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Introduzzjoni

Id-dokument ta' ħidma jiddeskrivi fil-qosor l-iskop u l-ambitu tar-rapport ta' 
implimentazzjoni. Ir-rapporteur jifformula wkoll l-objettiv u ipoteżi ta' ħidma u jispjega l-
kwistjonijiet ewlenin li għandhom jiġu analizzati fir-rapport.  

Rapport ta' implimentazzjoni

Ir-rapporti ta' implimentazzjoni janalizzaw it-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fid-dritt 
nazzjonali u l-implimentazzjoni u l-infurzar tagħha fl-Istati Membri. Fil-każ tal-Politika ta' 
Koeżjoni, il-qafas leġiżlattiv jikkonsisti f'regolamenti applikabbli direttament. 

F'dan il-kuntest, ir-rapporteur bi ħsiebu jsegwi l-approċċ li ttieħed f'rapporti ta' 
implimentazzjoni preċedenti tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (REGI), jiġifieri li jiġi 
analizzat jekk il-leġiżlazzjoni ġietx applikata kif suppost mill-Istati Membri u li jiġi indikat il-
mod kif l-Istati Membri fehmu u segwew il-Linjigwida Strateġiċi Komunitarji meta 
implimentaw l-Oqsfa ta' Referenza Strateġiċi Nazzjonali u l-Programmi Operazzjonali 
tagħhom.

Momentum

Dan ir-rapport huwa t-tielet wieħed konsekuttiv. L-ewwel wieħed tat-tip tiegħu kien ġie 
adottat fis-sitt leġiżlatura bit-titlu "L-Implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Fondi 
Strutturali 2007 - 2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji ta’ koeżjoni nazzjonali u l-
programmi operattivi"1 (Rapporteur: Miroslav Mikolášik). 

It-tieni rapport ta' implimentazzjoni, li r-rapporteur tiegħu kien Lambert van Nistelrooij, kien 
ġie adottat fl-2010 bit-titlu: Rapport dwar l-implimentazzjoni tas-sinerġiji tal-fondi assenjati 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-
reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni.2

Bil-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Il-politika ta' koeżjoni: Rapport 
Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013"3, fl-aħħar tista' titwettaq 
l-ewwel analiżi reali tal-proċess ta' implimentazzjoni tal-Programmi Operazzjonali.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

Ir-rapport se jiġi elaborat primarjament fuq il-bażi taż-żewġ dokumenti li ġejjin: id-dokument 
imsemmi hawn fuq Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u 
lill-Qorti tal-Awdituri bl-isem Il-politika ta' koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013 (minn hawn 'il quddiem ir-Rapport Strateġiku 
dwar l-Implimentazzjoni jew RSI) u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni4 li 

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM(2010)110
4 SEC(2010)360



DT\833977MT.doc 3/5 PE450.670v01-00

MT

jakkumpanja l-Komunikazzjoni.

Rappurtar strateġiku

Ir-rappurtar strateġiku huwa karatteristika ġdida tal-Politika ta' Koeżjoni, introdott fil-perjodu 
ta' programmazzjoni attwali. L-għan ta' dan l-eżerċizzju, kif iddikjarat fil-Premessa 36 tar-
Regolament tal-Kunsill 1083/20061 (ir-Regolament Ġenerali), huwa li jiżdied il-kontenut 
strateġiku u li tiġi promossa t-trasparenza tal-Politika ta' Koeżjoni permezz tal-integrazzjoni 
mal-prijoritajiet tal-Komunità.

L-Artikoli 29(2), 30(1) u 30(2) tal-istess Regolament jipprovdu bażi legali għar-rappurtar 
strateġiku. Skont dan ir-Regolament l-Istati Membri kellhom jipprovdu l-ewwel rapporti 
strateġiċi nazzjonali sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2009. Id-data ppreżentata fir-Rapport 
Strateġiku dwar l-Implimentazzjoni hija bbażata fuq dawn ir-rapporti strateġiċi nazzjonali.

Ir-Regolamenti msemmija hawn fuq jipprovdu wkoll li r-Rapport Strateġiku dwar l-
Implimentazzjoni għandu jiġi eżaminat mill-Kunsill2 malajr kemm jista' jkun wara li jiġi 
ppubblikat, u jiġi ppreżentat ukoll lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
u lill-Kumitat tar-Reġjuni bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat id-dibattitu fl-istituzzjonijiet tal-UE.

Objettiv 

Il-politika ta' koeżjoni tirrappreżenta l-istrument ewlieni tal-Unjoni fil-promozzjoni ta' żvilupp 
ibbilanċjat u armonjuż fil-271 reġjun tagħha. Il-valutazzjoni ex post tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2000 - 20063 wriet progress tul is-snin preċedenti f’dak li hu t-tnaqqis tad-
differenzi ekonomiċi, soċjali u territorjali, il-ħolqien ta' impjiegi ġodda, l-iżgurar ta' għajnuna 
għal min ilu qiegħed għal perjodu twil ta' żmien, għal min m'għandux biżżejjed ħiliet u għall-
aktar persuni vulnerabbli, kif ukoll iż-żieda fit-tkabbir, il-bini tal-infrastruttura jew it-titjib tal-
ħarsien ambjentali.

L-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-programmi operazzjonali mill-Istati Membri għall-
perjodu 2007-2013 tinsab f'nofsha u ħafna proġetti diġà ntgħażlu. Għalhekk, l-ewwel analiżi 
tal-livell ta' implimentazzjoni tal-programmi kkofinanzjati mill-Fondi Strutturali (2007 -
2013) hija kruċjali biex: 

(1) tingħata ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni konkreta wara madwar 18-il xahar ta'
implimentazzjoni billi jiġi vvalutat il-livell ta' implimentazjoni tal-istrateġiji miftehma u l-
progress lejn l-objettivi.
(2) jiġu identifikati n-nuqqasijiet frekwenti fil-proċess u l-oqsma fejn huma meħtieġa r-
riformi, kif ukoll jiġu enfasizzati l-aħjar prattiki. 

                                               
1 REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999
2 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport Strateġiku tal-2010 mill-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-
Programmi tal-Politika ta' Koeżjoni, 14 ta' Ġunju 2010
3 Valutazzjoni ex post tal-Programmi tal-Politika ta' Koeżjoni 2000 - 2006 kkofinanzjati mill-FEŻR (Objettivi 1 
u 2), Rapport ta' sinteżi, April 2010
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L-istampa reali hija meħtieġa speċjalment fil-kuntest iġġenerat mill-kriżi finanzjarja u t-
tnaqqis ekonomiku sussegwenti kif ukoll min-negozjati imminenti dwar il-perjodu ta' 
programmazzjoni futur.

Ir-rapport se janalizza l-implimentazzjoni attwali, iżda se jkollu approċċ li jħares 'il quddiem. 
Il-ħsieb hu li jkun pass pożittiv 'il quddiem. Għalhekk, se jiġu fformulati 
rakkomandazzjonijiet bil-għan li tittejjeb l-implimentazzjoni fil-perjodu ta' programmazzjoni 
attwali kif ukoll fl-istruttura politika ta' wara l-2013.

Ipoteżi ta' ħidma

Ir-rapporteur jiddikjara fl-ipoteżi ta' ħidma tiegħu li l-Politika ta' Koeżjoni għadha qed tagħti 
prova tar-rilevanza tagħha billi tiżgura, fil-kuntest speċjali tal-kriżi, titjib moderat, iżda 
inkoraġġanti, fl-ambjent soċjoekonomiku, b'eteroġeneità inerenti fil-livell nazzjonali. 

Madankollu, ir-rapporteur iqis li huma meħtieġa aktar sforzi f'ċerti oqsma, speċjalment biex 
tissaħħaħ il-prestazzjoni implimentattiva, jiġi evitat dewmien eċċessiv, tiġi żgurata aktar 
dixxiplina finanzjarja u jiżdiedu s-sinerġiji mal-politiki l-oħra tal-UE.

Struttura proposta tar-rapport

Ir-rapport se jinbena madwar il-kwistjonijiet ewlenin li ġejjin:

1. Il-Kuntest soċjoekonomiku

2. Implimentazzjoni

2.1. Il-progress fl-implimentazzjoni tal-Linjigwida Strateġiċi Komunitarji:

F'kull Linjagwida se jiġu diskussi diversi "temi tal-Linjigwida Strateġiċi Komunitarji". Temi 
importanti magħmula minn "Temi prijoritarji" jew kategoriji ta' investiment jistgħu jiġu 
indirizzati b'mod xieraq f'waħda minn dawn il-Linjigwida:

a) Linjagwida: Postijiet attraenti għall-investiment u x-xogħol
b) Linjagwida: It-titjib tal-għarfien u l-innovazzjoni għat-tkabbir
c) Linjagwida: Aktar impjiegi u impjiegi aħjar
d) Id-Dimensjoni territorjali

2.2. Il-progress fl-implimentazzjoni ta' Lisbona, skont l-objettiv:

a) Il-Konverġenza
b) Il-Kompetittività Reġjonali u l-Impjiegi
c) Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 

3. L-Isfidi fl-Implimentazzjoni

Dawn li ġejjin huma wħud mill-kwistjonijiet ewlenin: l-użu ta' sett minimu ta' indikaturi 
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ewlenin, id-dewmien f'temi speċifiċi tal-Linjigwida Strateġiċi Komunitarji, bħas-settur 
ferrovjarju, it-tqabbil u l-aggregazzjoni tad-data pprovduta mill-Istati Membri fil-livell tal-UE.

4. Il-Mitigazzjoni tad-Disparitajiet Reġjonali:

Se tingħata attenzjoni lill-progress li sar mill-Istati Membri l-ġodda.

5. Ir-Rispons għall-Kriżi Ekonomika

6. Il-Ħolqien ta' Sinerġiji u l-Evitar tat-Tixrid Settorjali tar-Riżorsi tal-Politika 
Reġjonali

7. Monitoraġġ u Evalwazzjoni

8. Prattiki Tajbin

9. Konklużjonijiet u Rakkomandazzjonijiet għall-Perjodu ta' Programmazzjoni li Jmiss

Metodoloġija u proċedura ta' ħidma

Dan id-dokument ta' ħidma għandu jservi l-iskop li jibda dibattitu li jħalli l-frott mal-Membri 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Għalhekk, id-dokument ta' ħidma jinkludi biss il-
pożizzjoni inizjali tar-rapporteur, li se tiġi elaborata aktar fl-abbozz ta' rapport. 

Ir-rapporteur bi ħsiebu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib max-shadow rapporteurs kif ukoll 
mar-rapporteurs għall-opinjonijiet mogħtija b'rabta ma' dan ir-rapport REGI (Il-Kumitati 
għall-Baġits, għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u għat-Trasport u t-Turiżmu ddeċidew li jabbozzaw opinjoni).

Barra minn hekk, il-Membri kollha tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali huma mistiedna 
jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom matul id-diskussjoni sabiex l-abbozz ta' rapport ikun jista' 
jiġi arrikkit b'ideat kostruttivi.


