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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE hija l-istrument prinċipali biex jintlaħqu l-objettivi ekonomiċi, 
soċjali u ta' koeżjoni territorjali tal-UE. Din tammonta għat-tieni l-ikbar parti tal-baġit tal-
UE, tinkludi diversi fondi u hija allinjata mal-istrateġija globali tal-UE għat-tkabbir u l-
impjiegi. Fil-perjodu preżenti ta' reviżjoni baġitarja u tibdil fil-politika tal-UE, id-dibattitu 
dwar ir-riforma tal-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013 rebaħ momentum qawwi. Wara l-
pubblikazzjoni tal-Ħames Rapport ta' Koeżjoni f'Novembru 2010 u l-abbozz ta' Prospettiva 
Finanzjarja f'Ġunju 2011, l-abbozz ta' pakkett leġiżlattiv għall-Politika ta' Koeżjoni huwa 
mistenni li jiġi ppubblikat mill-Kummissjoni f'Ottubru 2011 bħala bażi għan-negozjati fi 
ħdan il-Kunsill u l-Parlament.  
F'dan il-kuntest, l-objettiv globali ta' dan l-istudju kien li jiġu reveduti l-viżjonijiet u l-
għażliet ta' riforma prinċipali għall-Politika ta' Koeżjoni wara l-2013, fuq il-bażi ta' paragun 
analitiku u reviżjoni ta' dokumenti riċenti ta' riċerka u politika. Wara l-kapitolu introduttorju 
dwar il-kuntest politiku għar-riforma, il-Kapitolu 2 jistipula l-objettivi, it-tfassil u l-
metodoloġija f'iktar dettall. Ibbażat fuq approċċ ta' 'analiżi politika', l-għan tat-tfassil tar-
riċerka huwa li jiġu evalwati l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' għażliet politiċi alternattivi u li 
jinħolqu l-fehimiet u l-valuri sottostanti ta' viżjonijiet ta' riforma li jikkompetu ma' xulxin.  
Il-metodoloġija hija bbażata fuq analiżi letterarja u fuq immudellar baġitarju.  
Fil-Kapitolu 3 jiġi żviluppat qasam kunċettwali biex jitqabblu diskorsi u viżjonijiet 
differenti dwar in-natura u l-futur tal-Politika ta' Koeżjoni. Dan jibda billi jsib id-differenzi 
bejn diskors ridistributtiv, li jqis il-politika bħala sempliċiment mekkaniżmu ta' trasferiment 
baġitarju, u viżjoni dejjem iktar f'pożizzjoni prominenti li tpinġi l-politika bħala politika ta' 
żvilupp integrata u ffokata fuq it-territorju. Id-dibattitu dwar ir-riforma tal-Politika ta' 
Koeżjoni mbagħad jitqiegħed fil-kuntest usa' tal-Istrateġija Ewropa 2020, fil-qafas tal-
viżjonijiet doppji u li spiss jopponu lil xulxin dwar approċċ territorjali kontra wieħed 
settorjali minn naħa, u governanza ċentralizzata kontra waħda delegata min-naħa l-oħra.  
Il-kontribuzzjonijiet formali u informali tal-Parlament Ewropew għad-dibattitu dwar ir-
riforma baġitarja u politika wara l-2013 jindikaw biċ-ċar li dan għandu l-istess viżjoni 
bbażata fuq il-post u integrata territorjalment tal-Politika ta' Koeżjoni mqiegħda fiċ-ċentru 
tal-aġenda globali tal-Istrateġija Ewropa 2020 tal-EU.  Barra minn hekk, jibqa' jappoġġa 
bis-sod Politika ta' Koeżjoni b'saħħitha u b'riżorsi tajbin. Peress li issa hu koleġiżlatur sħiħ 
mal-Kunsill tal-Ministri dwar il-qafas leġiżlattiv, il-Parlament Ewropew m'għandux ikun 
limitat meta jesprimi viżjoni ċara u ambizzjuża għall-Politika ta' Koeżjoni.  
Fil-Kapitolu 4 jiġu preżentati xenarji futuri ta' eliġibilità u allokazzjoni skont il-Politika 
ta' Koeżjoni tal-UE fuq il-bażi tad-data statistiċi riċenti. Dawn jiżvelaw 'xenarju politiku' ġdid 
dovut parzjalment għat-tkabbir ekonomiku reġjonali u parzjalment għall-użu tal-medji tal-
UE27, li flimkien għandhom l-effett li jnaqqsu b'mod sinifikanti l-kopertura tar-reġjuni ta' 
konverġenza.  B'mod partikolari, it-tkabbir reġjonali jirriżulta fil-fatt li ħafna reġjuni 
Ġermaniżi u Spanjoli jitilfu l-istatus ta' konverġenza, flimkien mar-reġjuni kapitali tal-
Polonja u r-Rumanija. L-introduzzjoni ta' definizzjoni ġdida ta' reġjun tranżizzjonali se 
jbiddel ukoll il-mudell ta' intervent, billi joħloq kategorija ta' żona assistita li tkopri iktar 
minn 11 fil-mija tal-popolazzjoni tal-EU15. B'mod globali, il-proposti tal-Baġit 2020 
jissuġġerixxu tnaqqis modest fil-baġit tal-Politika ta' Koeżjoni. Dan se jiġi assunt fil-parti l-
kbira tiegħu minn tnaqqis fl-infiq ta' konverġenza, għalkemm l-infiq per capita fuq il-
Konverġenza se jiżdied kemxejn; l-infiq għall-kompetittività reġjonali u l-impjiegi se jiżdied 
b'mod sinifikanti kemm f'termini assoluti, kif ukoll per capita; u l-infiq għar-reġjun 
tranżizzjonali se jiżdied b'nofs. Il-limiti massimi finanzjarji se jkollhom rwol prinċipali biex 
jiġu determinati l-allokazzjonijiet finanzjarji, speċjalment għall-Istati Membri l-inqas 
prosperi. Għal dawn il-pajjiżi, il-limitu massimu propost hu sostanzjalment inqas minn dak 
li kien fl-2007-2013. 
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Il-Kapitolu 5 jirrevedi l-objettivi tal-Politika ta' Koeżjoni, inklużi l-impenn tat-Trattat il-
ġdid għall-koeżjoni territorjali u r-relazzjoni mal-Istrateġija Ewropa 2020. Dan jissottolinja 
n-natura b'ħafna aspetti tal-objettivi tal-Politika ta' Koeżjoni, ħaġa li wasslet għal kritika 
dwar il-konġestjoni u l-konfużjoni tal-miri. Il-Kummissjoni ma proponietx bidliet sinifikanti 
għall-objettivi globali jew m'offrietx iktar preċiżjoni kunċettwali dwar il-kwistjoni. Hemm 
rikonoxximent taż-żieda ta' dimensjoni territorjali skont l-impenn tat-Trattat il-ġdid, imma 
l-messaġġ prinċipali hu li hu meħtieġ allinjament eqreb mal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 
2020, filwaqt li titqajjem l-ansjetà fost l-Istati Membri u l-partijiet interessati tal-politika 
dwar il-fatt li l-miri tradizzjonali ta' koeżjoni qed jitwarrbu. Dan jenfasizza l-bżonn li l-
objettivi politiċi jiġu operazzjonalizzati sabiex jiġu ċċarati t-tifsira preċiża, l-implikazzjonijiet 
u l-kompromessi involuti fl-ilħiq tal-objettivi tal-politika. 
Id-dimensjoni territorjali tiġi eżaminata fil-Kapitolu 6. Dan jenfasizza l-adattabilità tal-
Politika ta' Koeżjoni għall-bżonnijiet speċifiċi u l-karatteristiċi tat-territorji tal-UE bħala ass 
prinċipali, li jista' jkun appoġġat mill-formalizzazzjoni tal-koeżjoni territorjali bħala objettiv 
tat-Trattat. Il-Kummissjoni tipproponi li tissaħħaħ l-aġenda urbana, jitħeġġu l-ġeografiji 
operattivi, jiġu appoġġati ż-żoni li jiffaċċaw problemi ġeografiċi u demografiċi speċifiċi u 
jitjieb l-allinjament strateġiku bejn il-kooperazzjoni tranżizzjonali u l-istrateġiji 
makroreġjonali. Bla sorpriża, hemm reżistenza għal xi wħud mill-elementi iktar preskrittivi. 
Madankollu, id-dimensjoni territorjali tista' tibbenefika minn ċaqliqa strateġika ikbar fil-livell 
tal-UE, li potenzjalment tieħu mill-Aġenda Territorjali għall-2020 li riċentement kien hemm 
qbil fuqha biex tiċċara u ssaħħaħ l-prijoritajiet territorjali futuri għall-Politika ta' Koeżjoni. 
Approċċ iffokat iktar strateġikament għad-dimensjoni territorjali tal-kooperazzjoni għandu 
wkoll ikun prijorità, inklużi enfażi iktar fuq il-prijoritajiet u l-proġetti ta' relevanza 
tranżizzjonali u transkonfinali vera, li jfittxu koerenza ikbar man-norma, kooperazzjoni 
transkonfinali esterna u strateġiji makroreġjonali u s-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti 
amministrattivi. 
Taħt l-intestatura tal-koerenza strateġika u l-ipprogrammar, l-enfasi tal-Kapitolu 7 hu 
fuq il-proposti għal qafas ta' ppjanar ġdid u konċentrazzjoni tematika. Dan jinkludi l-
introduzzjoni ta' Qafas Strateġiku Komuni fil-livell tal-UE, iktar Kuntratti ta' Sħubija 
vinkolanti nazzjonali u konċentrazzjoni tematika ikbar fuq il-prijoritajiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020. Hemm appoġġ mifrux għall-istabbiliment ta' Qafas Strateġiku Komuni, 
għalkemm wieħed għad irid jara kif dan se jindirizza d-dimensjoni territorjali li qiegħda fil-
qalba tal-Politika ta' Koeżjoni. Barra minn hekk, biex id-dokument jittieħed iktar bis-serjetà 
hemm bżonn ta' diskussjoni politika dwar il-Qafas billi jiġu involuti l-Kunsill tal-Ministri u l-
Parlament Ewropew fil-proċess ta' approvazzjoni.  Sfida prinċipali li tirriżulta mill-
introduzzjoni ta' Kuntratti ta' Sħubija vinkolanti hija ż-żieda fil-piżijiet u l-ispejjeż 
amministrattivi. Filwaqt li hemm ftehim wiesa' dwar il-bżonn għal konċentrazzjoni tematika, 
m'hemm ebda kunsens fost l-Istati Membri dwar kif din għandha tiġi implimentata fil-
prattika. Jekk fil-Kuntratti ta' Sħubija jkun hemm ftehim dwar objettivi komuni u miri 
vikonlanti u orjentati lejn ir-riżultati, hemm każ qawwi li tiġi provduta l-flessibilità dwar kif 
jintlaħqu l-miri u dwar t-taħlita ta' politiki ta' interventi. Hu neċessarju wkoll li jkun żgurat li 
l-konċentrazzjoni tematika ma titbegħidx mir-rendiment politiku integrat fil-livelli territorjali 
multipli. 
Il-Kapitolu 8 jirrevedi l-ideat ġodda dwar il-kundizzjonalitajiet u l-inċentivi bħala parti 
mill-aġenda mmexxija mir-riżultati u l-iżviluppi ta' governanza ekonomika usa' fl-UE. Biex 
tiġi indirizzata l-kritika dwar l-effettività tal-Politika ta' Koeżjoni u biex ikun żgurat li din 
tipproduċi riżultati u impatti kwantifikabbli u viżibbli, il-Kummissjoni tipproponi li jiddaħħlu 
kundizzjonalitajiet ex-ante, strutturali, ta' rendiment u makroekonomiċi. Filwaqt li l-parti l-
kbira tal-Istati Membri qagħdu attenti minn din il-kwistjoni, il-proposti tal-Kummissjoni 
jistħoqqilhom kunsiderazzjoni serja jekk il-kritika li għaddejja bħalissa dwar ir-rendiment 
tal-politika għandha tiġi indirizzata u l-politika għandha titqiegħed fi triq iktar sostenibbli 
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b'leġittimità miżjuda fost l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini tal-UE. Barra minn hekk, l-analiżi u r-
reviżjoni tas-sensittività politika ta' studji eżstenti jissuġġerixxu li t-tisħiħ tal-
kundizzjonalitajiet u l-inċentivi jista' jkun possibbli, partikolarment ta' dawk tal-varjetà ex-
ante. 
Iktar kundizzjonijiet preliminari għal mudell ibbażat fuq ir-rendiment huma l-immonitorjar 
effettiv, l-evalwazzjoni u l-kapaċità ta' rendiment. Kif revedut fil-Kapitolu 9, il-proposti 
tal-Kummissjoni dwar l-immonitorjar u l-evalwazzjoni jipprevedu objettivi u miri tal-
programm iktar ċari fl-istadju tal-ippjanar, irrapurtar iktar robust u eżatt, pjanijiet ta' 
evalwazzjoni obbligatorji u enfasi ikbar fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. Il-proposti jibnu fuq l-
esperjenzi preċedenti u huma konformi mar-rakkomandazzjonijiet ta' diversi studji, imma 
hemm tħassib fost l-Istati Membri li l-obbligi addizzjonali se jimplikaw inqas flessibilità u 
iktar piżijiet amministrattivi u ta' rrapurtar. Mistoqsija kritika li teħtieġ li tiġi indirizzata hija 
kif jissaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew fid-dibattitu strateġiku dwar ir-rendiment tal-
Politika ta' Koeżjoni, partikolarment permezz ta' djalogu interistituzzjonali iktar qawwi mal-
Kumissjoni u mal-Kunsill dwar ir-riżultati u l-kisbiet tal-Politika ta' Koeżjoni. Biex jiġi 
appoġġat dibattitu strateġiku, teħtieġ tissaħħaħ l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
disponibbli tal-Parlament Ewropew (dwar partijiet interessati oħra) biex jiġi responsabilizzat 
min jagħmel il-politika. Miżura immedjata tista' tkun li jkun meħtieġ li d-data dwar l- 
implimentazzjoni tal-programm, l-evalwazzjonijiet, ir-rapporti annwali ta' implimentazzjoni 
u r-rapporti ta' għeluq kollha jsiru disponibbli għall-pubbliku fl-internet malli dawn ikunu 
disponibbli jew approvati. Kwistjoni oħra li tibqa' relattivament minsija fil-proposta tal-
Kummissjoni hija l-bżonn għal żieda korrispondenti fil-kapaċitajiet amministrattivi u tekniċi 
biex jitfasslu, jiġu mmonitorjati u evalwati l-programmi, kemm fl-Istati Membri kif ukoll fil-
Kummissjoni. 
Il-Kapitolu 10 jitkellem dwar il-mudell ta' assikurazzjoni tal-ġestjoni kondiviża. Qed 
jiġu proposti bidliet b'effetti wiesgħa għall-arkitettura bħala parti mir-reviżjoni tar-
Regolament Finanzjajru, li essenzjalment jittrasferixxu l-mudell kurrenti tal-Politika Agrikola 
Komuni għall-Politika ta' Koeżjoni permezz ta' akkreditazzjoni annwali, ir-rilaxx tal-kontijiet 
u r-rappurtar,  l-għeluq tal-programmi u evalwazzjoni indipendenti. Fid-dawl ta' 
oppożizzjoni qawwija mill-Istati Membri u benefiċċji kwistjonabbli, għallinqas fiż-żmien 
qasir, hemm każ qawwi li tiġi żgurata l-kontinwità fis-sistemi eżistenti ta' ġestjoni u 
kontroll, jew għall-inqas li tinstab triq biex il-proposti tar-Regolament Finanzjarju jingħaqdu 
mal-arranġamenti eżistenti. Kwistjoni iktar urġenti hija li jiġi ssimplifikat il-piż tal-ġestjoni 
finanzjarja, tal-verifika u tal-kontroll fuq il-korpi ta' ġestjoni u l-benefiċċjarji tal-programmi, 
filwaqt li jinżamm standard għoli ta' kontroll finanzjarju. Il-proporzjonalità għandha tkun 
parti mis-soluzzjoni, filwaqt li wieħed jistrieħ iktar fuq is-sistemi nazzjonali fejn kien hemm 
evidenza li dawn huma effettivi. L-estensjoni ta' proċeduri simplifikati ta' rimborż għall-
ispejjeż permanenti bħall-ispejjeż tal-unità standard u s-somom f'daqqa tista' tkun ta' 
benefiċċju, imma hemm bżonn ta' iktar kjarifika u evalwazzjoni tal-applikazzjoni kurrenti 
tal-ispejjeż simplifikati.  
It-tema dejjem iktar prominenti tal-valur miżjud hija reveduta fil-Kapitolu 11, spiss 
interpretata b'mod wiesa' li jkopri mhux biss l-impatti ta' żvilupp, imma wkoll l-effetti 
amministrattivi, ta' tagħlim u tal-viżibilità kif ukoll l-effetti mifruxa fuq is-sistemi domestiċi 
u l-innovazzjoni u t-titjib fl-effiċenza relatati. Lil hinn mill-proposti reveduti fil-kapitoli 
preċedenti, proposti oħra ta' riforma marbuta mal-valur miżjud jirrelataw mal-istrumenti 
finanzjarji, l-addizzjonalità finanzjarja, il-kofinanzjament u l-prinċipju ta' sħubija.  
Il-valur tal-istrumenti finanzjarji li mhumiex għotjiet huwa rikonoxxut sew, imma l-
Istati Membri ma jixtiequx jaraw il-marġni tagħhom ta' manuvrar fl-użu tal-għotjiet diretti 
mnaqqas, u hemm bżonn ta' regoli iktar sempliċi, iktar ċari u iktar flessibbli dwar l-użu ta' 
tali strumenti.  Il-proposti tal-Kummissjoni dwar l-addizzjonalità jimmiraw li jissimplifikaw 
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ir-rappurtar u jeliminaw l-inkonsistenzi bejn ir-rappurtar tal-governanza ekonomika, 
madankollu l-mistoqsija tibqa' dwar kif ikun żgurat li l-infiq għall-Politika ta' Koeżjoni jkun 
ġenwinament addizzjonali għall-infiq domestiku fuq l-iżvilupp reġjonali. Il-kwistjoni tal-
addizzjonalità politika f'relazzjoni mal-kontenut jew proċess politiku sustantiv irċeviet ħafna 
inqas attenzjoni. Hemm każ qawwi biex jiġi allokat sehem żgħir ta' riżorsi biex il-
Kummissjoni jkollha rwol iktar maniġerjali, u għandu jintalab impenn iktar stress għall-
valur politiku miżjud fid-dokumenti tal-programm u fl-evalwazzjonijiet sussegwenti. Regola 
ta' diżimpenn iktar flessibbli tikkontribwixxi wkoll għall-valur politiku miżjud. Fl-aħħar nett, 
il-prinċipju ta' sħubija jista' jissaħħaħ billi jiddaħħlu rekwiżiti regolatorji iktar preċiżi u 
verifikabbli, l-introduzzjoni ta' approċċ ta' strumenti legali mhux vinkolanti u l-użu estiż ta' 
assistenza teknika għall-ħidma tas-sħubija. Madankollu, il-Kummissjoni m'għamlet ebda 
proposta speċifika u dawn l-ideat x'aktarx li jintlaqgħu b'reżistenza mill-Istati Membri.  
Kapitolu finali jiġbor flimkien il-konklużjonijiet tal-istudju u jipprovdi 
rakkomandazzjonijiet politiċi biex jinforma dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew.  

 L-arkitettura politika: Għandu jiġi fformulat approċċ politiku koerenti għall-
kategorija ta' tranżizzjoni minħabba t-taħlita diversa ta' reġjuni koperti minn 
trajettorji differenti ta' tkabbir reġjonali.  

 Objettivi: L-impenn għal Politika ta' Koeżjoni iktar effettiva u bbażata fuq ir-riżultati 
jirrikjedi l-operazzjonalizzazzjoni tal-politika sabiex jiġu ċċarati t-tifsira preċiża, l-
implikazzjonijiet u l-kompromessi involuti fl-ilħiq tal-objettivi tal-politika.  

 Id-dimensjoni territorjali tal-kooperazzjoni għandha tissaħħaħ billi: ikun hemm 
enfasi fuq il-prijoritajiet u l-proġetti ta' relevanza transnazzjonali u transkonfinali 
vera fuq il-bażi ta' analiżi territorjali soda sabiex jinkiseb impatt; jiġu simplifikati l-
ħtiġijiet amministrattivi; ikunu żgurati koerenza akbar man-norma, kooperazzjoni 
transkonfinali esterna u strateġiji makroreġjonali; jintalab li jiġi stabbilit qafas 
politiku li jkun ta' appoġġ mill-Istati Membri parteċipanti sabiex jintwera li l-
programm tal-UE huwa parti minn strateġija usa' ta' kooperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali; u jkun possibbli għall-Istati Membri li jixtiequ, jew li jitħeġġu, jużaw 
riżorsi biex jimplimentaw tipi differenti ta' interventi mfassla skont il-post. B'mod 
iktar ġenerali, id-dimensjoni territorjali fl-aspetti kollha tagħha tibbenefika minn 
ċaqliqa strateġika akbar mill-UE. Il-kontribut potenzjali tal-ESPON għat-tfassil u r-
rendiment politiku jeħtieġ li jiġi sfruttat iktar.  

 Il-koerenza strateġika u l-ipprogrammar: Biex il-Qafas Strateġiku Komuni 
jittieħed iktar bis-serjetà hemm bżonn ta'  diskussjoni politika dwar il-Qafas billi jiġu 
involuti l-Kunsill tal-Ministri u l-Parlament Ewropew fil-proċess ta' approvazzjoni. 
Jekk fil-Kuntratti ta' Sħubija jkun hemm ftehim dwar objettivi komuni u miri 
orjentati lejn ir-riżultati għal kull Stat Membru, hemm każ qawwi li tiġi provduta l-
flessibilità dwar l-implimentazzjoni, jiġifieri kif jintlaħqu l-miri u dwar t-taħlita ta' 
politiki ta' interventi. Hu neċessarju li jkun żgurat li l-konċentrazzjoni tematika ma 
titbegħidx mir-rendiment politiku integrat fil-livelli territorjali multipli. 

 Il-ġestjoni tar-rendiment: Il-kundizzjonalitajiet u l-inċentivi għandhom jiġu 
evalwati fuq il-bażi ta' jekk dawn: jiffokawx fuq it-titjib tal-effettività tal-Politika ta' 
Koeżjoni; għandhomx rabta diretta mal-investimenti tal-Politika ta' Koeżjoni; 
humiex miftuħa għall-influwenza minn min jagħmel il-politiki; humiex limitati fin-
numru; jirrispettawx is-sussidjarjetà; u jekk humiex ibbażati fuq ftehim konġunt 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. 

 L-immoniterjar, l-evalwazzjoni u l-kapaċità: Ir-rwol tal-Parlament Ewropew fid-
dibattitu strateġiku dwar ir-rendiment tal-Politika ta' Koeżjoni għandu jissaħħaħ, 
partikolarment permezz ta' djalogu interistituzzjonali iktar qawwi mal-Kummissjoni u 
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mal-Kunsill dwar ir-riżultati u l-kisbiet tal-Politika ta' Koeżjoni. Id-data dwar l-
implimentazzjoni tal-programm, l-evalwazzjonijiet, ir-rapporti annwali ta' 
implimentazzjoni u r-rapporti ta' għeluq kollha għandhom isiru disponibbli għall-
pubbliku fl-internet malli dawk ikunu disponibbli jew approvati. Hemm bżonn ta' 
iktar appoġġ għall-kapaċitajiet amministrattivi u tekniċi sabiex jitfasslu, jiġu 
mmonitorjati u evalwati l-programmi, kemm fl-Istati Membri kif ukoll fil-
Kummissjoni. 

 Il-ġestjoni kondiviża: Hemm każ qawwi li tkun żgurata l-kontinwità fis-sistemi 
eżistenti ta' ġestjoni u kontroll jew, għallinqas, li jinstab mod kif il-proposti tar-
Regolament Finanzjarju jingħaqdu mal-arranġamenti eżistenti. Prijorità urġenti hi li 
jiġi ssimplifikat il-piż tal-ġestjoni finanzjarja, tal-verifika u tal-kontroll fuq il-korpi ta' 
ġestjoni u l-benefiċċjarji tal-programmi.  

 Valur miżjud:  Hemm bżonn ta' regoli iktar sempliċi, iktar ċari u iktar flessibbli 
dwar l-użu tal-istrumenti ta' inġinjerija finanzjarja mill-bidu tal-perjodu li jmiss. Minn 
perspettiva tal-valur miżjud finanzjarju jew ta' nfiq, il-kwistjoni tibqa' dwar kif ikun 
żgurat li l-infiq ta' koeżjoni jkun ġenwinament addizzjonali għall-infiq domestiku 
għall-iżvilupp reġjonali. Biex tkun appoġġata l-addizzjonalità politika, hemm każ 
qawwi li sehem żgħir ta' riżorsi jiġi allokat għall-Kummissjoni biex din tieħu rwol 
iktar maniġerjali. Għandu jintalab impenn iktar stress għall-valur politiku miżjud, 
partikolarment fid-dokumenti tal-programm u l-evalwazzjonijiet sussegwenti. Regola 
ta' dikommissjoni iktar flessibbli tikkontribwixxi għall-innovazzjoni u l-
esperimentazzjoni. 

 


