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LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW, LILL-

KUMITAT TAR-REĠJUNI U LILL-BANK EWROPEW TAL-INVESTIMENT 

Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: il-
futur tal-politika ta’ poeżjoni 

1. INTRODUZZJONI 

L-Ewropa qed taffaċċja kompitu ta' qtigħ il-qalb. Hemm bżonn li tirkupra minn kriżi qalila u 
tnaqqas il-qgħad u l-faqar, filwaqt li tagħmel tranżizzjoni lejn ekonomija b'emissjonijiet baxxi 
ta' karbonju. Kompitu ambizzjuż bħal dan jirrikjedi azzjoni minnufih f'ħafna livelli u huwa 
għalhekk li l-Kunsill Ewropew adotta l-Istrateġija Ewropa 20201. Biex l-Ewropa jirnexxilha 
tagħmel dan, jeħtieġ li l-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali kollha jagħmlu l-parti 
tagħhom. Il-politika ta' koeżjoni għandha tkompli taqdi rwol kritiku f'dawn iż-żminijiet 
diffiċli, biex ikun hemm tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, filwaqt li ssir promozzjoni 
ta' żvilupp armonjuż tal-Unjoni u r-reġjuni tagħha billi jitnaqqsu d-diskrepanzi reġjonali. 

Il-politika ta' koeżjoni tat kontribut sinifikanti għat-tixrid tat-tkabbir u l-ġid madwar l-Unjoni, 
filwaqt li naqqset id-diskrepanzi ekonomiċi, soċjali u territorjali. Il-ħames rapport dwar il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali juri li l-politika ħolqot impjiegi ġodda, żiedet il-
kapital uman, bniet infrastruttura kritika u tejbet il-ħarsien ambjentali, partikolarment f'reġjuni 
inqas żviluppati. Bla dubju ta' xejn, mingħajr il-politika ta' koeżjoni, id-diskrepanzi kienu 
jkunu ikbar. Madankollu l-effetti soċjali tal-kriżi li jibqgħu jinħassu, id-domanda għall-
innovazzjoni li tirriżulta minn sfidi globali li żdiedu u l-ħtieġa assoluta li kull euro ta' nefqa 
pubblika jiġi utilizzat bil-għaqal, jirrikjedu riforma ambizzjuża tal-politika. 

Kif indikat fir-reviżjoni tal-baġit tal-UE2, hemm bżonn li jsir progress partikolari fl-oqsma 
prinċipali li ġejjin: konċentrazzjoni tar-riżorsi fuq l-għanijiet u l-miri ta' Ewropa 2020; l-
obbligu li l-Istati Membri jimplimentaw ir-riformi meħtieġa biex il-politika tkun effettiva; u t-
titjib tal-effettività tal-politika b'konċentrazzjoni akbar fuq ir-riżultati. Ir-rabta espliċita bejn 
il-politika ta' koeżjoni u Ewropa 2020 tipprovdi opportunità reali: biex ir-reġjuni iktar foqra 
tal-UE jkomplu jingħataw l-għajnuna biex ilaħħqu mal-bqija, biex tiġi ffaċilitata l-
koordinazzjoni bejn il-politiki tal-UE, u biex il-politika ta' koeżjoni tiġi żviluppata f'mezz 
prinċipali li jippermetti t-tkabbir, anki f'termini kwalitattivi, għall-UE kollha kemm hi, filwaqt 
li jiġi indirizzat it-tibdil fis-soċjetà bħat-tixjiħ tal-popolazzjoni u t-tibdil fil-klima. 

Abbażi ta' dawn il-konklużjonijiet, il-Kummissjoni tiftaħ konsultazzjoni dwar il-futur tal-
politika ta' koeżjoni. Din tiġi bbażata fuq serje ta' kwistjonijiet dwar l-ideat prinċipali għar-
riforma tagħha. 

It-taqsimiet li ġejjin jesploraw, waħda wara l-oħra, kif il-politika tista' ssir iktar effettiva u kif 
l-impatt tagħha jista' jittejjeb biex b'hek jitjieb il-valur Ewropew miżjud (it-Taqsima 2), kif it-

                                                 
1 "Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (COM(2010) 2020, 3.3.2010 
2 Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE, COM(2010) 700, 19.10.2010. 
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tmexxija tal-politika tista' tkompli tissaħħaħ (it-Taqsima 3), kif is-sistema ta' twettiq tista' ssir 
iktar effiċjenti u sempliċi (it-Taqsima 4) u l-arkitettura tal-politika (it-Taqsima 5). 

2. IT-TITJIB TAL-VALUR EWROPEW MIŻJUD TAL-POLITIKA TA’ KOEŻJONI 

Dawk li jfasslu l-politika, il-persuni akkademiċi u l-partijiet interessati minn żmien għal 
żmien jidħlu f'dibattitu dwar il-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni. Xi wħud jargumentaw li 
l-politika ta' koeżjoni għandha rabta mill-bogħod mal-prijoritajiet tal-UE, li tiddedika r-riżorsi 
għal iżżejjed oqsma ta' politika u li ħafna drabi huwa diffiċli li l-impatt tagħha jitkejjel. 
Għalkemm ir-rapport juri li l-politika ta' koeżjoni kkontribwixxiet għall-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tar-reġjuni u għall-benesseri tan-nies, il-Kummissjoni tieħu din il-kritika tassew bis-
serjetà. 

Riformi addizzjonali tal-politika ta' koeżjoni, filwaqt li jiġi ppriservat l-għan ġenerali tagħha, 
għandhom għalhekk jimmiraw li jippuntaw il-politika b'mod deċiżiv lejn ir-riżultati u 
jippromulgaw ir-riformi meħtieġa biex jinkisbu r-riżultati, filwaqt li titneħħa l-burokrazija 
żejda u tiġi ssemplifikata l-amministrazzjoni minn jum għal jum tal-politika. 

2.1. Nirrinfurzaw l-ipprogrammar strateġiku 

Il-politika ta' koeżjoni diġà ġiet allinjata sostanzjalment mal-Istrateġija ta' Lisbona, 
partikolarment bl-assenjazzjoni tar-riżorsi finanzjarji. Madankollu, dan l-allinjament mhuwiex 
biżżejjed minħabba li teżisti differenza fit-tmexxija bejn iż-żewġ proċessi strateġiċi. Fil-futur 
jista' jsir aktar biex il-politika ta' koeżjoni tkompli tiġi allinjata mal-Istrateġija Ewropa 2020. 
Dan jirrikjedi, l-ewwel u qabel kollox, gwida ċara fil-livell Ewropew u proċess ta' negozjati u 
segwitu iktar strateġiċi. 

Ir-reviżjoni tal-baġit tal-UE tat ħarsa lejn approċċ strateġiku ġdid ta' programmar lejn il-
politika ta' koeżjoni bil-għan li jkun hemm integrazzjoni iktar mill-qrib tal-politiki tal-UE biex 
jiġu rrealizzati l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-Linji Gwida Integrati. Dan l-approċċ se 
jikkonsisti minn:  

– qafas strateġiku komuni (common strategic framework, CSF) adottat mill-Kummissjoni 
li jibdel il-miri u l-għanijiet ta' Ewropa 2020 fi prijoritajiet ta' investiment. Il-qafas se 
jkopri l-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għas-Sajd;  

– kuntratt ta' sħubija fl-iżvilupp u l-investiment li, imsejjes fuq il-qafas strateġiku 
komuni, se jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-iżvilupp, l-allokazzjoni ta' riżorsi nazzjonali u 
dawk tal-UE bejn oqsma u programmi ta' prijorità, il-kundizzjonalitajiet li jkun hemm qbil 
dwarhom, u l-miri li għandhom jintlaħqu. Dan il-kuntratt se jkopri l-politika ta' koeżjoni. 
Sabiex tiġi promossa koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali b'mod koerenti u integrat, 
jista' jkun utli li l-ambitu tiegħu jiġi estiż għal politiki u strumenti ta' finanzjament tal-UE 
oħra. Dan il-kuntratt se jkun ir-riżultat ta' diskussjonijiet bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-iżvilupp ippreżentata fil-Programmi ta' Riforma 
Nazzjonali tagħhom. Se jiddeskrivi wkoll il-koordinazzjoni bejn il-fondi tal-UE fil-livell 
nazzjonali; u  

– programmi operattivi (OP) li, bħalma hu l-każ attwalment, se jibqgħu l-għodda 
amministrattiva prinċipali u se jibdlu d-dokumenti strateġiċi fi prijoritajiet ta' investiment 
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konkreti akkumpanjati minn miri ċari u li jistgħu jitkejlu — li għandhom jikkonribwixxu 
għall-kisba tal-miri nazzjonali stabbiliti fil-qafas ta' Ewropa 2020.  

Iż-żminijiet li fihom isiru r-rapport annwali ta' monitoraġġ tal-progress fir-rigward tal-miri 
se jkunu allinjati maċ-ċiklu ta' tmexxija ta' Ewropa 2020. Abbażi ta' dan, dibattitu politiku 
regolari fil-formazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill u l-kumitati tal-Parlament Ewropew se jtejjeb 
it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-valutazzjoni tal-effetti tal-politika ta' koeżjoni.  

Tliet proposti fir-reviżjoni tal-baġit tal-UE għandhom impatt partikolari fuq il-politika ta' 
koeżjoni: il-konċentrazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, is-sistema ta' kundizzjonalità u inċentivi, u 
l-fowkus fuq ir-riżultati. 

2.2. Inżidu l-konċentrazzjoni tematika 

Mill-valutazzjonijiet ex-post tal-politika ta' koeżjoni ġie konkluż li hemm bżonn ta' 
konċentrazzjoni akbar ta' riżorsi biex tinbena kwantità kritika u jkun hemm impatt tanġibbli. 

Fil-futur, għalhekk, se jkun neċessarju li jiġi żgurat li l-Istati Membri u r-reġjuni jiffukaw ir-
riżorsi tal-UE u dawk nazzjonali fuq għadd żgħir ta' prijoritajiet skont l-isfidi speċifiċi 
prinċipali li jaffaċċjaw. Dan jista' jintlaħaq bl-istabbiliment, fir-regolamenti tal-politika ta' 
koeżjoni, ta' lista ta' prijoritajiet tematiċi marbutin mal-prijoritajiet, mal-Linji Gwida Integrati 
u mal-inizjattivi prinċipali ta' Ewropa 2020.  

Skont l-ammont ta' fondi tal-UE involuti, il-pajjiżi u r-reġjuni se jintalbu jiffukaw fuq iktar 
prijoritajiet jew inqas. Għalhekk, l-Istati Membri u r-reġjuni li jirċievu inqas fondi se jintalbu 
jallokaw l-allokazzjoni finanzjarja kollha disponibbli għal żewġ prijoritajiet jew tlieta, filwaqt 
li dawk li jirċievu iktar appoġġ finanzjarju jistgħu jagħżlu iktar. Ċerti prijoritajiet se jkunu 
obbligatorji.  

Fl-istess waqt, il-konċentrazzjoni tematika ma għandhiex twaqqaf lill-Istati Membri u lir-
reġjuni milli jesperimentaw u jiffinanzjaw proġetti innovattivi. In-nefqa indipendenti għal 
gruppi speċifiċi fil-mira jew approċċi esperimentali (pereżempju l-iżvilupp lokali) tista' tiġi 
kkunsidrata wkoll, possibbilment f'forma ta' għotjiet globali.  

2.3. Intejbu l-prestazzjoni permezz tal-kundizzjonalità u l-inċentivi 

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika diġà ġiegħlet lill-Kummissjoni tipproponi miżuri biex itejbu 
t-tmexxija ekonomika tal-Unjoni3. Politiki makroekonomiċi sodi, ambjent mikroekonomiku 
favorevoli u oqfsa istituzzjonali sodi huma prekundizzjonijiet għall-ħolqien tal-impjiegi, 
għall-istimolazzjoni tat-tkabbir, għat-tnaqqis tal-esklużjoni soċjali u biex ikun hawn bidliet 
strutturali.  

Dan huwa minnu iktar u iktar għall-politika ta' koeżjoni, peress li l-effettività tagħha 
tiddependi ħafna mill-abjent ekonomiku li fih topera. Għalhekk hemm lok għat-tisħiħ tar-
rabtiet bejn il-politika ta' koeżjoni u l-qafas tal-politika ekonomika tal-Unjoni. 

L-ewwel nett, biex is-sistema l-ġdida ta' tmexxija ekonomika tingħata appoġġ se jiġu 
introdotti dispożizzjonijiet ġodda ta' kundizzjonalità li joħolqu inċentivi biex ikun hemm 

                                                 
3 It-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika għall-istabbilità, it-tkabbir u l-impjiegi - Għodda għal 

governanza ekonomika tal-UE isħaħ, COM(2010) 367 finali. 
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riformi. L-Istati Membri se jintalbu jintroduċu r-riformi meħtieġa biex jiżguraw l-użu effettiv 
tar-riżorsi finanzjarji fl-oqsma li huma marbutin direttament mal-politika ta' koeżjoni, 
pereżempju l-ħarsien tal-ambjent, il-politiki tal-flessigurtà, l-edukazzjoni jew ir-riċerka u l-
innovazzjoni.  

Għal kull prijorità tematika s-CSF se jistabbilixxi l-prinċipji ewlenin li għandhom iservu ta' 
gwida għall-interventi. Dawn il-prinċipji għandhom iħallu lok għal adattament għall-kuntesti 
nazzjonali u reġjonali. L-għan ewlieni tagħhom se jkun li l-pajjiżi u r-reġjuni jingħataw l-
għajnuna biex isolvu l-problemi li l-esperjenza tal-passat uriet li huma partikolarment rilevanti 
għall-implimentazzjoni tal-politika. Dawn il-prinċipji jistgħu jintrabtu, pereżempju, mat-
traspożizzjoni ta' leġiżlazzjoni speċifika tal-UE, il-finanzjament ta' proġetti strateġiċi tal-UE, 
jew amministrattivi, il-valutazzjoni u l-kapaċità istituzzjonali.  

Abbażi ta' dan, kundizzjonalità vinkolanti speċifika fl-oqsma li huma marbutin direttament 
mal-politika ta' koeżjoni se jiġu stabbiliti bi qbil ma' kull Stat Membru u/jew reġjun — skont 
il-kuntest istituzzjonali — fil-bidu taċ-ċiklu ta' programmar fid-dokumenti ta' programmar 
(jiġifieri l-kuntratti ta' sħubija fl-iżvilupp u l-investiment u l-programmi operattivi), b'approċċ 
koordinat mal-politiki rilevanti kollha tal-UE. Li dawn jiġu ssodisfati jista' jkun prerekwiżit 
għall-għoti ta' riżorsi ta' koeżjoni fil-bidu tal-perjodu ta' programmar jew waqt reviżjoni li fiha 
l-Kummissjoni se tivvaluta l-progress lejn il-kompletar tar-riformi mifthiema. 

It-twettiq tar-riforma istituzzjonali hija kritika biex tipprovdi bażi għall-aġġustament 
strutturali, trawwem it-tkabbir u l-impjiegi u tnaqqas l-esklużjoni soċjali, notevolment billi 
tnaqqas il-piżijiet regolatorji u amministrattivi fuq in-negozji jew billi ttejjeb is-servizzi 
pubbliċi. Bħal ma jsir attwalment, dawn se jkunu kkumplimentati minn appoġġ taħt il-politika 
ta' koeżjoni biex jiġu żviluppati l-kapaċità amministrattiva u istituzzjonali u t-tmexxija 
effettiva. Dan għandu jkun disponibbli għal kull Stat Membru u kull reġjun.  

It-tieni nett, is-sanzjonijiet u l-inċentivi finanzjarji marbuta mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir sa 
issa kienu limitati għall-Fond ta' Koeżjoni. Il-Kummissjoni pproponiet li testendihom għall-
bqija tal-baġit tal-UE bħala vantaġġ komplementari biex jiġi żgurat ir-rispett ta' 
kondizzjonijiet makroekonomiċi ewlenin fil-kuntest tal-fergħa korrettiva tal-Patt. Fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-Patt, għandhom jinħolqu inċentivi permezz tas-
sospensjoni jew it-tneħħija ta' parti mill-approprjazzjonijiet eżistenti jew futuri mill-baġit tal-
UE mingħajr ma jintlaqtu l-benefiċjarji aħħarija tal-fondi tal-UE. Ir-riżorsi kkanċellati se 
jibqgħu fil-baġit tal-UE. 

Xorta waħda fil-kuntest ta' tmexxija ekonomika usa' tal-UE, il-verifika tal-prinċipju tal-
addizjonalità għandha tiġi riformata billi tintrabat mal-proċess ta' sorveljanza ekonomika tal-
UE, bl-użu ta' indikaturi li diġà qegħdin fil-Programmi ta' Stabbiltà u Konverġenza li l-Istati 
Membri jissottomettu lill-Kummissjoni kull sena.  

Il-kofinanzjament huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-politika ta' koeżjoni li jiżgura 
l-kontroll tal-politika fil-prattika. Il-livell tiegħu għandu jiġi rivedut u, possibbilment, 
iddivrenzjat biex jirrifletti aħjar il-livell tal-iżvilupp, il-valur miżjud tal-UE, it-tipi ta' 
azzjonijiet u l-benefiċjarji. 

Fl-aħħar nett, hemm bżonn ukoll li jiġu esplorati strumenti oħra li jistgħu jkomplu jsaħħu l-
effettività tal-politika ta' koeżjoni. Pereżempju, tista' tiġi stabbilita riserva ta' prestazzjoni 
fil-livell tal-UE biex tinkoraġġixxi l-progress lejn il-miri ta' Ewropa 2020 u miri u għanijiet 
nazzjonali relatati: sehem limitat mill-baġit ta' koeżjoni se jitwarrab mal-ġenb u jiġi allokat, 
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waqt ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu, lill-Istati Membri u r-reġjuni li l-programmi tagħhom 
jkunu kkontribwixxew l-aktar – meta mqabbel mal-punt ta' bidu tagħhom – għall-miri u l-
għanijiet ta' Ewropa 2020. Barra minn hekk, l-esperjenza miksuba tul il-perjodu attwali wriet 
li l-Kummissjoni teħtieġ ċerti riżorsi biex tappoġġja direttament l-esperimentazzjoni u n-
netwerking, b'modi simili għall-azzjonijiet innovattivi ta' perjodi ta' programmar preċedenti. 

2.4. Titjib fil-valutazzjoni, il-prestazzjoni u r-riżultati 

Sistemi ta' monitoraġġ u valutazzjoni ta' kwalità ogħla u li jiffunzjonaw aħjar huma kruċjali 
biex isir progress lejn approċċ iktar strateġiku u orjentat lejn ir-riżultati fir-rigward tal-politika 
ta' koeżjoni. Għadd ta' bidliet jistgħu jgħinu din it-tranżizzjoni. 

L-ewwel nett, il-punt ta' bidu għal approċċ orjentat lejn ir-riżultati huwa l-istabbiliment ex-
ante ta' miri u indikaturi ċari u li jistgħu jitkejlu. L-indikaturi għandhom ikunu jistgħu jiġu 
interpretati faċilment, ivvalidati statistikament, jipprovdu reazzjoni malajr u marbuta 
direttament mal-interventi politiċi, u li jinġabru u jiġu ppubblikati malajr. L-indikaturi u l-miri 
għandhom jiġu stabbiliti fid-diskussjonijiet dwar id-dokumenti ta' programmar flimkien ma' xi 
indikaturi ewlenin speċifiċi għall-Fond għall-programmi operattivi kollha marbuta mal-qafas 
ta' Ewropa 2020. Barra minn hekk, is-sottomissjoni fil-ħin u kompluta ta' informazzjoni 
preċiża dwar l-indikaturi u dwar il-progress lejn il-miri li jkun hemm qbil dwarhom se tkun 
ċentrali għar-rapporti annwali.  

It-tieni nett, il-valutazzjonijiet ex-ante għandhom jiffukaw fuq it-titjib tat-tfassil tal-
programmi biex b'hekk l-għodod u l-inċentivi biex jintlaħqu l-għanijiet u l-miri jkunu jistgħu 
jiġu mmonitorjati u vvalutati waqt l-implimentazzjoni.  

It-tielet nett, il-valutazzjoni għandha tagħmel użu ikbar minn metodi rigorużi f'konformità 
mal-istandards internazzjonali, inkluża l-valutazzjoni tal-impatt. Kull fejn ikun possibbli, il-
valutazzjonijiet tal-impatt se jitfasslu fi stadju bikri biex jiġi żgurat il-ġbir u t-tixrid tad-dejta 
adegwata. Barra minn hekk, il-pjanijiet għal valutazzjoni kontinwa ta' kull programm se 
jsiru obbligatorji peress li dawn jiffaċilitaw it-trasparenza fil-livell tal-UE, irawmu strateġiji 
ta' valutazzjoni u jtejbu l-kwalità ġenerali tal-valutazzjonijiet. Il-valutazzjonijiet jistgħu jiġu 
previsti ladarba ċertu ammont ta' fondi jiġi ċċertifikat mill-Kummissjoni.  

Fl-aħħar nett, l-Istati Membri jistgħu jippreparaw rapport li jissintesizza r-riżultati tal-
valutazzjonijiet kontinwi li jwettqu waqt il-perjodu ta' programmar bil-għan li jagħtu 
valutazzjoni komprensiva u fil-qosor tal-prestazzjoni tal-programm. 

2.5. Appoġġ għall-użu ta' strumenti finanzjarji ġodda 

Ir-reviżjoni tal-baġit tal-UE tippreżenta raġunijiet validi ħafna biex jiżdied l-effett ta' vantaġġ 
tal-baġit tal-UE. Fil-perjodu ta' programmar ta' bejn l-2007 u l-2013 ġew żviluppati forom 
ġodda ta' finanzjament għall-investiment, li mhumiex marbuta mal-finanzjament tradizzjonali 
bbażat fuq l-għotjiet, iżda li jesploraw mezzi innovattivi ta' kumbinazzjoni ta' għotjiet u self 
ta' flus. Il-Kummissjoni tixtieq li l-Istati Membri u r-reġjuni jagħmlu użu usa' minn tali 
strumenti fil-futur. 

L-istrumenti finanzjarji jgħinu fil-ħolqien ta' forom ta' finanzi li jiġġeddu, u b'hekk ikunu iktar 
sostenibbli fit-tul; Dan huwa mod wieħed biss ta' għajnuna lill-Ewropa biex iżżid ir-riżorsi 
għall-investiment, speċjalment fi żminijiet ta' reċessjoni. Dan jiftaħ swieq ġodda għal forom 
differenti ta' sħubiji pubbliċi-privati (public-provate partnerships, PPP), filwaqt li jinvolvi l-
ħiliet ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. 
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Biex jittejbu l-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja fil-politika ta' koeżjoni, jistgħu jiġu 
eżaminati għadd ta' miżuri: 

– Jingħataw iktar ċarezza u divrenzjar bejn ir-regoli li jirregolaw l-iffinanzjar ibbażat fuq 
l-għotjiet u r-regoli li jirregolaw forom ta' għajnuna li jitħallsu lura fil-qafas regolatorju, 
speċjalment fir-rigward tal-eliġibbiltà tan-nefqa u l-verifiki; 

– L-appoġġ finanzjarju ġeneriku jiġi mmirat lejn id-ditti partikolarment permezz ta' 
strumenti ta' inġinerija finanzjarja u jintużaw l-għotjiet biex jiġu kofinanzjati skemi ta' 
appoġġ fil-mira (innovazzjoni, investimenti ambjentali, eċċ.); 

– Jiġu estiżi kemm l-ambitu u kemm l-iskala tal-istrumenti ta' inġinerija finanzjarja: 
fir-rigward tal-ambitu, biex jiġu inklużi attivitajiet ġodda (pereżempju t-trasport urban 
sostenibbli, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-enerġija, l-iżvilupp lokali, it-tagħlim tul il-ħajja jew l-
azzjonijiet ta' mobbiltà, it-tibdil fil-klima u l-ambjent, l-ICT u l-broadband); fir-rigward tal-
iskala, biex jiġu kkumbinati s-sussidji tal-interessi mal-kapital ta' self jew forom oħra ta' 
finanzjament li jerġa' jitħallas. 

• Kif jistgħu Ewropa 2020 u l-politika ta' koeżjoni jitqarrbu lejn xulxin, fil-livelli tal-UE, 
nazzjonali u subnazzjonali? 

• L-ambitu tal-kuntratt tas-sħubija fl-iżvilupp u l-investiment għandu jmur lil hinn mill-
politika ta' koeżjoni u, jekk iva, x'għandu jkun?  

• Kif tista' tinkiseb konċentrazzjoni tematika iktar soda fuq il-prijoritajiet ta' Ewropa 2020?  

• Kif jistgħu l-kundizzjonalitajiet, l-inċentivi u t-tmexxija bbażata fuq ir-riżultati jagħmlu l-
politika ta' koeżjoni iktar effettiva?  

• Kif tista' l-politika ta' koeżjoni ssir iktar orjentata lejn ir-riżultati? Liema prijoritajiet 
għandhom ikunu obbligatorji? 

3. INSAĦĦU T-TMEXXIJA 

3.1. L-introduzzjoni tat-tielet dimensjoni: il-koeżjoni territorjali 

It-Trattat ta' Lisbona żied il-koeżjoni territorjali mal-miri tal-koeżjoni ekonomika u soċjali. 
Bħala riżultat, huwa neċessarju li dan il-għan jiġi indirizzat fil-programmi l-ġodda, b'enfasi 
partikolari fuq ir-rwol tal-ibliet, il-ġeografiji funzjonali, iż-żoni li jaffaċċjaw problemi 
ġeografiċi jew demografiċi speċifiċi u l-istrateġiji makroreġjonali. 

Iż-żoni urbani jistgħu jkunu muturi ta' tkabbir u ċentri għall-kreattività u l-innovazzjoni. 
Jistgħu jinħolqu livelli ogħla ta' tkabbir u impjiegi ġodda jekk kwantità kritika ta' atturi bħal 
kumpaniji, universitajiet u riċerkaturi tiġi stabbilita. Problemi urbani, sew jekk relatati mad-
degradazzjoni ambjentali u sew jekk relatati mal-esklużjoni soċjali, jirrikjedu soluzzjoni 
speċifika u l-involviment dirett tal-livell governattiv ikkonċernat. Fid-dawl ta' dan, għandha 
tiġi żviluppata aġenda urbana li fiha jiġu identifikati r-riżorsi finanzjarji b'mod iktar ċar biex 
jiġu indirizzati l-kwistjonijiet urbani u l-awtoritajiet urbani se jkollhom rwol iktar ċentrali fit-
tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji għall-iżvilupp urban. L-azzjoni urbana, ir-riżorsi 
relatati u l-ibliet ikkonċernati għandhom jiġu identifikati b'mod ċar fid-dokumenti ta' 
programmar. 
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Fil-futur, aspett li għandu jiġi eżaminat huwa jekk l-arkitettura regolatorja tal-politika ta' 
koeżjoni għandhiex tippermetti iktar flessibbiltà fl-organizzazzjoni ta' programmi operattivi 
biex jiġu riflessi aħjar in-natura u l-ġeografija tal-proċessi tal-iżvilupp. Il-programmi jistgħu 
jitfasslu u jitmexxew mhux biss fil-livelli nazzjonali u reġjonali, iżda anki— pereżempju — 
fil-livell ta' gruppi ta' bliet jew ta' baċini ta' xmajjar u ibħra. 

Ir-rapport wera li f'ċerti każijiet fatturi ġeografiċi u demografiċi jistgħu jintensifikaw il-
problemi tal-iżvilupp. Dan huwa minnu partikolarment fir-rigward tar-reġjuni l-iktar periferali 
u anki fir-rigward ta' reġjuni li jinsabu l-iktar lejn it-Tramuntana b'densità tal-popolazzjoni 
baxxa ħafna u l-gżejjer, reġjuni transkonfinali u dawk fil-muntanji, kif inhu rikonoxxut 
espliċitament mit-Trattat ta' Lisbona. Se jkun neċessarju li jiġu żviluppati dispożizzjonijiet 
iffukati biex jiġu riflessi dawn l-ispeċifiċitajiet, mingħajr ma ssir l-multiplikazzjoni bla bżonn 
tal-istrumenti u l-programmi. Il-koeżjoni territorjali tinvolvi wkoll l-indirizzar tar-rabtiet bejn 
dak li huwa urban u dak li huwa rurali fir-rigward ta' aċċess għal infrastrutturi u servizzi bi 
prezzijiet raġonevoli u ta' kwalità, u tal-problemi f'reġjuni b'konċentrazzjoni għolja ta' 
komunitajiet soċjalment marġinalizzati. 

Fl-aħħar nett, ix-xogħol addizzjonali li jsir fuq strateġiji makroreġjonali għandu jiġi msejjes 
fuq reviżjoni bir-reqqa tal-istrateġiji eżistenti u d-disponibbiltà tar-riżorsi. L-istrateġiji 
makroreġjonali għandhom ikunu strumenti b'bażi wiesgħa u integrati li jkunu ffukati fuq sfidi 
prinċipali u sostnuti minn fergħa transnazzjonali msaħħa, għalkemm il-parti l-kbira tal-fondi 
għandha tiġi minn programmi nazzjonali u reġjonali kofinanzjati mill-politika ta' koeżjoni u 
minn riżorsi nazzjonali oħra. 

3.2. Insaħħu s-sħubija 

L-implimentazzjoni effettiva ta' Ewropa 2020 tirrikjedi sistema ta' tmexxija li tinvolvi l-atturi 
tal-bidla fl-Istati Membri u li tgħaqqad il-livelli tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali tal-
amministrazzjoni.  

Sabiex dak kollu li hu involut jiġi mmobilizzat għalkollox, għandha tissaħħaħ ir-
rappreżentazzjoni tal-partijiet interessati lokali u reġjonali, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili 
kemm fid-djalogu politiku u kemm fl-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. Fir-rigward 
ta' dan, għandu jinżamm l-appoġġ għad-djalogu bejn l-entitajiet pubbliċi u privati, inklużi l-
imsieħba soċjoekonomiċi u l-organizzazzjonijiet nongovernattivi. 

F'dan il-kuntest, ir-rwol tal-approċċi lejn l-iżvilupp lokali skont il-politika ta' koeżjoni 
għandu jissaħħaħ permezz ta' appoġġ tal-inklużjoni attiva, tat-trawwim tal-innovazzjoni 
soċjali, tal-iżvilupp ta' strateġiji ta' innovazzjoni jew tat-tfassil ta' skemi għar-riġenerazzjoni 
ta' żoni bi problemi. Dawn għandhom ikunu kkoordinati mill-qrib ma' azzjonijiet simili 
appoġġjati skont il-politiki tal-iżvilupp rurali u dawk marittimi. 

• Kif tista' l-politika ta' koeżjoni tqis aħjar ir-rwol prinċipali ta' żoni urbani u ta' reġjuni 
b'karatteristiċi ġeografiċi partikolari fil-proċessi tal-iżvilupp u tal-emerġenza ta' strateġiji 
makroreġjonali? 

• Kif jistgħu l-prinċipju tas-sħubija u l-involviment tal-partijiet interessati lokali u reġjonali, 
tal-imsieħba soċjali u tas-soċjetà ċivili jiġu mtejbin?  
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4. SISTEMA TA' TWETTIQ IKTAR EFFIĊJENTI U IKTAR SEMPLIĊI 

Għalkemm għadu kmieni wisq biex isiru l-konklużjonijiet finali dwar l-effettività tas-sistema 
ta' twettiq tal-politika ta' koeżjoni fil-perjodu ta' bejn l-2007 u l-2013, l-Istati Membri 
argumentaw kontra l-emendar frekwenti u drastiku żżejjed tar-regoli li jista' jostakola l-
implimentazzjoni. Madankollu, għadd ta' bidliet fil-mira jixraq li jiġu eżaminati. 

4.1. Il-maniġment finanzjarju 

Skont il-proposta reċenti għal reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju4, kull sena l-awtorità 
responsabbli mit-tmexxija tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni tippreżenta dikjarazzjoni tal-
immaniġġjar flimkien mal-kontijiet annwali u opinjoni ta' verifika indipendenti. Dan se 
jsaħħaħ il-linja tar-responsabbiltà għan-nefqa kofinanzjata mill-baġit tal-UE fi kwalunkwe 
sena finanzjarja partikolari.  

Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-immaniġġjar annwali, il-Kummissjoni tipproponi li tintroduċi 
proċedura ta' approvazzjoni perjodika tal-kontijiet għall-politika ta' koeżjoni. Dan se jissoda l-
proċess ta' assikurazzjoni u jippermetti wkoll l-għeluq parzjali regolari tal-programmi.  

Il-Kummissjoni trid tikkunsidra dwar jekk ma tirrimborsax lill-awtoritajiet nazzjonali sakemm 
il-kontribuzzjoni korrispondenti tal-UE titħallas lill-benefiċjarji, tkunx qed tgħaġġel il-
pagament ta' għotjiet lill-benefiċjarji u tkabbar l-inċentiv għal kontroll nazzjonali sod. 

Il-Kummissjoni se teżamina wkoll il-possibbiltà li tintroduċi elementi bbażati fuq il-kontributi 
jew ir-riżultati għall-għoti tal-kontribuzzjoni tal-UE għal programmi operattivi jew partijiet 
minn programmi, skont it-tip ta' azzjoni. 

Fl-aħħar nett, metodi ssimplifikati ta' rimbors, bħall-iskala standard tal-ispejjeż tal-unità u 
pagamenti f'daqqa għal għotjiet introdotti għal bejn l-2007 u l-2013, għandhom ikomplu jiġu 
promossi, biex b'hekk jiżdied l-impatt tagħhom. Dan jista' jkun mod ieħor ta' progress lejn 
approċċ iktar ibbażat fuq ir-riżultati. 

4.2. Innaqqsu l-piż amministrattiv 

L-approċċ ġenerali għal bejn l-2007 u l-2013, li skontu jiġu stabbiliti r-regoli tal-eliġibbiltà 
fil-livell nazzjonali, għandu jinżamm. Madankollu, għandhom jiġu adottati regoli komuni 
dwar punti prinċipali bħall-ispejjeż ġenerali li jkopru Fondi differenti tal-UE. L-allinjament 
tar-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa f'diversi oqsma politiċi, strumenti finanzjarji u fondi 
jista' jissimplifika l-użu tal-fondi mill-benefiċjarji u l-maniġment tal-fondi mill-awtoritajiet 
nazzjonali, filwaqt li jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji u jiġi stabbilit id-divrenzjar fejn ikun meħtieġ 
biex jiġu riflessi l-ispeċifiċitajiet tal-politika, tal-istrument u tal-benefiċjarji. 

Ikun utli kieku, f'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, jiġi eżaminat kif il-miżuri ta' 
kontroll jistgħu jsir iktar kosteffiċjenti u bbażati fuq ir-riskju biex jittejbu l-effettività u l-
effikaċja tagħhom filwaqt li tiġi żgurata kopertura adegwata tar-riskji intrinsiċi b'nefqa 
raġonevoli, skont il-prinċipju tal-immaniġġjar finanzjarju tajjeb. 

                                                 
4 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjarju 

applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - {COM(2010) 260}. 
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4.3. Id-dixxiplina finanzjarja 

Ir-regola tad-diżimpenn timmira li tiżgura li l-proġetti jiġu implimentati fil-perjodu ta' żmien 
raġonevoli u li tinkoraġġixxi d-dixxiplina finanzjarja. Madankollu, din tista' tfixkel l-imġiba 
tal-Istati Membri u r-reġjuni jekk tiffoka wisq fuq l-użu mgħaġġel, u inqas fuq l-użu effettiv, 
tar-riżorsi. Barra minn hekk, l-applikazzjoni tar-regola tad-diżimpenn ġiet ikkumplikata minn 
għadd ta' derogi. Hemm bżonn li jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn l-iżgurar tal-kwalità tal-
investiment u l-implimentazzjoni bla xkiel u mgħaġġla. Possibbiltà minnhom tista' tkun l-
adozzjoni tal-N+2 għall-programmi kollha, bl-eċċezzjoni tal-ewwel sena, u t-tneħħija tal-
eżenzjonijiet u d-derogi. 

4.4. Il-kontroll finanzjarju 

Fir-rigward tas-sistemi ta' mmaniġġar u kontroll, hemm bżonn mhux biss li tingħata iktar 
assikurazzjoni iżda li jittieħed impenn akbar, min-naħa tal-Istati Membri, fir-rigward tal-
kontroll tal-kwalità. Dan se jippermetti lill-Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiffukaw aktar fuq ir-riżultati u l-impatt tal-politika.  

L-ewwel proposta hija li tiġi rriveduta l-proċedura għall-valutazzjoni ex-ante tas-sistemi, bil-
kunsiderazzjoni tal-esperjenza miksuba mill-valutazzjoni tal-konformità ex-ante għall-
programmi ta' bejn l-2007 u l-2013 biex jiġu pprevenuti problemi fis-sistemi ta' mmaniġġjar u 
ta' kontroll. Il-proċedura għandha ssir iktar effiċjenti, filwaqt li ma jintilfux il-benefiċċji 
tagħha. Dan jista' jintlaħaq billi l-valutazzjoni tiġi mmirata fuq il-korp ta' maniġment 
prinċipali responsabbli permezz ta' proċess ta' akkreditazzjoni u bir-reviżjoni tal-involviment 
tal-Kummissjoni f'dan il-proċess.  

It-tieni proposta hija li tiġi rrinfurzata l-assikurazzjoni permezz ta' konċentrazzjoni tar-
responsabbiltajiet. Korp akkreditat se jassumi responsabbiltà esklużiva għall-immaniġġjar u l-
kontroll proprji tal-programm operattiv.  

• Kif jista' l-proċess ta' verifika jiġi ssimplifikat u kif jistgħu l-verifiki mill-Istati Membri u l-
Kummissjoni jiġu integrati aħjar, filwaqt li jinżamm livell għoli ta' assikurazzjoni fuq in-
nefqa kofinanzjata? 

• Kif tista' l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità ttaffi l-piż amministrattiv fir-
rigward ta' maniġment u kontroll? Għandu jkun hemm miżuri speċifiċi ta' simplifikazzjoni 
għall-programmi ta' kooperazzjoni territorjali? 

• Kif jista' jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn ir-regoli komuni għall-Fondi kollha u r-rikonoxximent 
tal-ispeċifiċitajiet tal-Fondi, meta jkunu qed jiġu definiti r-regoli tal-eliġibbiltà? 

• Kif tista' tiġi żgurata d-dixxiplina finanzjarja, filwaqt li tingħata biżżejjed flessibbiltà biex 
jitfasslu u jiġu implimentati programmi u proġetti kumplessi? 

5. L-ARKITETTURA TAL-POLITIKA TA’ KOEŻJONI  

Il-politika ta' koeżjoni timmira li tippromwovi l-iżvilupp armonjuż tal-Unjoni u r-reġjuni 
tagħha billi tnaqqas id-diskrepanzi reġjonali (l-Artikolu 174 tat-Trattat). Din tifforma wkoll 
bażi għall-mudell tat-tkabbir tal-istrateġija Ewropa 2020 inkluża l-ħtieġa li jintlaqgħu l-isfidi 
tas-soċjetà u tal-impjieg li l-Istati Membri u r-reġjuni kollha jaffaċċjaw. Il-politika tappoġġja 
żvilupp bħal dan bi strateġija ċara ta' investiment f'kull reġjun billi żżid il-kompetittività, 
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tespandi l-impjieg, ittejjeb l-inklużjoni soċjali u tħares u ttejjeb l-ambjent. Is-sistema ta' 
tmexxija b'ħafna livelli għall-politika tgħin biex l-UE ssir iktar viżibbli għaċ-ċittadini tagħha. 

Ir-reġjuni u l-Istati Membri kollha se jkunu eliġibbli għall-politika ta' koeżjoni u se jkunu 
jistgħu jfasslu l-istrateġija tagħhom, b'mod integrat, skont in-nuqqasijiet u d-dgħufijiet 
speċifiċi tagħhom. 

Kif isir attwalment, l-appoġġ se jkun iddivrenzjat bejn ir-reġjuni skont il-livell ta' żvilupp 
ekonomiku tagħhom (imkejjel permezz tal-PGD per capita), fejn issir distinzjoni ċara bejn 
reġjuni “inqas” u “iktar” żviluppati. Biex it-tranżizzjoni bejn dawn iż-żewġ kategoriji ma 
tinħassx daqshekk u biex jiġi żgurat trattament iktar ġust għal reġjuni b'livell simili ta' żvilupp 
ekonomiku, wieħed jista' jistaqsi jekk sistema iktar sempliċi b'kategorija intermedja ġdida ta' 
reġjuni tistax tieħu post is-sistema eżistenti ta' tneħħija u introduzzjoni gradwali. Din il-
kategorija se tinkludi wkoll reġjuni li attwalment huma eliġibbli skont l-għan ta' 
“konverġenza” iżda li l-PGD tagħhom huwa ogħla minn 75 % tal-medja tal-Unjoni skont l-
aħħar statistika. 

Fl-istess ħin, u f'konformità mar-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE, hemm bżonn li tiġi kkunsidrata l-
arkitettura futura tal-politika ta' koeżjoni, kif l-FSE jista' jiġi ffukat mill-ġdid fuq l-iżgurar tal-
miri u l-għanijiet għall-2020 u kif tista' tinkiseb iktar viżibbiltà u volumi ta' finanzjament 
prevedibbli. Huwa importanti wkoll li jiġi eżaminat kif il-Fond jista’ jikkontribwixxi aħjar 
għall-istrateġija Ewropea dwar l-impjieg u jikkontribwixxi għall-inizjattiva komprensiva 
Ewropea dwar l-impjieg li għandha ssir skont ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE. 

Il-politika se tkompli tiffoka fuq l-implimentazzjoni tal-Linji gwida Integrati għall-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg. 

Mill-Fond ta' Koeżjoni se jkomplu jibbenefikaw l-Istati Membri li l-IGN per capita tagħhom 
huwa iktar baxx minn 90 % tal-medja tal-Unjoni. 

Finalment, il-politika ta' koeżjoni se tkompli trawwem id-dimensjonijiet territorjali tal-
kooperazzjoni (transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali). Dan se jinkludi reviżjoni u 
simplifikazzjoni tal-arranġamenti attwali għall-kooperazzjoni transkonfinali, inkluża l-
kooperazzjoni transkonfinali tal-IPA, l-ENPI u l-EDF fil-fruntieri esterni tal-UE, kif ukoll tal-
prattiki eżistenti fl-azzjoni transnazzjonali appoġġjati kemm mill-FEŻR u kemm mill-FSE. 

• Kif jista' jiġi żgurat li l-arkitettura tal-politika ta' koeżjoni tqis l-ispeċifiċità ta' kull Fond u 
b'mod partikolari l-ħtieġa li tingħata aktar viżibbiltà u volumi ta' fondi prevedibbli għall-
FSE u li din tiġi ffukata fuq l-iżgurar tal-għanijiet għall-2020? 

• Kif tista' tiġi mfassla kategorija intermedja ġdida ta' reġjuni biex jiġu akkumpanjati reġjuni 
li ma rnexxilhomx ilaħħqu mal-oħrajn?  

6. IL-PASSI LI JMISS 

Il-ħames rapport dwar il-koeżjoni jippreżenta wħud mill-ideat prinċipali tal-Kummissjoni 
għar-riforma tal-politika ta' koeżjoni wara disskussjoni twila li tnediet mar-raba' rapport ta' 
koeżjoni fl-2007. Dawn se jittejbu u jiġu kkonsolidati fix-xhur li ġejjin. 

Il-Kummissjoni tistiedem lill-partijiet interessati kollha jagħtu r-rispons tagħhom għall-
mistoqsijiet ippreżentati f'din il-Komunikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jinkitbu sal-
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31 ta' Jannar 2011 fuq:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm. 

Dawn il-kummenti se jingħataw kunsiderazzjoni xierqa waqt it-tfassil tal-proposti leġiżlattivi 
li għandhom jiġu ppreżentati immedjatament wara l-adozzjoni tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali l-ġdid fl-2011. 

Il-Ħames Forum dwar il-Koeżjoni li se jsir fi Brussell fil-31 ta' Jannar u l-1 ta' Frar 2011 se 
jipprovdi opportunità tajba biex jiġu diskussi l-ideat. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

