dak li ġie maħsub għall-innovazzjoni u r-Riċerka u l-Iżvilupp fil-Programmi 
Operazzjonali: sabiex inkunu nistgħu nifhmu bis-sħiħ il-potenzjal ta’ sinerġija, hemm il-
ħtieġa li nifhmu kif il-linji gwida ġew użati fil-prattika fil-Programmi Operazzjonali.  

- analiżi tas-sinerġiji bejn Fondi Strutturali u l-FP7 u s-CIP: ir-rapporteur irid jindirizza l-
metodi differenti ta’ kif wieħed jista’ juża sorsi differenti ta’ ffinanzjar tal-UE flimkien, 
inklużi l-finanzjament imħallat, il-finanzjament kumplimentari jew konsekuttiv u l-
multifinanzjament fl-istess grupp jew netwerk.

Proċedura

Dan id-dokument ta’ ħidma se jkun il-bażi għad-dibattitu fil-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
matul il-laqgħa tiegħu f’Diċembru 2009. Dan ma jinkludix analiżi sħiħa tal-pożizzjonijiet tar-
rapporteur li se jkunu elaborati fl-abbozz ta’ rapport.

Ir-rapporteur jixtieq jistieden lill-Membri kollha tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali biex 
jieħdu sehem b’mod attiv fid-dibattitu f’Diċembru billi jippreżentaw l-ideat, l-opinjonijiet u l-
proposti tagħhom.


