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Mira waħda: koeżjoni, sett wieħed ta’ strumenti biex din tinkiseb

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, l-Artikolu 175 tat-
TFUE jipprevedi l-azzjoni konġunta tal-Fondi Strutturali (kollha kemm huma u mingħajr 
diviżjoni: il-Fond Ewropew għall-Gwida u l-Garanzija fl-Agrikoltura, il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali; il-Fond Soċjali Ewropew; il-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew).

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni bejn l-assistenza 
minn dawn il-Fondi u l-Fond Ewropew għas-Sajd kif ukoll il-Fond ta’ Koeżjoni skont l-
Artikolu 9(4) tar-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’ Koeżjoni1.

Fl-14 ta’ Ġunju 2010, fil-Konklużjonijiet tiegħu dwar ir-Rapport Strateġiku tal-2010 mill-
Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni, il-Kunsill 
enfasizza l-valur miżjud reali maħluq minn approċċ strateġiku u minn regoli ta’ 
implimentazzjoni komuni għall-FEŻR, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FSE, f’qafas ġenerali tal-
politika ta’ koeżjoni.

Il-Kunsill, fil-Konklużjonijiet tiegħu tal-25 sas-26 ta’ Marzu 2010, sab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta’ Koeżjoni, jeħtieġu l-appoġġ mill-Istrateġija Ewropa 2020.

Fid-dokument tal-Istrateġija Ewropa 2020 tagħha, il-Kummissjoni wiegħdet li timmobilizza l-
istrumenti finanzjarji tal-UE (l-iżvilupp rurali, il-Fondi Strutturali, il-programmi tar-Riċerka u 
l-Iżvilupp, it-TENs u l-BEI) bħala parti minn strateġija ta’ finanzjament konsistenti, li tiġbor
il-finanzjament pubbliku u privat tal-UE u dak nazzjonali, fil-kuntest ta’ waħda mill-inizjattivi 
prominenti2 tal-istrateġija u b’hekk tiġi riflessa l-ħtieġa għal koerenza bejn il-politiki u l-
istrumenti.

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-baġit tal-UE3 tad-19 ta’ Ottubru 
tindika r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika b’ambitu mifrux li kienu jitolbu żieda fil-
koordinazzjoni biex ikun hemm sinerġiji u tiġi żgurata l-koerenza.

Il-koordinazzjoni tal-fondi, x’sar s’issa

Sa fejn hu kkonċernat l-FSE, l-esperjenza turi biċ-ċar li l-finanzjament tal-FEŻR ta’ 
azzjonijiet ekonomiċi (innovazzjoni, riċerka, SMEs, ambjent, eċċ.) jista’ jkun aktar effettiv 
jekk ikun ikkoordinat u integrat aktar mill-qrib mal-azzjonijiet magħmula minn dak il-fond, 
speċjalment jekk wieħed jikkonsidra li s-suċċess ta’ ħafna mill-programmi u l-miżuri 
jiddependi ħafna mill-kombinazzjoni ta’ suċċess ta’ diversi fatturi, li fosthom l-iżvilupp tal-
bniedem huwa tal-akbar importanza. Iż-żieda fil-valur miżjud Ewropew taż-żewġ fondi 
strutturali huwa marbut mal-progress fil-kisba tas-sinerġija bejn l-intervent ekonomiku u 
soċjali.

                                               

1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 Ara l-Inizjattiva Prominenti bl-isem “Ewropa b’użu effiċjenti ta’ riżorsi”.
3 COM(2010) 700.
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Ir-riforma tal-politika strutturali għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 wasslet għall-
firda tal-Fond għall-Iżvilupp Rurali mill-qafas ġenerali tal-Fondi Strutturali. Ġie enfasizzat li 
din il-firda m’għandhiex tirriżulta fid-dupplikazzjoni jew l-ommissjoni tal-objettivi, u l-
opportunitajiet ta’ żvilupp għandhom jiġu żgurati bl-istess mod kemm fiż-żoni rurali u kemm 
f’dawk urbani, iżda jidher li hemm evidenza ta’ kunflitt. L-effiċjenza tal-politiki tal-
iżvilupp rurali teħtieġ koordinazzjoni mill-qrib mal-implimentazzjoni ta’ miżuri skont il-
FEŻR u anki l-istrumenti tal-politika reġjonali. F’dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew insista 
b’mod konsistenti dwar il-ħtieġa għal monitoraġġ mill-qrib tal-firda tal-iżvilupp rurali mill-
politika ta’ koeżjoni sabiex jiġi evalwat l-impatt reali fuq l-iżvilupp taż-żoni rurali. Ir-riżultati 
tal-firda tal-FAEŻR mill-qasam tal-politika ta’ koeżjoni għandu jiġi evalwat bir-reqqa.

Ir-regoli tal-finanzjament transversali4 ma kinux mezz effiċjenti ta’ koordinazzjoni u żiedu 
mal-kumplessità tal-ġestjoni tal-fondi. Dawn għandhom jiġu reveduti fid-dawl ta’ dejta 
affidabbli u komprensiva dwar l-użu u l-impatt tagħhom.

Barra dan, l-enfasi li qed tiżdied dwar il-kwistjonijiet urbani u l-irwol tal-ibliet fil-Politika ta’ 
Koeżjoni toħloq biża’ għal numru ta’ partijiet interessati li bħala riżultat ta’ dan jista’ jinħoloq 
żbilanċ fl-iżvilupp taż-żoni urbani u rurali, u li jwassalhom li jitolbu li jiġu żviluppati rabtiet 
urbani-rurali reali u effettivi.  

It-talba għal flessibilità akbar  fl-użu tal-fondi, min-naħa l-waħda, u għal kultura 
amministrattiva li tippromwovi approċċ multidixxiplinari u simplifikazzjoni tal-
amministrazzjoni tal-fondi, mill-oħra, mhix ġdida. Fil-qasam tas-sinerġiji bejn il-Fondi 
Strutturali, is-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka, l-attivitajiet tal-iżvilupp teknoloġiku u 
ta’ dimostrazzjoni, u l-Programm ta’ Qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni, il-
Parlament Ewropew insista dwar il-ħtieġa li tiġi evitata konċentrazzjoni għolja ta’ kapaċità 
fir-raggruppamenti ekonomiċi u r-reġjuni ewlenin tal-UE, filwaqt li ddispjaċih li s-sinerġiji 
fil-finanzjamenti għadhom mhux magħrufa sew.

Instab ukoll li s-sinerġiji attwali jiddependu ħafna fuq il-kapaċità ta’ organizzazzjoni u ta’ 
strateġija tal-benefiċjarji li jikkombinaw appoġġ minn strumenti differenti tal-UE5, u li l-Istati 
Membri għandhom jesploraw, b’mod aktar effiċjenti, is-sinerġiji bejn il-finanzjament tal-
politika ta’ koeżjoni u sorsi oħra tal-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea6.

Il-Parlament Ewropew kompla jitlob, fi stadju bikri ta’ implimentazzjoni tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni attwali, studju dwar il-fattibilità tal-amalgamazzjoni ta’ diversi Fondi tal-
UE – il-FEŻR , l-FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FAEŻR 7.

Il-ħin u l-post għal koordinazzjoni u sinerġiji akbar

Ir-raġuni fundamentali għal tentattiv akbar għal koordinazzjoni tal-isforzi minn fondi u 
                                               

4 Ara l-Artikolu 34(2) tar-Regolament Ġenerali.
5 F’dan il-kuntest, ara r-riżoluzzjoni tal-PE tal-20 ta’ Mejju 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 Ara r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Marzu 2009 (P6_TA(2009)0124), punt 17, u tal-21 ta’ 
Ottubru 2008 (ĠU C 15 E, 21.1.2010, p. 10), punt 1.
7 Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta’ Ottubru 2008, punt 4.
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programmi tal-UE toħroġ aktar b’mod kritiku mill-perjodu ta’ wara l-kriżi li daħlet fih l-
Ewropa. Huwa ċar li fis-snin li ġejjin, il-ħtieġa li  jiġu konsolidati l-baġits pubbliċi se 
tobbligana nkunu aktar innovattivi u nfittxu impatt akbar mill-finanzjamenti disponibbli8. Din 
hija l-opportunità biex isir dan, bħalma rrikonoxxew bosta persuni.

Il-Kunsill, fil-konklużjonijiet tiegħu dwar ir-Rapport Strateġiku tal-2010 mill-Kummissjoni 
dwar l-Implimentazzjoni tal-Programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni, tal-14 ta’ Ġunju 2010 
enfasizza l-ħtieġa li tkompli titjieb il-koordinazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni u politiki 
Ewropej u nazzjonali oħra fejn ikun meħtieġ sabiex tiżdied l-effikaċja fit-twassil tal-objettivi 
komuni b’mod koordinat komuni.

F’ittra indirizzata lill-President Barroso, il-Kummissarji għall-Politika Reġjonali, għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd, għall-Impjieg, għall-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, u għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali kienu unanimi meta rrikonoxxew il-ħtieġa li tissaħħaħ l-
integrazzjoni tal-politiki Ewropej differenti għall-kisba ta’ żvilupp ekonomiku sostenibbli u 
inklużiv li l-Unjoni għandha tikseb. F’din l-ittra, il-Kummissarji pproponew b’mod ċar it-
tfassil ta’ qafas strateġiku komuni fil-livell tal-UE għall-FEŻR, l-FSE, il-Fond ta’ 
Koeżjoni, il-FAEŻR, u l-FES, għall-perjodu ta’ wara l-2013. Dan l-approċċ għandu jtejjeb l-
ippjanar strateġiku aktar separat attwali, b’hekk tiġi limitata l-frammentazzjoni tal-istrumenti 
u l-politiki.

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-baġit tal-UE tad-19 ta’ Ottubru, fil-
Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) li jmiss issemmi approċċ koordinat mhux biss għall-
istrumenti tal-Politika ta’ Koeżjoni iżda anke għal programmi tal-UE oħra għar-riċerka, l-
innovazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja u n-netwerks. Hija tipproponi Qafas Strateġiku komuni 
biex tiġi żgurata koordinazzjoni akbar. Barra dan, il-koordinazzjoni tiġi infurzata fil-livell 
tal-Istat Membru permezz ta’ Kuntratt ta’ Sħubija għall-Iżvilupp u l-Investiment. L-istess 
approċċ tressaq mill-Kummissjoni fil-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni tagħha9.

Il-Parlament insista b’mod konsistenti f’diversi riżoluzzjonijiet dwar “il-bżonn ta’ sinerġiji u 
ta’ strateġija integrata bejn il-linji politiċi settorjali differenti, sabiex jinkisbu l-aħjar 
riżultati għat-tkabbir u l-iżvilupp fost in-nies” u li “għandu jkun hemm impenn għal 
politika tal-UE unika u flessibbli”10. L-iffokar tal-azzjoni konġunta tal-fondi fil-livell 
reġjonali u/jew lokali jkabbar il-valur miżjud tagħhom u jippermetti li l-partijiet interessati 
lokali jaġġustaw l-azzjonijiet speċifiċi skont il-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali reali, u 
għaldaqstant, is-sitwazzjoni tal-impjiegi f’kull reġjun speċifiku (strateġija ta’ żvilupp lokali, 
pjanijiet ta’ żvilupp ibbażati fuq il-post, eċċ.).

Iva għas-sinerġiji, iżda kif?

Diġà jeżistu elementi importanti għall-koordinazzjoni, iżda jistgħu jkomplu jiżdiedu għall-
                                               

8 F’dan il-kuntest il-Kummissjoni tistqarr li “biex l-investiment tal-pubbliku fil-baġit tal-UE jrendi, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji trid tiġi mfassla mill-ġdid sabiex l-effikaċja tkun fuq nett fuq l-
aġenda” fil-Komunikazzjoni dwar ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2010)0700), punt 4, introduzzjoni, p. 20.
9 “L-investiment fil-futur tal-Ewropa, il-Ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali”,  il-
Kummissjoni Ewropea, Novembru 2010.
10 Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Marzu 2009 (TA(2009)0163).
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benefiċċju ta’ sinerġiji akbar. L-istrumenti tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE (FEŻR, FSE u FK) 
huma mmaniġġjati f’qafas komuni li jkopri mil-Linji Gwida Strateġiċi sal-ħlasijiet u r-
rappurtar. Madankollu, dan mhux biżżejjed. Il-koordinazzjoni tista’ tiżdied bejn l-istrumenti 
tal-Politika ta’ Koeżjoni u lil hinn minnha.
Jekk wieħed jikkunsidra l-miri komuni fl-iżvilupp ekonomiku tal-UE, il-qafas ta’ 
koordinazzjoni għandu jkun fih l-azzjonijiet koperti llum il-ġurnata mill-FK, il-FEŻR, l-FSE, 
il-FES u l-FAEŻR. Barra dan, il-konnessjonijiet u l-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni 
għandhom jiġu identifikati mal-istrumenti tal-UE l-oħra bħall-programmi għar-riċerka, l-
innovazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja u n-netwerks.   

Sistema ta’ ppjanar u twassil integrata tista’ tinkludi l-oqsma ta’ politika kollha, pereżempju fi 
Pjan ta’ Żvilupp Nazzjonali, jew tista’ tinkludi diversi oqsma ta’ politika sabiex tittratta l-
problemi kumplessi individwali (jiġifieri l-istrateġija UE2020). Bil-vantaġġ ta’ ppjanar 
integrat wieħed jifhem li problemi kumplessi ma jistgħux jiġu solvuti sempliċiment  billi jiġu 
trattati minn angolu wieħed biss – il-qgħad ma jistax jissolva biss bit-taħriġ ta’ dawk qiegħda, 
iżda jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti politiki tal-ħolqien tal-impjiegi, bħall-appoġġ għall-SMEs, 
il-bidu ta’ negozji, eċċ. Jekk pajjiż/reġjun huwa sottożviluppat u l-mira tkun li jla]]aq ma’ 
pajjiżi oħra, imbagħad li jiġu stabbiliti politiki settorjali mmaniġġjati separatament, bħat-
trasport jew l-infrastruttura ambjentali, dan il-pajjiż ma jiksibx effett sinifikanti fl-iżvilupp 
ġenerali tiegħu11. Approċċ frammentat jista’ jwassal għal politiki mrikkba jew saħansitra 
konfliġġenti, azzjonijiet pubbliċi kontradittorji u dupplikazzjoni ta’ riżorsi, u dan ikollu 
konsegwenzi kemm fuq l-effikaċja reġjonali tal-politiki pubbliċi kif ukoll fuq l-impatt 
nazzjonali tagħhom12.

Fil-kuntest tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE, dan ifisser li s-sistema ta’ ppjanar u twassil 
attwali li ġġib flimkien il-politiki (u l-finanzjament għalihom) għall-iżvilupp tar-riżorsi umani, 
għall-iżvilupp tal-intrapriżi, speċjalment tal-SMEs, għall-iżvilupp tal-infrastruttura, eċċ., 
isservi biex ir-reġjuni assistiti jlaħħqu ma’ pajjiżi oħra. Kull waħda minn dawn il-politiki 
waħedha tikseb anqas minn dak li attwalment qed jiksbu flimkien dawn il-politiki f’sistema 
ta’ ppjanar u twassil integrata. Iż-żamma flimkien tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid aħjar tagħhom mal-Fond tal-
Iżvilupp Rurali u l-Fond tas-Sajd hija essenzjali biex jintuża l-potenzjal tar-reġjuni li 
għadhom lura.
Is-sinerġiji u l-koordinazzjoni ma jimplikawx soluzzjonijiet li jgħoddu għal kollox. Minflok 
dawn jitolbu koordinazzjoni strateġika mill-qrib bejn l-istrumenti, il-politiki u l-atturi sabiex 
jipproduċu bir-reqqa  interventi u programmi mfassla bir-reqqa  li jikkunsidraw l-
ispeċifikazzjonijiet territorjali u l-iżvantaġġi komparattivi jew karatteristiċi speċjali ta’ kull 
reġjun f’approċċ ibbażat fuq il-post integrat13.

Fl-ittra komuni tagħhom imsemmija hawn fuq, l-erba’ Kummissarji pproponew pass 
addizzjonali importanti fil-forma ta’ Qafas Strateġiku komuni, li jeħtieġ li jkun 
ikkumplimentat fil-livell tat-twassil minn qafas legali komuni li jipprovdi sett ta’ regoli 
                                               

11 Pubblikazzjoni tal-OECD, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth, 2009, p. 
125
12 Idem.
13 L-istudju Proġett ta’ Riċerka Applikata ta’ EDORA –Opportunitajiet Ewropej ta’ Żvilupp għaż-Żoni Rurali, 
immwettaq fil-qafas tal-ESPON 2013, Lulju 2010, Parti B, p. 48.
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komuni.

Sabiex jinkiseb l-impatt massimu, il-koordinazzjoni għandha ssir fil-livelli kollha tat-
tfassil tal-politiki, mill-ippjanar strateġiku permezz tat-twassil u l-ħlasijiet sal-għeluq, l-
awditjar u l-evalwazzjoni.

Fl-istrumenti tal-politika ta’ Koeżjoni, jeħtieġ li nżommu u nsaħħu l-mudell ta’ 
regolament wieħed ġenerali (immaniġġjar, eleġibilità, regoli ta’ awditjar u rappurtar) u 
regolamenti qosra speċifiċi għall-fondi li jirriflettu l-miri tal-politika partikolari tal-
fondi speċifiċi. Il-FAEŻR u l-FES għandhom jerġgħu jiġu integrati f’dan il-qafas kif 
kienu fil-perjodu 2000-2006. Barra dan, hemm ċerta ħtieġa għal mekkaniżmu ta’ 
koordinazzjoni bejn is-Seba’ u t-Tmien Programm ta’ Qafas u l-FEŻR biex jiġi żgurat 
il-finanzjament neċessarju għall-infrastrutturi bażiċi għar-Riċerka u l-Iżvilupp.

Hija meħtieġa wkoll koordinazzjoni mill-qrib bejn il-Politika ta’ Koeżjoni u politiki oħrajn 
tal-UE għall-implimentazzjoni effiċjenti tal-Istrateġija Ewropa 2020.

L-istabbiliment ulterjuri tal-koordinazzjoni jagħti wkoll l-opportunitajiet biex wieħed ikun 
jista’ jaħseb aħjar permezz tal-opportunitajiet ta’ simplifikazzjoni. Fi kwalunkwe każ, regoli 
simili u ppjanar strateġiku komuni, huma diġà simplifikazzjonijiet sinifikanti.

Konklużjoni

L-UE tipprovdi qafas uniku għall-ippjanar ta’ politiki integrati fil-konfini nazzjonali kollha.
Dan kien jeżisti diġà fl-istabbiliment tas-Suq Uniku u l-ħolqien tal-Politika ta’ Koeżjoni u 
serva ta’ ġid għall-iżvilupp tal-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-UE matul id-deċennji 
b’suċċess indisputabbli.

Il-perjodu attwali, li huwa kumpless billi qed negħlbu bil-mod ir-riżultati tal-kriżi finanzjarja 
u ekonomika, ippreżentalna l-opportunità li nużaw iż-żmien tan-negozjati futuri dwar l-MFF 
li jmiss biex jinkisbu sinerġiji akbar mill-fondi u l-programmi tal-UE billi jiġi stabbilit 
mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni b’ambitu mifrux. Dan ikollu jinkludi l-fatt li l-Linji 
Gwida Strateġiċi attwali jittieħdu f’livell ġdid ta’ ppjanar strateġiku billi jiġi stabbilit Qafas 
Strateġiku uniku u jiġi kkomplimentat il-qafas ġenerali għall-istrumenti tal-Politika ta’ 
Koeżjoni tal-UE b’rabtiet addizzjonali ma’ programmi oħra relatati mal-UE.


