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Introduzzjoni

Id-dokument ta’ ħidma preżenti jiddiskuti fil-qosor l-għan u l-ambitu tar-rapport ta’ 
inizjattiva. Jiġifieri r-rapporteur janalizza s-sejbiet prinċipali u s-suġġerimenti ewlenin tal-
Kummissjoni, jifformula għadd ta’ indikazzjonijiet preliminari, u jippreżenta fil-qosor l-
istruttura flimkien mal-aktar mistoqsijiet importanti li jkun xieraq li jiġu diskussi fir-rapport. 

L-għan ewlieni tar-rapport futur tal-Parlament se jkun li jevalwa l-aktar sejbiet importanti li 
qed jiġu ppreżentati fil-Konklużjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni 
u li minnhom joħorġu rakkomandazzjonijiet indipendenti li jħarsu ’l quddiem. B’hekk, ir-
rapport li għandu jitfassal abbażi tad-dokument ta’ ħidma preżenti se jipprovdi 
rakkomandazzjonijiet konkreti għar-regolamenti tal-fondi strutturali ta’ wara l-2013 u 
jiddiskuti l-konsegwenzi relatati għall-perspettiva finanzjarja pluriennali.

Ir-rapport se jkun primarjament ibbażat fuq iż-żewġ dokumenti li ġejjin:
 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat għar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-
Investiment bit-titlu “Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali: il-futur tal-politika ta’ koeżjoni” (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ 
il-Konklużjonijiet)

 id-dokument ewlieni “Investing in Europe’s future: Fifth report on economic, social 
and territorial cohesion” [= “Ninvestu fil-futur tal-Ewropa: il-ħames rapport dwar il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali”; mhux disponibbli bil-Malti] (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni).

Dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (Konklużjonijiet):

Il-Konklużjonijiet iservu bħala spunt għall-proċess ta’ konsultazzjoni li sadattant ingħata bidu 
abbażi tal-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni u li se jilħaq il-quċċata tiegħu bil-Ħames Forum dwar 
il-Koeżjoni, li se jseħħ bejn il-31 ta’ Jannar u l-1 ta’ Frar 2011.

Mill-bidu nett il-Kummissjoni tenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni qiegħda tagħti kontribut 
sinifikanti għat-tixrid tat-tkabbir u l-ġid madwar l-Unjoni kollha. B’hekk jirnexxi t-tnaqqis 
tad-diskrepanzi soċjali u territorjali li nkella kienu se jiggravaw. Dan jidher ċar b’mod 
partikolari meta wieħed jikkunsidra l-effetti persistenti tal-kriżi.

Il-politika ta’ koeżjoni għandha tkompli taqdi rwol kritiku f’dawn iż-żminijiet diffiċli biex 
jintlaħaq tkabbir filwaqt li ssir promozzjoni ta’ żvilupp armonjuż tal-Unjoni u r-reġjuni 
tagħha. Il-Konklużjonijiet jirreferu għall-ħtieġa li jsiru sforzi konġunti f’livell Ewropew, 
nazzjonali, reġjonali u lokali. Madankollu jista’ jagħti l-każ li l-isfidi globali li żdiedu u l-
ħtieġa li kull ewro ta’ nefqa pubblika jiġi utilizzat bil-għaqal jirrikjedu ċertu ammont ta’ 
riformi fir-rigward tal-politika ta’ koeżjoni.

L-Istrateġija “Ewropa 2020” tal-Kunsill Ewropew tat-3 ta’ Marzu 2010, imfassla biex bis-
saħħa tagħha l-UE tkun tista’ taqdi b’suċċess il-kompiti impenjattivi tas-seklu 21, hija 
tentattiv importanti favur allinjament bejn il-politiki tal-Unjoni Ewropea. Dan l-allinjament 
huwa maħsub biex jintlaħqu l-għanijiet komuni mmirati lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli, u 
inklużiv.
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Kif jistgħu jiġu ddefiniti b’mod korrett it-tliet dimensjonijiet tat-tkabbir li fuqhom qed tisħaq 
l-Istrateġija “Ewropa 2020” u li huma ta’ importanza kbira għall-politika ta’ koeżjoni? Kif 
jistgħu jiġu implimentati, dejjem jekk tkun possibbli tali definizzjoni, u xi rwol konkret għandu 
jkollha l-politika ta’ koeżjoni f’dan il-proċess?

Mingħajr dubju ta’ xejn, hemm rabta intima bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-Istrateġija 
“Ewropa 2020”. Din ir-rabta tipprovdi opportunità reali biex l-iktar reġjuni foqra tal-UE 
jkomplu jingħataw l-għajnuna biex ilaħħqu mal-bqija u biex il-politika ta’ koeżjoni tiġi 
żviluppata f’mezz prinċipali li jippermetti t-tkabbir għall-UE kollha kemm hi. F’dan il-kuntest 
m’għandux jiġi injorat il-fatt li l-politika ta’ koeżjoni diġà hija dik il-politika li qiegħda fl-
aħjar kundizzjoni, anki fis-sens prattiku, biex tiżviluppa b’suċċess f’għodda għall-
implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Istrateġija tal-UE sal-2020.

Bħala elementi ewlenin jissemmew fil-Konklużjonijiet dawn li ġejjin: il-benefiċċji li 
jirriżultaw fil-livell tal-UE, it-tmexxija tal-politika ta’ koeżjoni, it-twettiq aktar effiċjenti u 
aktar sempliċi tal-proċeduri relatati magħha u, fl-aħħar, l-istruttura tal-politika ta’ koeżjoni.
Kull wieħed minn dawn l-elementi jikkostitwixxi pilastru importanti tal-politika ta’ koeżjoni 
tal-futur u, għal din ir-raġuni, se jiġi diskuss separatament kemm fid-dokument ta’ ħidma 
preżenti u kemm fir-rapport li se jissejjes fuqu.

Dwar il-kontenut tal-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni

Fl-introduzzjoni qasira ta’ hawn taħt dwar il-kapitli ewlenin, ir-rapporteur iqajjem xi wħud 
mill-mistoqsijiet dwar il-kontenut li ssemmew fil-bidu, jiġbor fil-qosor sejbiet importanti jew 
kontroversjali u jevalwa l-ewwel riżultati tar-Rapport.

I. Il-qagħda ekonomika, soċjali, u territorjali u x-xejriet ta’ żvilupp

Promozzjoni tal-kompetittività u tal-konverġenza

Id-diskrepanzi reġjonali, għalkemm tnaqqsu, għadhom jeżistu. F’dan il-kuntest, sejba 
interessanti hija li fil-qafas tal-iżvilupp reġjonali wieħed jista’ josserva t-tixrid ta’ aspetti 
pożittivi u li miż-żoni urbani l-attività ekonomika qed tinfirex ukoll lejn żoni inqas żviluppati 
li ħafna drabi jkunu rurali.

Ir-rapporteur jenfasizza li bħala s-sors ewlieni ta’ tkabbir, fir-reġjuni kollha tal-UE nstabet 
żieda fil-produttività relatata ma’ innovazzjonijiet fis-sens wiesa’ u/jew ġejja minn 
ristrutturazzjoni tal-impjiegi favur setturi b’valur miżjud. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni fl-analiżi tagħha sfortunatament ma tagħtix l-attenzjoni meħtieġa lill-ispunti li 
ġejjin mis-suq intern, li bi prinċipju huma ta’ importanza deċiżiva biex ikun hemm żvilupp 
reġjonali pożittiv. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-ikkompletar tal-moviment mingħajr 
restrizzjonijiet ta’ oġġetti u servizzi u tal-moviment ħieles tal-ħaddiema huwa l-aktar politika 
reġjonali effikaċi u, bħala tendenza, diġà qed jikkontribwixxi biex jingħelbu d-diskrepanzi 
reġjonali li hemm fir-rigward tal-iżvilupp. Il-politika ta’ koeżjoni u strutturali tagħti spinti 
addizzjonali lir-reġjuni favur għanijiet stabbiliti għall-Ewropa kollha u tnaqqas l-iżbilanċi 
reġjonali.
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Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon it-tħejjija, mid-DĠ REGIO, ta’ indiċi sintetiku għall-
potenzjal innovattiv kif ukoll il-konklużjonijiet mill-indiċi l-ġdid dwar il-kompetittività tar-
reġjuni (2010) u jenfasizza li fil-qafas tal-iżvilupp tagħhom, jista’ jkun li jinbidlu l-mezzi li 
bihom ir-reġjuni jistgħu jżidu l-aktar il-kompetittività tagħhom.

Ir-rapporteur jinsab imħasseb dwar in-nota tal-Kummissjoni li wieħed biss minn kull għaxar 
reġjuni laħaq il-mira tal-Istrateġija “UE-2020” li tikkonsisti fl-investiment ta’ 3 % tal-PDG 
fir-riċerka u l-żvilupp teknoloġiku. Preċiżament bħall-miri kwantitattivi l-oħra tal-Istrateġija 
“UE-20202”, din il-mira għandha tapplika biss għat-totalità tal-UE, filwaqt li għandu jkun 
aċċettat li, minħabba strutturi reġjonali differenti, la jista’ u lanqas hemm bżonn li jkun hemm 
investimenti ndaqs fir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
għolja.

F’dan il-kuntest, ta’ min wieħed jikkonferma li l-livell edukattiv jew ir-riżorsi umani
rispettivament għandhom jiġu indirizzati bħala wħud mill-aktar fatturi importanti ta’ tkabbir, 
iżda fil-fehma tar-rapporteur dan ma jfissirx li bilfors għandu jkun hemm distribuzzjoni ndaqs 
ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Mill-analiżi jirriżulta wkoll li l-investimenti fl-
innovazzjoni u l-edukazzjoni jistgħu jmexxu ’l quddiem it-tkabbir, iżda biss jekk ikun hemm 
l-infrastruttura (trasport, broadband, enerġija) u l-istituzzjonijiet (taħlita bbilanċjata ta’ 
istituzzjonijiet pubbliċi u konsolidazzjoni fiskali fir-rigward tal-miżuri makroekonomiċi, 
servizzi eGvern, tagħlim traskonfinali) rilevanti, biex b’hekk tinħass il-ħtieġa assoluta ta’ 
approċċ li jinvolvi miżuri integrati.

Hemm diskrepanza sinifikanti fejn jidħlu r-rata tal-awtostradi u l-kwalità tan-netwerk tat-
toroq filwaqt li b’mod ġenerali, is-sitwazzjoni fir-rigward tal-aċċess hija agħar fl-UE-12.
Hemm differenzi kbar bejn l-UE-15 u l-UE-12 fir-rigward tal-konnessjoni bejn iċ-ċentri 
urbani permezz tan-netwerk tat-toroq u l-iżgurar tal-aċċessibilità tat-trasport. Kemm in-
netwerks tat-toroq u kemm dawk ferrovjarji jitolbu investimenti kbar f’ħafna reġjuni tal-UE-
12 sabiex ikun jista’ jintlaħaq livell ta’ ġid paragunabbli ma’ dak tal-UE-15. Barra minn hekk, 
però, ir-rapporteur jirreferi għal nuqqasijiet li hemm fl-infrastruttura usa’ tat-trasport anki fl-
UE-15 u jiddispjaċih li ma saritx analiżi tal-importanza tan-netwerks tranżnazzjonali tat-
trasport għall-ekonomija reġjonali. Fejn tidħol l-enerġija, is-suġġetti ewlenin huma l-ħtieġa 
ta’ aktar effiċjenza, iż-żieda fl-użu ta’ sistemi intelliġenti u s-sorsi tal-enerġija li jiġġeddu.
Iżda kważi ma jingħatax ħjiel dwar kif il-fondi strutturali jistgħu jagħtu aktar valur lil 
infrastrutturi tal-enerġija f’reġjuni żvantaġġati.

Titjib fil-benesseri u ġlieda kontra l-esklużjoni

Ix-xejriet demografiċi fl-UE jagħtu indikazzjonijiet ċari dwar żieda fil-persentaġġ ta’ 
anzjani fil-popolazzjoni, li se tinfluwenza l-kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol u d-domanda 
għal servizzi tas-saħħa. Hemm differenzi reġjonali ċari fir-rigward tal-benesseri tal-bnedmin, 
speċjalment billi wieħed jinnota diskrepanza evidenti fejn jidħol it-tul mistenni tal-ħajja u l-
mortalità mill-kanser u l-mard tal-qalb. Fiż-żoni b’popolazzjoni skarsa, jiġifieri b’mod 
partikolari fl-Istati Membri inqas żviluppati, huwa ġeneralment aktar diffiċli l-aċċess għas-
servizzi relatati. Il-kapitlu jittratta x-xejriet tas-suq tax-xogħol u jagħmel riferiment anki 
għall-effetti drammatiċi tal-kriżi, liema kriżi wasslet biex uħud mill-Istati Membri 
jiffaċċjaw rata ta’ qgħad li ammontat għal madwar 20 %.
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Fir-rigward tal-fatturi relatati mal-faqar u l-esklużjoni, il-persentaġġ ta’ persuni fir-riskju 
tal-faqar jippreżenta differenzi sinifikanti bejn il-pajjiżi għalkemm ħafna mill-Istati Membri 
tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant irnexxielhom jirreġistraw żieda fid-dħul tal-unitajiet 
domestiċi qabel il-kriżi. Ġlieda attiva kontra l-faqar tfisser fuq kollox il-provvediment ta’ 
aċċess wiesa’ għall-kwalifiki, is-suq tax-xogħol u s-servizzi tas-saħħa.

Titjib fis-sostenibilità ekoloġika

Bis-saħħa ta’ politika attiva favur l-ambjent u l-klima, l-awtoritajiet se jagħtu kontribut 
deċiżiv favur użu aktar effiċjenti tal-enerġija fis-settur tat-trasport u fil-bini u se jkunu jistgħu 
jħeġġu anki investimenti privati f’dan ir-rigward. Barra minn hekk, ir-reġjuni jista’ jkollhom 
irwol importanti fil-promozzjoni tal-użu ta’ riżorsi tal-enerġija li jiġġeddu għalkemm hemm 
differenza fil-kapaċità potenzjali tad-diversi żoni. L-iżvilupp tal-enerġija mix-xemx huwa l-
aktar effiċjenti fin-Nofsinhar tal-Ewropa; aktar enerġija mir-riħ tagħmel sens mil-lat 
ekonomiku fuq kollox fix-xtut tal-Atlantiku u tal-Baħar tat-Tramuntana.

Irrispettivament mill-fatt li ħafna reġjuni rnexxielhom, anki bis-saħħa tal-politika ta’ koeżjoni, 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttivi Ewropej dwar l-ambjent, fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart 
u tat-trattament tal-ilma mormi muniċipali għad hemm wisq lok għal azzjoni. Barra minn 
hekk, ta’ min wieħed jinnota li xi drabi saru investimenti mingħajr miri ċari għall-
finanzjament fuq medda twila ta’ żmien. Għaldaqstant, jeħtieġ li l-ippjanar fuq medda twila 
ta’ żmien isir fuq bażi aktar realistika. Ir-rapporteur jixtieq jeżamina kif jistgħu jkunu ddefiniti 
bl-aħjar mod l-oqsma li jikkostitwixxu prekondizzjoni importanti għal implimentazzjoni 
effikaċi tal-politika ta’ koeżjoni u kif jistgħu jinħolqu inċentivi għal riformi relatati mingħajr 
il-ħtieġa ta’ wisq infiq.

Anki jekk ħafna bliet jibqgħu jbatu minn kwalità ħażina tal-arja, il-ħajja urbana hija marbuta 
ma’ konsum aktar baxx tal-enerġija għall-mobilità u inqas għata tal-ħamrija, għalkemm dan 
japplika aktar għal bliet kompatti milli għal bliet mifruxa f’erja kbira.

II. Il-politika tal-Istati Membri u l-koeżjoni

L-għanijiet tal-Istrateġija “UE 2020” jistgħu jintlaħqu biss jekk isir allinjament bejn il-politiki 
reġjonali u nazzjonali u dawk tal-UE u jekk titħares ir-responsabilità individwali tal-livelli 
differenti. Ir-rekwiżit li tiġi kkoordinata l-politika tal-Istati Membri għal skopijiet ta’ koeżjoni 
huwa saħansitra stabbilit fl-Artikolu 175 tat-TFUE. Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjoni l-
analiżi tad-differenzi ewlenin li hemm fir-rigward tal-infiq pubbliku u tal-inklużjoni tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali fl-investimenti pubbliċi. Ta’ rilevanza partikolari huma l-analiżi 
statistika tal-investimenti pubbliċi fil-livell NUTS II u l-kontribut tagħhom lejn il-politika ta’ 
koeżjoni (li għall-ewwel darba saret b’mod tant iddettaljat).

Filwaqt li ċerti Stati Membri kkonċentraw fuq kif għandhom jingħelbu d-diskrepanzi 
reġjonali, oħrajn iffukaw fuq il-kompetittività nazzjonali. Irrispettivament mill-approċċ 
magħżul, qed tingħata aktar u aktar importanza lill-potenzjal ta’ żvilupp endoġenu, billi jiġu 
sfruttati l-vantaġġi kompetittivi tar-reġjun li jkun, u mhux biss lill-ikkumpensar tal-iżvantaġġi 
li jkun qed jiffaċċja xi reġjun.
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Fl-UE, madwar żewġ terzi tal-investimenti pubbliċi jsiru mill-amministrazzjonijiet 
lokali u reġjonali, u minn dan il-fatt jidher ċar għal darba oħra l-kontribut deċiżiv tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali għall-għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni u tal-Istrateġija “Ewropa 
2020”. Madankollu, id-deċentralizzazzjoni tal-investimenti ma turix l-ammont ta’ 
kontroll li għandhom f’idejhom l-awtoritajiet fir-rigward ta’ dan l-infiq.

Instabet korrelazzjoni pożittiva bejn l-investimenti pubbliċi u r-rati ta’ tkabbir milħuqa, 
jiġifieri konverġenza. Għaldaqstant, l-investimenti pubbliċi u l-politika ta’ koeżjoni 
għandhom jiffukaw fuq iż-żoni inqas żviluppati anki fil-futur. Huwa inkwetanti li ż-żieda fid-
dejn pubbliku dovuta għall-kriżi se żżomm lura lill-parti l-kbira tal-Istati Membri milli 
jwettqu investimenti pubbliċi. Jista’ jkun li dan ikabbar aktar l-importanza tas-sussidji 
Ewropej għar-reġjuni, u dan diġà ġie kkonfermat b’mod impressjonanti bil-kofinanzjament ta’ 
pakketti ta’ stimolu ekonomiku. Skont il-Kummissjoni, jista’ jkun li ż-żieda fid-djun li 
tirriżulta minn dan twassal għal ħtieġa ta’ reviżjoni tar-regoli dwar il-kofinanzjament. Fil-
fehma tar-rapporteur, dawn għandhom jinkludu anki miżuri li jiffaċilitaw il-mobilizzazzjoni 
ta’ kapital privat.

Biex ikun immassimizzat l-effett tal-politika ta’ koeżjoni, jinħtieġu riformi strutturali u 
istituzzjonali f’livell nazzjonali. Sfortunatament, dawn ir-riformi twettqu b’pass 
relattivament imkaxkar u irregolari. Ta’ importanza partikolari għall-koeżjoni huma l-
oqsma tar-riċerka, l-iżvilupp tekniku, u l-innovazzjoni, l-ambjent tan-negozju, is-suq intern u 
l-kompetizzjoni, l-Aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar u s-suq tax-xogħol. F’dan il-
kuntest, ir-rapporteur jixtieq jifraħ lill-Istati Membri talli ħadu deċiżjoni favur taħlita ta’ 
politiki aktar koerenti u kumplessa għall-qasam tar-riċerka, l-iżvilupp tekniku u l-
innovazzjoni li tagħti rwol aktar influwenti lill-politika ta’ koeżjoni. Ġew irreġistrati progressi 
fl-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja u fil-promozzjoni tal-ekonomija privata, b’mod 
partikolari tal-SMEs. Madankollu, għad hemm ħtieġa għal aktar azzjoni fl-oqsma kollha, 
b’mod partikolari f’dak tal-politika dwar il-kompetizzjoni.

Qed tiġi ssuġġerita rabta aktar mill-qrib tal-politika ta’ koeżjoni mal-għanijiet 
makroekonomiċi kif ukoll mar-riformi strutturali u istituzzjonali:

 Ikun xieraq li tiġi estiża l-kundizzjonalità makroekonomika li bħalissa qed tapplika 
biss għall-fondi ta’ koeżjoni;

 Tajjeb li wieħed jeżamina jekk jistax isir użu mill-kundizzjonalità anki għal 
skopijiet differenti, pereżempju għal riformi strutturali u istituzzjonali li jiddependu 
mill-politika ta’ koeżjoni.

III. Il-politiki Ewropej l-oħra u l-koeżjoni

Il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni jipprovdi sinossi ddettaljata u fil-fond tal-impatti reġjonali ta’ 
għadd kbir ta’ politiki tal-UE, ikklassifikati skont id-dimensjoni reġjonali tagħhom. F’ċerti 
oqsma ta’ politika, id-diskrepanza fl-impatti fuq l-ispazju titlob passi konkreti biex jiġi żgurat 
tqassim aktar ibbilanċjat tal-ispejjeż u l-benefiċċji. Konsegwentement, jinħtieġ għarfien 
aktar ċar tal-impatti reġjonali: l-impatti territorjali għandhom jiġu indirizzati diġà waqt it-
tfassil tal-politika, jew inkella tista’ tiġi inkluża stima tal-impatt reġjonali fl-evalwazzjoni 
ex-post ta’ miżuri rilevanti.
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Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon is-suġġeriment li l-Kummissjoni għandha tagħmel sforz 
biex tingħata aktar enfasi lid-dimensjoni reġjonali fl-istima tal-impatt tagħha u li l-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw l-approċċi tagħhom stess għal dan l-iskop. Ikun xieraq li jiġu 
żviluppati aktar il-metodi f’dan il-qasam, u bħala bażi għal miżuri ulterjuri għandhom 
jittieħdu r-riżultati ta’ studju tal-ESPON dwar l-impatt ta’ politiki speċifiċi fuq reġjuni 
partikolari.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jikkonferma li, fejn jidħlu l-miri ta’ koeżjoni u ta’ żvilupp, hija 
importanti l-kombinazzjoni tat-titjib fl-infrastruttura mal- investimenti fl-edukazzjoni, l-
intraprenditorjat, u l-innovazzjoni. Jeħtieġ ukoll li jiġu kkonsolidati l-programmi ta’ riċerka u 
ta’ żvilupp teknoloġiku, il-politika ta’ koeżjoni u l-programmi ta’ żvilupp rurali li hemm fir-
reġjun. B’hekk biss l-UE tista’ timponi b’mod wiesa’ spinti ta’ innovazzjoni favur għanijiet 
Ewropej.  

IV. L-impatti tal-politika ta’ koeżjoni

Bħalma rriżulta mill-evalwazzjoni ex-post tal-perjodu 2000–2006, bis-saħħa tal-politika ta’ 
koeżjoni setgħu nħolqu miljun impjieg fir-reġjuni tal-Objettiv 1 tal-UE-15 filwaqt li l-PGD 
żdied b’10 %. Ta’ kull sena jitħarrġu madwar għaxar miljun persuna; aktar minn 23 miljun 
persuna ngħaqdu ma’ sistemi ta’ ġbir u ta’ trattament tal-ilma mormi. Minn simulazzjonijiet 
ta’ mudelli makroekonomiċi jirriżulta li kollox ma’ kollox, il-politika ta’ koeżjoni żiedet 
il-PGD tal-UE fit-totalità tagħha. Fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, l-investimenti 
ppjanati fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni jammontaw għal madwar 79 biljun ewro għall-
qasam tal-intrapriżi u l-innovazzjoni, 76 biljun ewro għall-qasam tat-trasport – primarjament 
fl-UE-12–, 68 biljun ewro għall-qasam tar-riżorsi umani, u 62 biljun ewro għall-qasam tal-
ħarsien tal-ambjent.

Il-parti l-kbira tal-investimenti fil-bini ta’ toroq fl-UE-15 tlestew b’suċċess, u issa hemm 
ħtieġa li wieħed jikkonċentra fuq il-forom ta’ trasport li mhumiex ta’ ħsara għall-ambjent 
(ferroviji, sistemi tat-trasport urban). Barra minn hekk, ir-rapporteur jirrakkomanda li wieħed 
jiffoka fuq miżuri ta’ żvilupp u ta’ tiswija li jkunu ta’ importanza għall-Ewropa kollha kif 
ukoll fuq it-tlestija ta’ partijiet li għadhom mhux lesti, pereżempju fil-qasam tat-toroq u tal-
passaġġi fuq l-ilma filwaqt li fl-UE-12 tibqa’ tingħata prijorità lit-titjib tal-konnessjonijiet 
kollha.

Ġew analizzati wkoll l-impatti tal-politika ta’ koeżjoni fuq iż-żoni rurali, u nstab li din il-
politika kkontribwixxiet għal aċċess aħjar għas-servizzi u b’hekk anki għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tal-ħajja u għal żvilupp aktar ibbilanċjat mill-aspett territorjali.

F’ħafna proġetti, l-aktar fattur importanti li kkontribwixxa għas-suċċess tagħhom kien is-
sehem attiv ta’ persuni kkonċernati f’livell kemm lokali u kemm reġjonali, li rrappreżenta 
kisba deċiżiva tal-politika ta’ koeżjoni. Fir-rigward tal-prinċipju tas-sħubija, mill-
evalwazzjonijiet irriżulta li matul il-perjodu 2000–2006 sar aktar użu minnu fl-UE-15 filwaqt 
li fl-UE-10 għad hemm ħtieġa ta’ aktar azzjoni. Ġeneralment, fil-programmi tal-UE l-
element tas-sħubija kien preżenti b’mod aktar distint milli fil-programmi tal-istati 
individwali.
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Huwa interessanti l-fatt li l-ispejjeż tal-amministrazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni 
mhumiex ogħla mill-ispejjeż tal-programmi ta’ finanzjament ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra għalkemm hemm differenza fl-ispejjeż u l-ħtieġa ta’ persunal bejn l-
Istati Membri individwali. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali Ewropej ma żżidx il-
piż amministrattiv b’mod sinifikanti, iżda jekk ir-rekwiżiti nazzjonali jmorru lil hinn minn 
dak li jkun meħtieġ, il-burokrazija tista’ tiżdied b’mod sostanzjali.

Inġibdet l-attenzjoni wkoll dwar għadd ta’ oqsma fejn għad hemm lok għal titjib. B’hekk, ġie 
rrifurmat aktar l-għoti ta’ sussidji mhux iddivrenzjati lill-intrapriżi u kien hemm it-tendenza li 
jiżdiedu l-istrumenti ta’ finanzjament speċjali (self, kapital ta’ riskju, appoġġ permezz ta’ 
netwerks, eċċ.).

Barra minn hekk, mill-evalwazzjoni rriżulta li (prattikament fis-setturi kollha tal-attività ta’ 
investiment) b’mod żbaljat, kienet tingħata aktar prijorità lill-użu tas-sussidji milli lill-
ilħuq tal-miri stabbiliti fil-qafas tal-programmi. Ħafna drabi, il-monitoraġġ huwa indirizzat 
wisq lejn ir-riżultati li jidhru f’livell superfiċjali (il-kilometri ta’ triq mibnija, l-għadd ta’ 
miżuri ta’ taħriġ) flok li jiffoka fuq l-impatt mixtieq (il-kontribut ta’ rotot ġodda tat-trasport 
lejn l-żvilupp reġjonali, avviżi dwar postijiet tax-xogħol permezz tal-korsijiet ta’ taħriġ).
Għalhekk, jeħtieġ li fil-futur il-miri jkunu fformulati b’mod aktar ċar u kkonċentrati fuq 
għadd żgħir ta’ prijoritajiet u li tkun possibbli l-evalwazzjoni tagħhom abbażi ta’ kriterji ċari.

B’mod partikolari, il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni jissuġġerixxi l-użu ta’ stimi tal-impatt 
kontrofattwali, analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji, intervisti ma’ benefiċjarji, u metodi 
kwalitattivi bħal pereżempju studji ta’ każijiet. L-Istati Membri huma mistiedna li, b’żieda 
mal-miżuri tal-Kummissjoni, iwettqu evalwazzjonijiet huma stess f’dan il-qasam.
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Struttura proposta tar-rapport

Għar-rapport li għandu jitħejja, attwalment qed tiġi ssuġġerita l-istruttura ta’ hawn taħt.

1. Evalwazzjoni tas-sejbiet tal-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni
(il-perjodu ta’ pprogrammar finanzjarju li għadda 2000–2006) u evalwazzjoni ta’ 
nofs it-terminu tal-perjodu kurrenti 2007–2013

o Il-kisba tal-miri
o L-ippjanar tal-programmi u r-responsabilità għalihom
o L-evalwazzjoni tal-kontroll u tal-effiċjenza

Il-politika ta’ koeżjoni tirrappreżenta l-istrument ewlieni tal-Unjoni fil-promozzjoni ta’ 
żvilupp ibbilanċjat u armonjuż fil-271 reġjun tagħha. L-evalwazzjoni ex-post tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2000 20061 wriet progress f’dak li hu t-tnaqqis tad-differenzi ekonomiċi, 
soċjali u territorjali.

L-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-programmi operazzjonali mill-Istati Membri għall-
perjodu 2007–2013 tinsab f’nofsha u ħafna proġetti diġà ġew implimentati. Ir-rapport se 
janalizza l-implimentazzjoni attwali, iżda se jkollu approċċ li jħares ’il quddiem. Il-ħsieb hu li 
jkun pass pożittiv ’il quddiem. Għaldaqstant, qed jiġu fformulati rakkomandazzjonijiet 
riżultanti li huma maħsuba biex itejbu l-implimentazzjoni fil-perjodu ta’ programmazzjoni 
attwali.

2. Il-futur tal-fondi strutturali

L-enfasi tar-rapport se tkun fuq l-ewwel rakkomandazzjonijiet konkreti dwar il-futur tal-
politika ta’ koeżjoni u strutturali. Bħala prinċipji bażiċi jittieħdu l-konklużjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni, li għalihom se jkun hemm rikkorenza ta’ 
riferimenti fil-qafas tal-struttura li jingħata hawn taħt.

2.1. L-għanijiet u l-kontenut tal-politika ta’ koeżjoni:

2.1.1. Inħarsu lejn il-Futur: il-kundizzjonijiet ta’ qafas globali u Ewropej

Il-politika reġjonali Ewropea għandha titfassal fil-kuntest tal-iżviluppi globali.
Ir-rapport jixtieq jindirizza l-mistoqsijiet li ġejjin:

(1) Fis-snin li ġejjin, liema sfidi globali jkollha tiffaċċja l-komunità tal-istati Ewropej?
(2) Liema opportunitajiet se jipprovdu lir-reġjuni d-diviżjoni globali aktar u aktar intensiva 
tax-xogħol u l-progress fit-teknoloġija tal-informazzjoni?
(3)  X’kontribut jistgħu jagħtu r-reġjuni Ewropej għall-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-
protezzjoni tal-klima? Huma stess b’liema mod jintlaqtu mill-iżvilupp demografiku, mill-
inċidenti ambjentali u mill-effetti tal-kriżi finanzjarja u tal-globalizzazzjoni?

                                               
1 Evalwazzjoni 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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(4) Fejn u kif il-politika Ewropea ta’ koeżjoni tista’ tikkontribwixxi lejn opportunitajiet ġusti 
fl-iżvilupp reġjonali?

2.1.2. Il-valur miżjud Ewropew

Il-politika ta’ koeżjoni, fl-isfond tal-komunità ta’ solidarjetà u tal-politika dwar l-iżvilupp, 
minn dejjem provdiet benefiċċju li huwa ta’ importanza kbira għall-kontinent kollu. Se tibqa’ 
timxi mal-għan stabbilit mit-Trattat ta’ Lisbona, li tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta’ 
żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni li huma anqas favoriti, u b’hekk diġà 
qed tagħti kontribut importanti fir-rigward tal-Istrateġija “UE 2020”. Madankollu, fid-dawl 
tal-isfidi tal-futur u tal-ħtieġa ta’ aċċettazzjoni fir-rigward tal-baġit neċessarju għall-fondi 
strutturali, hemm bżonn li l-valur miżjud Ewropew jiġi ddefinit b’mod aktar ċar u jingħata 
fokus aktar b’saħħtu.

Għax anki jekk in-nuqqasijiet/l-isfidi huma komuni għar-reġjuni kollha tal-Ewropa (ħarsien 
tal-ambjent, żvilupp demografiku, kwalifiki), dan mhux biżżejjed biex wieħed jikkonkludi li 
hemm responsabilità tal-politika Ewropea. L-Ewropa mhix responsabbli biex issolvi l-
problemi sempliċiment peress li aktar nazzjonijiet/reġjuni qed jintlaqtu minn problemi simili.
Speċjalment ċerti oqsma prinċipali tal-Istrateġija “EU-2020” (tnaqqis fl-għadd ta’ persuni li 
jitilqu kmieni mill-iskola, aktar kwalifiki għoljin, żieda fl-għadd ta’ persuni li jaħdmu, inqas 
faqar, aktar investimenti fil-qasam tal-ambjent mill-muniċipalitajiet), jitqiesu mir-rapporteur 
bħala oqsma li jinvolvu responsabilità politika primarjament nazzjonali jew saħansitra 
reġjonali/lokali.

F’dan ir-rigward, tista’ tkun ta’ għajnuna definizzjoni aktar preċiża tal-valur miżjud Ewropew 
tal-investimenti. Fil-konklużjonijiet tagħha, il-Kummissjoni la tipprovdi spinti suffiċjenti 
f’dan ir-rigward peress li, b’mod wisq ikkumplikat, tanalizza ċertu valur miżjud x’aktarx 
abbażi ta’ proċessi ta’ programmi, u s’issa lanqas ma tagħti deskrizzjoni sodisfaċenti tal-
kontenut. Għaldaqstant, ir-rapport se jiddevja mill-istruttura formali tal-konklużjonijiet tal-
Kummissjoni, u l-ewwel se jittratta l-mistoqsijiet li ġejjin:

(5) Kif tista’ l-politika reġjonali Ewropea tappoġġja b’mod dirett u effikaċi sforzi ta’ stimolu 
ekonomiku u ta’ żvilupp f’livell nazzjonali u reġjonali?
(6) X’inhi d-dimensjoni reġjonali tal-għanijiet stabbiliti għall-Ewropa kollha?
(7) Liema huwa l-valur miżjud tal-użu ta’ fondi ta’ koeżjoni? Kif jista’ jiġi ddefinit?
(8) X’kontribut jistgħu jagħtu r-reġjuni tal-Ewropa sabiex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija UE-
2020?

2.1.3. Id-definizzjoni tal-prijoritajiet ta’ investiment

Mid-diskussjoni dwar l-isfidi komuni (ekonomiċi, soċjali, ekoloġiċi) u l-valur miżjud 
Ewropew tal-politika ta’ koeżjoni jistgħu jiġu dedotti l-prijoritajiet ta’ investiment tal-ġejjieni.
F’dan il-kuntest, ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni fl-
evalwazzjonijiet ex-post tagħha tal-politika ta’ koeżjoni, li hemm bżonn ta’ konċentrazzjoni 
akbar ta’ riżorsi biex tinbena kwantità kritika u jkun hemm impatt tanġibbli. Fil-futur se jkun 
neċessarju li jiġi żgurat li l-Istati Membri u r-reġjuni jiffukaw kemm ir-riżorsi tal-UE kif 
ukoll dawk nazzjonali fuq għadd żgħir ta’ prijoritajiet skont l-isfidi speċifiċi li 
jiffaċċjaw.
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Fid-dawl ta’ dawn il-ħsibijiet preliminari r-rapport se jindirizza l-mistoqsijiet li ġejjin:

(9) Liema oqsma ta’ politika jitolbu approċċi kkonċentrati Ewropej għall-ilħuq ta’ għanijiet 
tal-Istrateġija “UE-2020”, miri relatati mal-iżvilupp reġjonali, u tnaqqis fid-diskrepanzi 
reġjonali?
(10) Kif jista’ approċċ Ewropew jiġi kkonċiljat mal-prinċipji tas-sovranità nazzjonali u l-
kunċett tat-tmexxija awtonoma reġjonali?

2.1.4. Il-kontenut, l-objettivi u l-qafas ta’ programmazzjoni

Skont l-istruttura deskritta fil-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni u fil-konklużjonijiet, il-politika ta’ 
koeżjoni tibqa’ tinkludi r-reġjuni Ewropej kollha, u b’mod ġenerali tinżamm l-istruttura 
inklussiva u approvata tal-objettivi (1: Konverġenza, 2: kompetizzjoni u impjiegi, 3:
koperazzjoni transkonfinali). Iżda jeħtieġ li dan il-fatt jiġi fformulat b’mod aktar ċar u li tiġi 
ddefinita r-rabta mal-linja baġitarja rispettiva. Ir-rapport għandu jirreferi għal dan aktar fid-
dettall.

Skont il-Kummissjoni, il-politika ta’ koeżjoni għandha tiġi żviluppata aktar bħala politika 
integrata abbażi tal-elementi ewlenin li ġejjin:
- qafas strateġiku komuni adottat mill-Kummissjoni, bi prijoritajiet ta’ investiment, li jkopri 
l-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Ewropew ta’ Żvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond Ewropew għas-Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali;
- kuntratt ta’ sħubija fl-iżvilupp u l-investiment (għall-politika ta’ koeżjoni) li 
jissostitwixxi l-oqfsa strateġiċi preċedenti tal-istati individwali u jiġi nnegozjat u miftiehem 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea;
- programmi operazzjonali li, bħalma qed jiġri diġà fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, 
ikunu l-għodda prinċipali li jibdlu d-dokumenti strateġiċi fi prijoritajiet ta’ investiment 
konkreti.

Dawn it-tliet suġġerimenti jikkostitwixxu l-pilastri ewlenin tal-proposta rilevanti tal-
Kumissjoni. Iżda irrispettivament minn dan, fir-rigward tal-għanijiet u l-istruttura tal-fondi 
wieħed għandu jikkunsidra aspetti addizzjonali li se jiġu ttrattati fir-rapport:
(11) Bħalma qed jiġri fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, l-għajnuna finanzjarja 
għandha tinqasam bejn ir-reġjuni abbażi tal-qagħda tal-iżvilupp ekonomiku tagħhom (li 
titkejjel bil-PGD per capita; ikun possibbli però li waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-UE jiġu adottati strumenti/indikaturi addizzjonali fil-livell ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet li jmiss). X’sura jista’ jieħu tali mudell?
(12) Kif jista’ jiġi żgurat li bi prinċipju, ir-riformi tal-għanijiet u tal-proċessi relatati jkunu 
marbuta mal-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv?
(13) Kif jistgħu jiġu kkunsidrati b’mod partikolari, fir-rigward tal-appoġġ tranżitorju 
meħtieġ, żoni li qabel kienu jirċievu s-sussidju massimu u li għadhom qed juru karatteristiki 
reġjonali negattivi (pereżempju tnaqqis fil-popolazzjoni)?
(14) Mill-aspett tal-politika ta’ koeżjoni, ikun mixtieq li tinħoloq kategorija intermedja bejn l-
Objettiv 1 u l-Objettiv 2?
(15) Ħafna drabi l-investimenti mill-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew ta’ Żvilupp 
Reġjonali huma marbuta mal-istess miri. Tagħmel sens żieda fl-effiċjenza tal-iffinanzjar 
permezz ta’ simplifikazzjoni tal-istruttura, li tista’ tinkludi wkoll l-inkorporazzjoni tal-Fondi 
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ta’ Koeżjoni mal-Fond Ewropew ta’ Żvilupp Reġjonali? Fond magħqud ikun jista’ xorta 
waħda jikkontribwixxi għat-titjib meħtieġ fl-infrastruttura tal-partijiet inqas żviluppati tal-
UE? Jista’ jkun li dan huwa mod aktar effiċjenti ta’ kif wieħed jilħaq wieħed mill-għanijiet 
tal-politika ta’ koeżjoni tal-futur, jiġifieri li għandu jkun hemm konnessjoni aktar b’saħħitha 
bejn l-investimenti fl-infrastruttura u l-investimenti fl-edukazzjoni, l-intrapriżi u l-
innovazzjoni?
(16) Il-Kummissjoni tesprimi ruħha favur riforma tal-istrumenti ta’ finanzjament. Hemm l-
intenzjoni li l-appoġġ importanti li jirriżulta mill-għotjiet ikun ikkomplementat b’mod usa’ 
minn soluzzjonijiet li jinvolvu self ta’ flus jew fond. Sa liema grad jistgħu jiġu applikati t-tipi 
ġodda ta’ finanzjament u f’liema forma? Ikun xieraq li jintuża l-aktar wieħed sempliċi 
minnhom (krediti) bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv? Huma immaġinabbli wkoll 
miżuri inqas diretti (bħall-konsulenza u l-appoġġ lil “clusters”)?
(17) Kif  jista’ jiġi definit b’mod aktar preċiż il-Fond Soċjali Ewropew u l-irwol tiegħu fil-
qafas tal-istruttura integrata u l-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni? Kif  jista’ jintlaħaq 
aktar allinjament bejn il-FSE u l-fondi strutturali l-oħra (b’mod partikolari l-FEŻR)? Kif 
jistgħu jittejbu s-sinerġiji bejn il-FSE u l-FEŻR, u kif jista’ jsir possibbli finanzjament 
transversali bil-għan li jiġi ffaċilitat żvilupp urban integrat?
(18) Mill-aspett tal-politika ta’ koeżjoni, kif tista’ tittejjeb is-sħubija bejn il-bliet u l-
kampanja, li fir-rapport se tissemma b’mod espliċitu bħala opportunità għal żvilupp 
ibbilanċjat? Kif tista’ tiġi żgurata sinerġija aħjar bejn l-iżvilupp rurali u l-miżuri ta’ politika 
ta’ koeżjoni jew inkella l-armonizzazzjoni tar-regoli?
(19) Kemm għandha tkun konkreta l-formulazzjoni ta’ miżuri politiċi dwar il-bliet fid-
dokumenti ta’ pprogrammar, u għandhom il-pjanijiet integrati ta’ żvilupp urban ikunu
kundizzjoni obbligatorja għall-kofinanzjament, mill-UE, ta’ proġetti f’żoni urbani?
(20) Il-politika ta’ koeżjoni se tibqa’ tippromwovi t-tliet aspetti tal-koperazzjoni territorjali, 
jiġifieri l-aspett transkonfinali, tranżnazzjonali, u interreġjonali. Kif tista’ tittejjeb ir-rabta 
ma’ għanijiet oħra tal-politika strutturali u ta’ koeżjoni?

2.1.5. Il-koeżjoni territorjali

Mal-għanijiet tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, it-Trattat ta’ Lisbona żied dak tal-koeżjoni 
territorjali. Barra mill-fatt li b’hekk it-terminoloġija u l-għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni tal-
UE sejrin aktar u aktar lil hinn minn dak li tista’ tifhem il-popolazzjoni Ewropea u jżidu l-
konfużjoni dwar il-miri u l-għanijiet anki fost il-benefiċjarji potenzjali, l-investimenti fil-
koeżjoni reġjonali jiffurmaw parti mill-politika strutturali Ewropea kif ipprattikata għal ħafna 
snin; jiġifieri dan kien qed isir fil-qafas tal-għanijiet għall-koeżjoni ekonomika u soċjali.
Bħala elementi ġodda taħt din l-intestatura, il-Kummissjoni tara b’mod partikolari approċċi 
ġodda għall-iżvilupp urban u l-istrateġiji makroreġjonali. Ir-rapport għandu jiċċara l-
mistoqsijiet li ġejjin:

(21) Kif tista’ l-politika ta’ koeżjoni tal-UE takkumpanja strateġiji għall-iżvilupp urban 
innovattiv?
(22) Jikkostitwixxu l-għaqdiet makroreġjonali bażi għad-dritt għal riżorsi speċifikament 
iddedikati għal dan l-għan?
(23) Huma l-għotjiet globali strument adattat għal-livell reġjonali?

2.1.6. Il-politiki tal-viċinat u t-tkabbir
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Dan is-suġġett mhux qed jissemma biżżejjed fil-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni. L-Istrument 
għall-Viċinat u l-Partenarjat Ewropew (SVPE) u l-Istrument ta’ Għajnuna ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA) huma ta’ importanza għall-politika ta’ koeżjoni billi permezz tagħhom qed 
jiġu pprovduti, fost l-oħrajn, fondi għall-koperazzjoni transkonfinali ma’ stati barra l-Unjoni 
Ewropea. Barra minn hekk, l-IPA jservi għat-tħejjija ta’ strutturi ta’ koeżjoni, mill-pajjiżi 
kandidati għall-adeżjoni, fir-rigward tal-kontenut u tal-organizzazzjoni tagħhom. B’żieda ma’ 
dan, huwa ovvju li adeżjoni kieku jkollha impatt fuq l-istrutturi tar-riżorsi ta’ appoġġ eżistenti 
u l-intensità tal-għajnuna pprovduta llum. Ir-rapport se jindirizza l-mistoqsijiet li ġejjin:

(24) Għall-komponent tal-iżvilupp reġjonali previst fil-qafas tal-politika tal-viċinat u t-tkabbir 
għandu jibqa’ disponibbli l-Istrument ta’ Għajnuna ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), li bħala 
kundizzjoni jipprevedi l-adeżjoni ta’ xi stat mal-Unjoni Ewropea?
(25) Xi jkunu l-konsegwenzi għall-orjentament tal-politika ta’ koeżjoni eżistenti kull meta
negozjati ta’ adeżjoni jirriżultaw f’suċċess. Tikkonforma l-UE mal-kriterji ta’ adeżjoni tagħha 
li jitolbu evalwazzjoni tal-kapaċitajiet ta’ lqugħ tagħha anki mir-rispett tal-politika ta’ 
koeżjoni? Huma l-Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni involuti biżżejjed f’dan il-proċess?

2.2. L-għanijiet ġodda tal-politika ta’ koeżjoni: inċentivi, kundizzjonalità,
fokus fuq ir-riżultati

Skont il-Kummissjoni, is-sistema l-ġdida ta’ tmexxija ekonomika titlob dispożizzjonijiet 
vinkolanti dwar il-kundizzjonalità u inċentivi għal riformi li għandhom jitwettqu mill-Istati 
Membri biex ikun żgurat l-użu effiċjenti tar-riżorsi ta’ appoġġ fl-oqsma direttament relatati 
mal-politika ta’ koeżjoni.

Għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, hemm intenzjoni li jiġi estiż dan it-tip ta’ 
kundizzjonalità makroekonomika, jiġifieri li din se tkopri mhux biss il-fondi ta’ koeżjoni, 
iżda wkoll il-fondi strutturali l-oħra li se jiffurmaw parti mill-istruttura ta’ politika ta’ 
koeżjoni tal-futur.

Jiġu introdotti dispożizzjonijiet ġodda dwar il-kundizzjonalità li joħolqu inċentivi għal 
riformi. B’hekk, l-Istati Membri jkunu marbuta li jwettqu r-riformi meħtieġa. Għall-
amministrazzjoni ta’ dan il-proċess huwa ta’ importanza deċiżiva bilanċ xieraq bejn il-
kapaċità amministrattiva tal-Kummissjoni u l-orjentament politiku u s-sorveljanza mill-
Kunsill.

(26) X’jistgħu jkunu r-rekwiżiti konkreti tal-UE għal riformi mill-istati nazzjonali mmirati 
għall-użu effikaċi tal-fondi ta’ koeżjoni mingħajr ma jseħħ ksur tal-kompetenzi tal-Istati 
Membri?
(27) Kif tista’ tikkontribwixxi l-politika ta’ koeżjoni favur l-impożizzjoni tad-dixxiplina fuq 
stati li qed jiksru r-regoli dwar id-defiċit?

Il-qafas strateġiku komuni li diġà ssemma huwa maħsub biex jistabbilixxi l-prinċipji ewlenin 
għall-interventi fil-qafas tal-kundizzjonalità. Dawn il-prinċipji għandhom iħallu lok suffiċjenti 
biex isir adattament għall-kundizzjonijiet nazzjonali u reġjonali, u dan huwa ta’ importanza 
partikolari għall-politika ta’ koeżjoni. Fuq din il-bażi, fil-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni, tkun stabbilita, skont il-kuntest istituzzjonali bi qbil ma’ kull Stat Membru 
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jew reġjun, kundizzjonalità vinkolanti speċifika fl-oqsma li huma marbutin direttament mal-
politika ta’ koeżjoni, fid-dokumenti ta’ programmar (jiġifieri l-kuntratti ta’ sħubija fl-
iżvilupp u l-investiment u l-programmi operazzjonali), b’approċċ koordinat mal-politiki 
rilevanti kollha tal-UE.

Il-kundizzjonalitajiet ġodda li ġew proposti jistgħu jkunu ta’ għajnuna biex wieħed joqrob 
aktar lejn il-kunċett tal-valur miżjud Ewropew, iżda għadhom teorija u għandhom jiġu 
ppreċiżati aktar. Sabiex ir-rapport ikun jista’ jwassal għal progress f’dan ir-rigward u jgħin 
biex tingħata risposta għall-mistoqsijiet tal-Kummissjoni, hemm ħtieġa urġenti ta’ aktar 
dettalji.

(28) Fiex jikkonsistu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ kundizzjonalitajiet bħal dawn, u x’jistgħu 
jkunu l-kompiti u l-kompetenzi tal-Kummissjoni kif ukoll tal-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali fl-implimentazzjoni prattika tagħhom?
(29) Kif ikunu ddefiniti l-kundizzjonijiet għall-Istati Membri (jew reġjuni?) b’mod individwali 
filwaqt li xorta waħda jkunu ggarantiti l-komparabilità u t-trattament indaqs? Xi rwol 
ikollhom ir-reġjuni f’dan il-proċess? Kif jistgħu jiġu ppriżervati l-prinċipji approvati ta’ 
sħubija?
(30) Kif jista’ jiġi żgurat li struttura tal-politika ta’ koeżjoni marbuta aktar mal-prestazzjoni 
ma twassalx għal piż amministrattiv ikbar, jiġifieri ma tfixkilx l-isforzi għas-simplifikazzjoni?
(31) Abbażi ta’ liema indikaturi wieħed jista’ jistabbilixxi minn qabel il-miri ta’ żvilupp, biex 
imbagħad ikejjel ir-riżultati tal-politika ta’ koeżjoni b’mod konkret? Dawn tal-aħħar se jkunu 
marbuta b’mod suffiċjenti ma’ xi valur miżjud Ewropew tal-investimenti mwettqa?

Il-kofinanzjament, bħala wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-politika ta’ koeżjoni, għandu 
jiġi rivedut fuq kollox fir-rigward tas-sehem massimu tiegħu u, possibbilment, iddivrenzjat 
biex jirrifletti aħjar il-livell tal-iżvilupp, il-valur miżjud Ewropew, it-tipi ta’ azzjonijiet u l-
benefiċjarji.

(32) Liema sehem massimu tal-kofinanzjament kieku jiżgura użu aktar responsabbli tal-fondi 
strutturali, pereżempju 60 %, 75 % jew 90%? Għandhom il-kriterji proposti ta’ ddivrenzjar 
ikunu kkomplementati minn kriterji oħra, u jekk iva, liema?

Hemm il-possibilità li wieħed jikkunsidra l-użu ta’ strumenti innovattivi li jżidu l-effikaċja.
Pereżempju, tista’ tiġi stabbilita riserva ta’ prestazzjoni fil-livell tal-UE biex tinkoraġġixxi l-
progress lejn il-miri ta’ Ewropa 2020. B’hekk kieku sehem limitat mill-baġit ta’ koeżjoni 
jitwarrab mal-ġenb u jiġi allokat, waqt reviżjoni ta’ nofs it-terminu, lil dawk l-Istati Membri u 
r-reġjuni li l-programmi tagħhom ikunu kkontribwixxew l-aktar – meta mqabbel mal-punt ta’ 
bidu tagħhom – għall-miri u l-għanijiet ta’ Ewropa 2020.

(33) Kemm jista’ jkun kbir is-sehem tal-baġit mir-riserva ta’ prestazzjoni? Liema jista’ jkun 
is-sors ta’ finanzjament preċiż? X’kontroll ikollhom l-Istati Membri fir-rigward tar-riżorsi 
mhux użati?

2.3. Strateġija ta’ finanzjament u kontroll finanzjarju

2.3.1. Il-baġit tal-UE: perjodi u linji baġitarji
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Il-baġit tal-UE fil-forma tiegħu tal-lum ta xhieda tal-effiċjenza tiegħu fl-implimentazzjoni tal-
politika ta’ koeżjoni. B’konsegwenza ta’ dan, kwalunkwe tibdila, tkun kemm tkun żgħira, fl-
istruttura stabbilita u approvata tiegħu għandha ssir bl-ikbar attenzjoni. Sfortunatament il-
Kummissjoni, fil-konklużjonijiet tagħha, għadha mhix qed tittratta fil-fond id-diskussjoni li 
għaddejja dwar ir-ristrutturazzjoni tiegħu.

(34) Liema perjodi baġitarji jistgħu jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni?
Fid-dawl tal-Istrateġija “UE-2020” u ta’ xi definizzjonijiet ġodda ta’ x’inhu żvilupp, tinħtieġ 
riforma fir-rigward tat-tqassim tal-linji baġitarji?

2.3.2. Maniġment finanzjarju, dixxiplina baġitarja, kontroll finanzjarju

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi l-estensjoni ta’ proċeduri standard, it-tressiq ta’ dikjarazzjoni 
tal-immaniġġjar ta’ kull sena kif ukoll proċessi ta’ akkredizzjoni għall-korpi ta’ maniġment 
kompetenti u teżamina aktar inċentivi għal kontrolli nazzjonali stretti. B’hekk, l-awtoritajiet 
nazzjonali kieku jintraddulhom lura l-flus Ewropej biss wara li jkunu ħallsu lill-benefiċjarji l-
ammont rilevanti pprovdut mill-UE. Barra minn hekk, il-ħlas għandu jkun marbut b’mod 
aktar strett mar-riżultati, u r-regola tal-N+2 għandha tibqa’ tiġi applikata fl-oqsma kollha.

(35) Min-naħa tal-Istati Membri huma assolutament neċessarji kontroll ta’ kwalità u kontroll 
legali aktar stretti fir-rigward tal-infiq kofinanzjat. Hemmhekk, kif jistgħu jintlaqgħu tajjeb 
dawn il-proposti tal-Kummissjoni biex issir obbligatorja l-implimentazzjoni tagħhom minn 
kulħadd? Fil-każ ta’ ħlasijiet lura ex-post, kif jista’ jiġi eskluż li titqiegħed f’periklu l-qagħda 
ta’ Stati Membri relattivament foqra?
(36) Bl-għajnuna ta’ soluzzjonijiet eGvern, kif jistgħu jkunu żgurati l-ikbar simplifikazzjoni 
possibbli u, fl-aħħar mill-aħħar, effiċjenza massima fi ħdan tali sistema ta’ kontroll?
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Dwar id-dokument ta’ ħidma: konklużjonijiet tal-aħħar

Bis-saħħa tal-mistoqsijiet ifformulati fis-sinossi preżenti preżenti tal-istruttura, li kollha 
flimkien jammontaw għal 36, ir-rapporteur jagħmel riferiment għall-aktar suġġerimenti 
importanti fost dawk li bħalissa qed jiġu diskussi b’mod intensiv fir-rigward tal-politika ta’ 
koeżjoni ta’ wara l-2013.

B’mod ġenerali, il-politika ta’ koeżjoni tal-UE teħtieġ approċċ iffukat aktar fuq ir-riżultati.
Anki s-suġġerimenti fundamentali tal-Kummissjoni għall-inklużjoni ta’ kontenuti tal-
Istrateġija “UE-2020” huma konvinċenti, għalkemm l-approċċ UE 2020 mhux qed ikopri l-
ħtiġijiet sinifikanti kollha tal-politika ta’ koeżjoni. Assolutament neċessarju għall-appoġġ lir-
reġjuni fil-futur huwa wkoll involviment aktar qawwi tal-Istati Membri fejn tidħol ir-
responsabilità fir-rigward tal-kontroll tal-użu tal-fondi.

Minkejja li bi prinċipju hemm grad għoli ta’ qbil mal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni, hemm 
bżonn ta’ suġġerimenti aktar konkreti fir-rigward tal-implimentazzjoni bil-għan li tiġi 
esplorata aktar l-aċċettazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew u tal-Istati Membri. Ir-
rapport li ġej se jipprovdi l-ewwel evalwazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet għall-
implimentazzjoni.

Il-Kummissjoni għadha ma tatx definizzjoni suffiċjenti tal-kunċett tal-valur miżjud Ewropew 
fil-kuntest partikolari tal-politika ta’ koeżjoni. Għandhom ukoll jiġu ssuġġeriti mill-aktar fis 
indikaturi għal ftehimiet dwar il-miri u dwar il-kejl tar-riżultati. B’mod partikolari fid-dawl 
tal-kompetenza bażikament nazzjonali jew reġjonali fejn tidħol l-implimentazzjoni ta’ 
għanijiet importanti ta’ UE-2020, għandhom jiġu deskritti b’mod aktar preċiż il-
kundizzjonalità ppjanata, is-sħubijiet għall-iżvilupp u l-kuntratti ta’ investiment. F’dan ir-
rigward, tqassim aċċettat u ġust tal-kompiti futuri bejn l-UE, l-Istati Membri u r-reġjuni huwa 
ta’ importanza deċiżiva għall-impatt u l-evalwazzjoni pubblika tal-politika ta’ koeżjoni u 
strutturali Ewropea.


