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Dan l-istudju jiffoka fuq l-istrateġija Ewropa 2020 b’referenza partikolari għas-
seba' inizjattivi ewlenin tagħha (Unjoni għall-Innovazzjoni, Aġenda Diġitali, 
Politika Industrijali, Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi, Żgħażagħ Mobbli, Ħiliet 
u Impjiegi Ġodda u l-Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar). L-istudju jesplora l-
koerenza tagħhom mal-Politika ta’ Koeżjoni fil-perspettiva tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2014-2020 u jidentifika modi ta’ integrazzjoni tal-inizjattivi 
ewlenin fil-Qafas ta’ Strateġija Komuni futura. Bl-użu ta’ għadd ta’ studji tal-
każijiet dettaljati, ir-rapport jeżamina bir-reqqa l-esperjenza fl-implimentazzjoni 
tal-istrateġija ta’ Lisbona fil-kuntest tal-Fondi Strutturali. Qed jingħataw pjanijiet 
direzzjonali dettaljati għal kull inizjattiva ewlenija, li jindikaw liema azzjonijiet, 
meta, u minn min iridu jitwettqu fil-perspettiva f’terminu qasir, medju u fit-tul. 
Fl-aħħar nett, ir-rapport jagħti rakkomandazzjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin bl-użu tal-istrumenti tal-Politika ta’ 
Koeżjoni.  
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LISTA TA’ ABBREVJAZZJONIJIET  
 

Rapport Annwali ta’ Implimentazzjoni AIR 

Awstrija AT 

Ministeru Federali tal-Edukazzjoni, Arti u Kultura (Awstrija) BMUKK 

Biljuni bn  

Kategorija Cat 

Kooperazzjoni Transkonfinali CBC 

Fond ta' Koeżjoni CF 

CIP Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni  

Dijossidu tal-karbonju CO2 

Konverġenza  CONV 

Politika ta’ Koeżjoni CP 
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Dokument Strateġiku għall-Mezzogiorno DSM 

Dokument Preliminari Strateġiku Nazzjonali (Italja) DSPN 

pereżempju e.g. 

EAFRD FAEŻR Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali  

Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp EBRD 

Kummissjoni Ewropea EC 

Sussidji b’impatt negattiv fuq l-Ambjent EHS 

Fond Ewropew tal-Investiment  EIF 

Programm għall-Intraprenditorjat u l-Innovazzjoni  EIP 

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija EIT 

Prinċipji Komuni, Kumitat tal-Impjiegi EMCO 

FEMS Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd  EMFF 

Parlament Ewropew EP 

EPMF Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament għall-Progress  
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ERA ŻER Żona Ewropea tar-Riċerka  

ERDF FEŻR Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali  

ERIC Konsorzju Ewropew għal Infrastruttura ta' Riċerka  

ESCO Klassifika tal-kompetenzi u tal-okkupazzjonijiet 

ESF Fond Soċjali Ewropew  

ESFRI Forum Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka  

ETC Kooperazzjoni Territorjali Ewropea  

ETEAN Fond Elleniku għall-Intraprenditorjat u l-Iżvilupp 

EU UE Unjoni Ewropea 

EU-12 L-Istati Membri li daħlu fl-UE fl-2004 u fl-2007 

EU-15 L-Istati Membri ta’ qabel it-tkabbir tal-2004 

EURES Servizzi Ewropej tal-Impjiegi  

EYD EPAE 

 

Programm Operazzjonali Kompetittività u Intraprenditorjat  

(Greċja) 

EYE Erasmus għall-Intraprendituri Żgħażagħ 

EYSED 
EN/KA 

Programm Operazzjoni Enerġija, Riżorsi Naturali u Tibdil fil-Klima 
(Greċja) 

FI Inizjattivi Ewlenin 

FISCALIS Il-programm ta’ kooperazzjoni tal-UE li jagħti lok lill-
amministrazzjonijiet tat-taxxa nazzjonali joħolqu u jaqsmu 
bejniethom l-informazzjoni u l-għarfien tekniku 

FP7 Is-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka 

G20 Ministri tal-finanzi u gvernaturi tal-bank ċentrali tal-20 ekonomija 
ewlenija tad-dinja 

           G8 Forum għall-gvernijiet ta’ tmienja mill-ikbar ekonimiji tad-dinja 

GDP Prodott Domestiku Gross 

GIF Faċilità għall-SMEs Innovattivi u b'Rata Għolja ta' Tkabbir  

GPP Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 

HCI Investiment fil-Kapital Uman 

HORIZON 
2020 

Orizzont 2020 – programm ta’ riċerka għall-perjodu 2014-2020  
(FP7, CIP u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT). 

HR Riżorsi Umani 

IB Korpi Intermedjarji 

ICT Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni  
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ICT-PSP Programm ta' Appoġġ għall-Politika tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni 

u tal-Komunikazzjoni  

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol ILO 

JASMINE Azzjoni Konġunta għas-Sostenn tal-Istituzzjonijiet Mikrofinanzjarji fl-
Ewropa 

Riżorsi Ewropej Konġunti għall-Impriżi Mikro sa Medji   JEREMIE 

JESSICA Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni tal-
Ibliet  

Segretarjat Tekniku Konġunt JTS 

KIC Ħolqien ta’ Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 

Valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja LCA 

Strument Finanzjarju għall-Ambjent LIFE+ 

Tagħlim tul il-Ħajja LLL 

Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali  IPR 

Awtoritajiet lokali u reġjonali LRA 

MA Awtorità tal-ġestjoni 

Miljuni ta’ bits kull sekonda Mbps 

Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u t-Tibdil fil-Klima (Greċja) MEECC 

Miljun mn 

Stat Membru MS 

Ma japplikax n.a. 

Organizzazzjoni mhux Governattiva NGO 

Programm Nazzjonali ta’ Riforma NRP 

Qafas strateġiku Nazzjonali ta’ Referenza NSRF 

Programm Operazzjonali OP 

Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Faqar  PIA 

Programmi Operazzjonali Interreġjonali POIN 

Programmi Operazzjonali Nazzjonali (Italja) PON 

R&D Ir-Riċerka u l-Iżvilupp  

Il-Kompettitività Reġjonali u l-Impjiegi RCE 

Sistemi tal-Enerġija Rinnovabbli RES 

Programm Operazzjonali Reġjonali ROP 

RSFF Faċilità ta' Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji   
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R&D Ir-Riċerka u l-Iżvilupp  

RTD Ir-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku  

RTDI Ir-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Innovazzjoni 

SET Teknoloġija Enerġetika Strateġika  

SEPA Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro  

SF Fondi Strutturali 

SK Is-Slovakkja 

SME Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju  

TA Assistenza Teknika 

TFEU TFUE Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

TEN Netwerk Trans-Ewropew 

TEP Patt Territorjali għall-Impjiegi 

TEU TUE Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 

TO Objettiv Tematiku 

UN In-Nazzjonijiet Uniti 

USA L-Istati Uniti tal-Amerika 

VET ETV Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali  

WFD Direttiva Qafas tal-Ilma  
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SINTEŻI EŻEKUTTIVA  

Sfond 

L-istrateġija Ewropa 2020 ġiet ippreżentata fl-2010 u għandha tipprovdi l-bażi lejn l-2020 
għall-Ewropa. L-istrateġija tikkostitwixxi s-segwitu għall-istrateġija ta’ Lisbona, u għandha 
l-għan li tevita l-iżbalji tal-passat. Flimkien mas-seba’ inizjattivi ewlenin integrati tagħha, l-
istrateġija tistabbilixxi sinerġiji bejn l-oqsma tematiċi differenti u tindirizza livelli differenti. 
L-inizjattivi ewlenin joħolqu perkorsi f’oqsma tematiċi bħall-innovazzjoni, id-
diġitalizzazzjoni, il-faqar, l-impjiegi, l-industrija, iż-żgħażagħ u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi. 
L-oqsma tematiċi jkopru ħafna oqsma differenti tal-politika – kemm dawk Ewropej kif ukoll 
dawk nazzjonali – u huma marbuta ma’ strumenti Ewropej differenti u b’mod partikolari 
mal-istrumenti tal-Politika ta’ Koeżjoni.  
Ewropa 2020 ħadet post l-aġenda ta’ Lisbona. L-impatt tematiku tal-aġenda ta’ Lisbona 
jidher fid-diversi politiki u strumenti tal-UE. Madankollu, il-kriżi ekonomika effettwat il-linja 
ta’ bażi tal-aġenda, u konsegwentement il-miri tagħha ma setgħux jintlaħqu. Madankollu, 
wieħed jistaqsi jekk in-nuqqas ta' suċċess kienx dovut biss għall-kriżi jew jekk l-
implimentazzjoni kinitx dgħajfa mill-bidu. Evalwazzjoni riċenti1 identifikat ħafna sfidi 
differenti assoċjati mal-Aġenda ta’ Lisbona, partikolarment il-kumplessità tagħha u n-
nuqqas ta’ adozzjoni tagħha min-naħa tal-Istati Membri. 
Fost l-oħrajn, il-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni tfasslu bl-użu tal-‘kodiċijiet ta’ Lisbona’. 
Din il-‘Lisbonizzazzjoni’ tal-Politika ta’ Koeżjoni kellha impatt qawwi fuq l-allokazzjoni 
tematika, iżda l-proċess xorta ma kellux s-sens ta’ parteċipazzjoni meħtieġ min-naħa tal-
Istati Membri. L-approċċ tematiku fl-ambitu tal-Politika ta’ Koeżjoni kien immexxi mill-
istrateġija ta’ Lisbona u jagħtina lezzjonijiet importanti; jeżistu kemm suċċessi kif ukoll 
fallimenti.  
Il-proposta tal-Politika ta’ Koeżjoni attwali għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 
qed tiġi żviluppata, u l-Parlament Ewropew irid li jkun hemm implimentazzjoni aħjar tal-
istrateġija 2020 fil-livell Ewropew u (partikolarment) fil-livell tal-Istati Membri. F’dan ir-
rigward, il-Parlament Ewropew jixtieq li l-inizjattivi nazzjonali jkunu monitorjati aktar mill-
qrib billi jkun osservat il-prinċipju tas-sussidjarjetà, billi tkun żviluppata proposta koerenti 
għall-finanzjament tal-objettivi Ewropa 2020 u billi jkun żgurat li r-riformi tal-politika tal-
Kummissjoni Ewropea jkunu allinjati mal-inizjattivi ewlenin ta’ Ewropa 2020.2  
L-użu tal-istrumenti tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin 
jirrikjedi li jingħataw attenzjoni l-interrelazzjonijiet tagħhom. Madankollu, il-koerenza bejn 
il-Proposta tal-Politika ta’ Koeżjoni attwali u l-inizjattivi ewlenin għadha mhix ċara. F’dan ir-
rigward, jinħtieġu pjanijiet direzzjonali ċari biex jindikaw kif il-livelli differenti ta' azzjoni u l-
istrumenti differenti jistgħu jikkontribwixxu għall-inizjattivi ewlenin.  

 
1  Kummissjoni Ewropea (2010), Dokument ta’ evalwazzjoni tal-Istrateġija ta’ Liżbona, Dokument ta’ Ħidma tal-

Persunal tal-Kummissjoni, SEC(2010), 114 finali, Brussell, 2.2.2010. 
2  Parlament Ewropew (2011), Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni għall-2020: għodda biex tingħeleb il-kriżi, nota, 

Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment tal-Politika B: Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni, Brussell, 
Novembru 2011. 
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L-inizjattivi Ewlenin u l-implimentazzjoni tagħhom fil-Politiki 
Ewropej 

L-istudju jippreżenta stampa ġenerali tas-seba’ inizjattivi ewlenin u juri l-mezzi 
possibbli ta’ implimentazzjoni fi ħdan politiki Ewropeju b’mod speċjali fi ħdan strumenti tal-
Politika ta’ Koeżjoni. L-istrateġija Ewropa 2020 tintroduċi seba’ inizjattivi ewlenin: 
1. Unjoni Innovattiva 

2. Aġenda Diġitali għall-Ewropa  
3. Politika industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni 

4. Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 

5. Żgħażagħ mobbli 

6. Aġenda għal Ħiliet u Impjiegi Ġodda 

7. Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 

Madankollu, l-orjentazzjoni tematika tal-inizjattivi ewlenin hi multidimensjonali u tqis 
diversi livelli differenti ta’ azzjoni (l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, il-livell lokali, il-livell 
nazzjonali), sabiex tilħaq il-miri relatati ma' Ewropa 2020. Uħud mill-inizjattivi evolvew 
minn proġetti u programmi preċedenti u jibnu fuq pedament eżistenti (bħal pereżempju 
Unjoni għall-Innovazzjoni, Aġenda Diġitali). Din hi r-raġuni għalfejn dawn l-inizjattivi 
ewlenin huma maturi ħafna fl-iżvilupp tagħhom, u d-dokumentazzjoni relatata tipprovdi 
pjanijiet ta’ azzjoni dettaljati għal titjib. Inizjattivi oħra (bħal pereżempju l-Pjattaforma 
Ewropea kontra l-Faqar, Żgħażagħ Mobbli) huma inqas żviluppati. Dawn iż-żewġ inizjattivi 
għandhom orjentazzjoni soċjali u għaldaqstant m’għandhomx l-ispinta ekonomika tat-temi 
msemmija qabel. Barra minn hekk, tipikament, l-inizjattivi b’orjentazzjoni soċjali jkunu 
aktar dipendenti lokalment u reġjonalment fl-implimentazzjoni tagħhom minn temi relatati 
mal-industrija u l-innovazzjoni. Għal kull waħda mill-Inizjattivi ewlenin, l-istudju jipprovdi 
fuljett ta' tagħrif importanti.  
Il-karattru multidimensjonali tal-inizjattivi jimplika ċertu inkroċjament tematiku bejn 
perkorsi differenti.  L-inizjattivi ewlenin m'għandhomx il-baġits tagħhom, u t-twettiq 
tagħhom jiddependi mill-koordinament u ġestjoni effikaċji ta’ riżorsi finanzjarji differenti. 
Permezz tal-iskrinjar tad-dokumenti differenti disponibbli dwar l-inizjattivi ewlenin, kif ukoll 
il-proposta tal-Politika ta’ Koeżjoni attwali, jidher ovvju ħafna li l-proposta tal-Politika ta’ 
Koeżjoni attwali3 ma tinkludix l-inizjattivi ewlenin b’mod espliċitu, iżda d-dokumenti ta' 
komunikazzjoni dwar l-inizjattivi ewlenin isemmu diversi strumenti ta’ appoġġ finanzjarju u 
speċifikament il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew 
(FSE). Strumenti oħra tal-politika, b’mod l-aktar partikolari is-Seba’ Programm ta’ Qafas 
(FP7) u s-suċċessur tiegħu Orizzont 2020 jirreferu b’mod dirett u intensiv għall-inizjattivi 
ewlenin relevanti. Madankollu, it-twettiq tal-inizjattivi ewlenin jiddependi ħafna fuq appoġġ 
finanzjarju mill-istrumenti tal-Politika ta' Koeżjoni.  
Il-proposta tal-Politika ta’ Koeżjoni attwali bilkemm issemmi l-inizjattivi ewlenin. Il-proposta 
tiffoka fuq 11-il Objettiv Tematiku, li jkopru l-ħames fondi kollha inklużi fil-Qafas Ġenerali 
għall-Appoġġ (Il-Fond ta’ Koeżjoni, Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 

 
3  Kummissjoni Ewropea (2011), Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-
Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1083/2006 {SEC(2011) 1141 finali} {SEC(2011) 1142 finali, COM(2011) 615 finali, Brussell, 6.10.2011. 
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Ewropew, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-
Sajd). Madankollu, minkejja li dawn l-objettivi huma relevanti ħafna għall-inizjattivi 
ewlenin, ma jqisux il-pjanijiet ta’ azzjoni proposti fil-komunikazzjonijiet ewlenin.  
Meta nqabblu l-objettivi tematiċi differenti, l-oqsma ta’ finanzjament differenti u l-
orjentazzjoni tematika tal-inizjattivi ewlenin, joħorġu dawn ir-riżultati: Għall-inizjattivi 
ewlenin ‘Aġenda Diġitali’, ‘Unjoni għall-Innovazzjoni’ u ‘Politika industrijali’, l-FEŻR jkopri 
firxa wiesgħa ta’ temi relevanti, iżda r-rwol tiegħu fir-rigward tal-inizjattiva ‘Ewropa 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi’ mhux daqstant ċar. Rigward il-fatturi soċjali, l-inizjattivi ewlenin 
‘Ħiliet u Impjiegi Ġodda’ u ‘Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar’ huma prinċipalment relatati 
mal-Fond Soċjali Ewropew. L-inizjattiva ‘Żgħażagħ Mobbli’ hija inqas importanti f’relazzjoni 
mal-FSE, iżda hi koperta permezz ta’ fondi li ma mhumiex strumenti tal-Politika ta’ 
Koeżjoni, bħal pereżempju l-programm Tagħlim Tul il-Ħajja. Il-FAEŻR u l-FEMS isemmu 
b’mod dirett il-kontribut għall-innovazzjoni, titjib fl-infrastruttura tal-ICT, l-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi, l-appoġġ għall-SMEs u l-iżvilupp tal-ħiliet. 

Eżempji tal-implimentazzjoni ta’ Lisbona fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni attwali 

B’mod ġenerali, l-istrateġija ta’ Lisbona kellha impatt fuq il-perjodu ta’ programmazzjoni 
attwali 2007-2013 tematikament u f’termini tal-involviment reġjonali u lokali. L-ikbar 
impatt inħass fil-Programmi ta’ Qafas ta’ Referenza Nazzjonali u fil-Programmi operattivi. 
Rigward l-involviment tal-partijiet konċernati fil-livell ċentrali u reġjonali, f’ħafna każijiet il-
livell ċentrali biss ġie involut fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta’ suġġetti relavanti għal 
Lisbona. L-iċken involviment tal-oqsma tematiċi ta’ Lisbona seħħ fl-Istati Membri fejn kien 
hemm preferenza għal proġetti ta’ infrastruttura materjali, jew fejn dawn intirtu mill-
perjodu preċedenti. L-Istati Membri b’ċertu livell ta’ PDG/capita u bi storja itwal ta’ Sħubija 
Ewropea ffukaw fuq proġetti immaterjali li kienu aktar allinjati mal-aġenda ta’ Lisbona.  
L-implimentazzjoni tal-oqsma tematiċi ta’ Lisbona f’ħafna każijiet ġiet meqjusa bħala waħda 
obbligatorja, u l-Awtoritajiet tal-Ġestjoni allinjaw il-baġits tal-Programmi Operattivi b’modi 
ftit jew wisq arbitrarji. F’xi każijiet, il-kodiċijiet ta’ Lisbona tqabblu ex-post mal-istrateġiji 
eżistenti. Dan jgħodd ukoll għal uħud mill-proċessi ta’ programmazzjoni li involvew il-livelli 
reġjonali u lokali. Id-differenzi bejnhom u bejn dawk li involvew atturi reġjonali fil-proċess 
ta’ programmazzjoni kollha u dawk li qiesu l-involviment bħala piż inevitabbli huma relatati 
b’mod ċar ma’ Stati Membri b’amministrazzjonijiet deċentralizzati u dawk 
b’amministrazzjonijiet ċentralizzati, rispettivament. Differenzi oħra jitfaċċaw fi Stati Membri 
fejn id-daqs tal-pajjiż jirrikjedi approċċ aktar deċentralizzat.  
Differenza oħra sseħħ bejn proġett infrastrutturali ‘hard’ u proġetti aktar ‘soft’ ta’ 
innovazzjoni u dawk soċjali. Filwaqt li dawn tal-ewwel huma ġestiti b’mod aktar ċentrali, 
dawn tal-aħħar jiġu ġestiti f’livell reġjonali jew lokali. L-għażla bejn implimentazzjoni 
ċentrali jew reġjonali hi wkoll kwistjoni ta’ effiċjenza; l-Istati Membri reġjonalizzati bħala 
neċessità aktar milli minħabba storja (pereżempju minħabba d-daqs tagħhom, bħall-
Polonja) qed jiffaċċjaw din id-dilemma aktar direttament u b’diversi livelli ta’ suċċess. Xi 
oqsma tematiċi u politiċi wiesgħa (pereżempju l-aġenda diġitali) huma mifruxin fuq 
Programmi operattivi nazzjonali u reġjonali b'mod imħallat.  
Il-proċess ta’ monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ Lisbona ma kienx obbligatorju u 
għaldaqstant l-allokazzjoni baġitarja indikattiva aġġornata mhix riflessa fil-parti l-kbira tar-
Rapporti ta’ Implimentazzjoni Annwali. Fil-prattika, xi stati Membri fil-fatt involvew il-
kodiċijiet fl-iskema ta’ rappurtar, iżda d-differenza fir-rappurtar ma tagħtix lok għal 
evalwazzjoni komprensiva tal-Lisbonizzazzjoni.  
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Id-diversi modi ta’ implimentazzjoni tal-proġetti allinjati ma’ Lisbona juru li mhix possibbli 
ġeneralizzazzjoni dwar implimentazzjoni tajba jew ħażina. Madankollu, l-istudu tal-każijiet 
juri li l-aktar proġetti b’suċċess kienu dawk li kellhom ċertu karattru “umbrella”. Fl-Isvezja, 
l-‘A&O’ hu wieħed mill-ħames gruppi tematiċi nazzjonali tal-FSE li qed jaqsmu esperjenzi 
mill-proġetti. L-A&O għandu l-kompitu li jiġbor, janalizza u jaqsam l-esperjenzi minn 
proġetti relatati mat-tagħlim fuq il-post tax-xogħol. L-għan hu li jkun promoss il-valur tat-
tagħlim kontinwu fuq il-post tax-xogħol għal partijiet tas-suq tax-xogħol bħal 
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u dawk li jfasslu l-politiki.  
Il-programm tas-suq tax-xogħol Irlandiż, bl-isem ta’ ‘Equal at Work’ iffoka fuq ir-riforma u 
l-iżvilupp tal-politiki u l-prattiki tal-HR biex jinħoloq suq tax-xogħol aktar ugwali u aktar 
aċċessibbli. Il-miżuri ta’ attivazzjoni huma mmirati lejn min iħaddem, produtturi tas-servizzi 
u lejn gruppi żvantaġġati (anzjani, persuni b’diżabilità, “travellers”, ġenituri weħidhom, 
nisa, minoranzi etniċi u rifuġjati) fl-erba’ setturi ewlenin tal-impjegar fl-Irlanda, jiġifieri s-
settur tas-saħħa, is-settur tal-gvern pubbliku lokali, is-settur privat u s-settur kbir ħafna 
komunitarju u volontarju. 
Fil-Polonja, l-ebda proġett partikolari ma ntgħażel bħala studju tal-każijiet. Minflok, l-
amministrazzjoni Pollakka semmiet l-implimentazzjoni ġenerali tat-tema tal-innovazzjoni 
permezz ta’ approċċ li jħallat approċċ dixxendenti (“top-down”) (Programm Operazzjonali 
ċentralizzat) mal-approċċ axxendenti (“bottom-up”) (kull Voivodship4 għandha Programm 
tal-Innovazzjoni) għall-implimentazzjoni tal-qasam tematiku.  
Il-programmi transkonfinali għandhom approċċ axxendenti ħafna, b’involviment sostanzjali 
tal-partijiet konċernati reġjonali u lokali. Madankollu, il-proġetti transkonfinali jiffaċċaw 
problemi differenti bħal ostakoli lingwistiċi u kulturali. F’dawk il-każijiet, proġetti aktar 
immaterjali jiġu implimentati biex jappoġġaw l-interazzjoni ekonomika differenti lil hinn 
mill-fruntiera.  
F’xi każijiet, hemm provi li l-involviment ta’ diversi livelli amministrattivi jistgħu jxekklu s-
suċċess tal-ġenerazzjoni tal-proġetti. Fil-Greċja, pereżempju, id-diriġenti ċentrali evitaw l-
involviment tal-amministrazzjoni lokali u involvew il-benefiċjarji b’mod dirett fl-
implimentazzjoni ta’ sistemi li jużaw ir-riżorsi b’mod effiċjenti. Permezz ta' dan l-approċċ 
ġew iffrankati sforzi amministrattivi konsiderevoli.  
Minkejja li għandhom orjentazzjoni tematika u ġestjoni differenti, l-istudju tal-każijiet juru 
biss stampa żgħira tal-implimentazzjoni Ewropea tal-aġenda ta’ Lisbona. Madankollu, huwa 
evidenti mill-istudju tal-każijiet li l-proċess ta’ implimentazzjoni jikkonċerna mhux biss il-
livell tal-proġetti iżda wkoll iċ-ċiklu kollu tal-ġestjoni tal-programmi u l-kuntest usa’.  
Il-kriżi finanzjarja tal-2008 kellha impatt qawwi fuq il-perjodu ta’ programmazzjoni attwali 
2007-13. Minħabba li l-Aġenda ta’ Lisbona tfasslet qabel l-2008, xi aspetti ma kinux 
adegwati u ma kinux meħtieġa waqt il-perjodu ta’ kriżi. Minkejja li l-Aġenda ta’ Lisbona 
kienet miexja fid-direzzjoni t-tajba, kien jonqosha ċerta konsistenza fl-implimentazzjoni 
tagħha, u għaldaqstant l-Istati Membri ħassew li l-eżerċizzju kollu ma tantx kellu valur.  

Pjanijiet direzzjonali għall-inizjattivi ewlenin 

Biex juru perkors tal-implimentazzjoni għall-inizjattivi ewlenin, dawn kienu suġġetti għal 
grid ta’ pjanijiet direzzjonali universali, li f’kull każ tiddefinixxi u twieġeb il-mistoqsijiet dwar 
min jagħmel xiex, f’liema livell, meta u kif. Tfasslu stampi dettaljati għal kull inizjattiva 
ewlenija, iżda m’hemm l-ebda approċċ komuni fl-implimentazzjoni. Xi inizjattivi ewlenin 
speċifiċi jipprevedu xogħol konsiderevoli fil-livell tal-UE f’tul ta’ żmien qasir (pereżempju 

 
4  Żona amministrattiva fil-Polonja. 
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‘Aġenda Diġitali’ u ‘Politika industrijali’), filwaqt li oħrajn joperaw fil-livell tal-Istati Membri 
b’attivitajiet għal tul ta’ żmien medju jew fit-tul (pereżempju ‘Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’).  
Il-karatterizzazzjoni tal-azzjonijiet bħala azzjoni għal perjodu qasir, medju jew twil 
tiddependi fuq l-Istat Membru u l-istruttura ta’ governanza rispettiva tiegħu. L-azzjonijiet li 
għandhom jiġu implimentati f’perjodu qasir f’reġjuni aktar żviluppati sikwit jirrikjedu 
perjodu twil f’reġjunijiet inqas żviluppati. B’kuntrast, meta nikkunsidraw il-fondi u l-
istrumenti tal-politika, tirriżulta xejra pjuttost universali. Minkejja li Orizzont 2020 hu 
strument bejn wieħed u ieħor universali relevanti għall-inizjattivi ewlenin kważi kollha, 
strumenti oħra jiffukaw fuq attivitajiet speċifiċi. Fl-isfera tal-Politika ta’ Koeżjoni, hija 
identifikabbli diviżjoni ċara tal-ħidmiet: il-FEŻR ikopri l-fatturi materjali (jiġifieri l-
infrastruttura fiżika) filwaqt li l-FSE jkopri l-elementi immaterjali (jiġifieri r-riżorsi umani u l-
ħiliet). FAEŻR u l-FSE huma kumplimentarji għall-FEŻR fl-ambjenti rispettivi tagħhom, u l-
Fond ta’ Koeżjoni jassumi responsabilità għal xi fatturi materjali fejn ikun il-każ, 
prinċipalment fir-rigward tal-inizjattiva ewlenija ‘Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi’. 
Madankollu, kull pjan direzzjonali jkopri l-attivitajiet fil-livell Ewropew, tal-Istat Membru, 
reġjonali u lokali. L-attivitajiet huma elenkati fid-dettall u jingħażlu fi gruppi bejn l-Istati 
Membri dominati minn reġjuni fit-tranżizzjoni u reġjuni żviluppati u l-Istati Membri dominati 
minn reġjuni inqas żviluppati. Il-paragrafi li ġejjin jipprovdu sinteżi tal-pjanijiet direzzjonali.  
L-inizjattiva ewlenija Unjoni għall-Innovazzjoni għandha l-għan li tappoġġa l-politiki ta’ 
riċerka, żvilupp u innovazzjoni fuq temi bħat-tibdil fil-klima, l-enerġija u l-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi, is-saħħa u l-bidla demografika. L-inizjattiva ewlenija għandha tipprovdi sinerġiji 
bejn id-diversi politiki u strumenti fil-livelli Ewropej u tal-Istati Membri. L-istrumenti 
differenti Ewropej huma involuti (pereżempju s-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-riċerka, il-
Programm Tagħlim tul il-Ħajja, il-FEŻR, il-FSE, eċċ), b’mod speċjali f’dan il-qasam 
tematiku, iżda l-Istati Membri wkoll għandhom politiki nazzjonali u reġjonali relatati ma’ 
dan il-qasam. L-inizjattiva ewlenija tipprovdi l-opportunità biex jiġi stabbilit qafas għall-
innovazzjoni unifikat; madankollu, hi trid tistabbilixxi kompromess bejn il-koeżjoni u l-
promozzjoni tal-eċċellenza. Minn banda, il-kompetittività dinjija qed tikber, u mill-banda l-
oħra, il-finanzjament pubbliku huwa skars u l-ambjent operattiv huwa frammentat. Fil-livell 
tal-UE, teżisti sensiela estensiva ta’ azzjonijiet għal perjodu qasir għad-definizzjoni u l-
istandardizzazzjoni tal-qafas u t-tnedija ta’ mekkaniżmi ta’ appoġġ speċifiċi (pereżempju 
dwar il-mobilità tar-riċerkaturi). Dawn l-attivitajiet iservu l-iskop tal-koerenza u l-
prestazzjoni f’perjodu ta’ żmien medju, u jwasslu biex f’perjodu twil, titjieb iż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka. Fil-livell tal-Istati Membri u f’dawk lokali u reġjonali ma tinħtieġ ebda 
skoperta ġdida; minflok, jinħtieġu passi sodi u koerenti li jtejbu l-istrutturi eżistenti, 
aġġustamenti u koordinazzjoni tal-għodda, u titjib fl-infrastruttura tar-riċerka. 
L-inizjattiva ewlenija Aġenda Diġitali għandha l-għan li tappoġġa s-suq uniku diġitali billi 
ttejjeb l-internet veloċi u ultraveloċi u l-applikazzjonijiet interoperabbli. Dan jinkludi aċċess 
broadband għar-reġjuni kollha tal-Ewropa sal-2013, internet aktar veloċi (30 Mbps jew 
aktar) sal-2020, u aktar minn 50 fil-mija tad-djar fl-Ewropa konnessi mal-internet 
b’veloċità ta’ aktar minn 100 Mbps. L-inizjattiva ewlenija tiffoka fuq titjib tal-fatturi 
materjali u immaterjali fir-rigward tal-ICT. Il-potenzjal tal-qafas tas-suq uniku għall-ICT u l-
ispinta tas-suq qawwija f’dan il-qasam huma fatturi  ta’ suċċess importanti relatati ma’ din 
l-inizjattiva. Mill-banda l-oħra, l-orjentazzjoni tas-suq tista’ twassal ukoll għal fallimenti tas-
suq, li se jirrikjedu xi forma ta’ intervent pubbliku. Dan huwa partikolarment validu fil-każ 
tal-UE-12, li sikwit m’għandhomx infrastruttura bażika suffiċjenti fin-netwerk tal-ICT 
tagħhom. Fil-livell tal-UE, f’medda ta’ żmien qasira hu previst l-iżvilupp ta' qafas legali u 
proċedurali inkluż gwida lill-Istati Membri. Dan se jwassal għall-ħolqien ta’ aġenziji Ewropej 
kapaċi u d-definizzjoni ta’ netwerk interoperabbli u transkonfinali f’medda ta’ żmien medja, 
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u governanza elettronika Ewropea f’medda ta’ żmien twila. Fil-livell tal-Istati Membri u fil-
livell lokali u reġjonali, l-enfasi qed jitpoġġa fuq it-titjib tal-ħiliet tal-ICT f’perjodu ta’ żmien 
qasir u medju u t-titjib tal-infrastruttura f’perjodu ta’ żmien medju jew twil. 
L-inizjattiva ewlenija Politika Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni tikkonċentra 
fuq aspetti ekonomiċi, tan-negozju u tal-forza tax-xogħol, fosthom l-innovazzjoni, l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, l-ambjent tan-negozju, is-Suq Uniku u titjib fl-appoġġ għall-
SMEs. Madankollu, din il-firxa tematika wiesgħa tista’ twassal biex jintilef l-għan prinċipali. 
L-effikaċja hija mxekkla wkoll minħabba l-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri, in-nuqqas ta’ 
koordinazzjoni u t-tkabbir tad-disparitajiet eżistenti. Fil-livell tal-UE, il-ġebla tax-xewka hi t-
twaqqif ta’ Politika Industrijali tal-UE f’medda ta’ żmien qasira flimkien mar-regolamenti u l-
gwida relatati. F’medda ta’ żmien medja, l-isfidi ewlenin huma l-approċċ orizzontali għall-
politika industrijali, it-titjib tal-istandards tal-UE u l-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi.  
Fil-livell tal-Istati Membri u l-livell lokali u reġjonali, l-enfasi għal perjodu ta’ żmien qasir u 
medju tpoġġa fuq it-titjib tal-ħiliet, it-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-SMEs, u l-
garanzija ta’ ambjent operattiv stabbli u affidabbli għall-SMEs. Ir-ristrutturar tal-industriji u 
l-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi jissemmew fuq medda ta' żmien medja, u l-
użu tat-telematika u l-ħolqien ta’ netwerks effiċjenti tat-trasport u tal-loġistika jissemmew 
għal perjodu fit-tul.  
L-inizjattiva ewlenija Ewropa effiċjenti fl-użu tar-riżorsi tittratta firxa wiesgħa ħafna 
relatata mal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u l-protezzjoni ambjentali b’rabta mal-politiki u l-
programmi kollha fil-livell Ewropew u nazzjonali, b’enfasi fuq il-karattru orizzontali tas-
suġġett. Madankollu, din id-dimensjoni orizzontali tfisser li l-effikaċja u l-effiċjenza se jiġu 
ġġenerati biss permezz ta’ implimentazzjoni fl-UE kollha. L-industrija “ekoloġika” tal-UE, li 
qed tikber b’rata mgħaġġla, tista' tkun ta’ vantaġġ globali kbir. Fl-istess ħin, il-
kompetizzjoni industrijali globalizzata qed tikkonfronta lill-industrija Ewropea bi prodotti bi 
prezzijiet baxxi u standards ambjentali baxxi, li jagħmlu l-adozzjoni ta' bidliet legali riġidi 
lejn l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi inqas milqugħa. Fil-livell tal-UE, hemm lista twila ta' 
attivitajiet maħsuba għal żmien qasir, fosthom it-tfassil ta' viżjonijiet u strateġiji ġodda 
(pereżempju dwar il-bijodiversità), ir-reviżjoni tal-politiki eżistenti, l-operazzjonalizzazzjoni 
permezz ta' strumenti finanzjarji, dispożizzjonijiet dwar strutturi u monitoraġġ, fost l-
oħrajn. Fit-terminu medju, qed jiġi indirizzat il-ħolqien ta’ għodod konkreti (pereżempju l-
Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja, l-ekotikkettar, l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku u oħrajn), li 
jwasslu għal appoġġ fit-tul għar-riċerka, l-introduzzjoni ta' strumenti bbażati fuq is-suq u t-
tneħħija ta’ sussidji kontroproduttivi. Fil-livell tal-Istati Membri u dawk lokali u reġjonali, l-
enfasi fit-terminu qasir qiegħed fuq l-iffinalizzar tal-qafas legali u amministrattiv (fejn hu 
meħtieġ), li għandu jwassal għall-implimentazzjoni konkreta f’terminu ta' żmien medju u 
twil ta’ azzjonijiet speċifiċi ħafna (pereżempju l-effiċjenza enerġetika tal-bini, l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji tal-ħżin, l-introduzzjoni ta’ inċentivi fiskali eċċ.). 
L-inizjattiva ewlenija Żgħażagħ Mobbli tindirizza l-livell għoli ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ, 
tissuġġerixxi azzjonijiet relatati mal-mobilità edukattiva u professjonali u l-iffaċilitar tad-
dħul fis-suq tax-xogħol. Madankollu, il-benefiċċju ovvju tal-koordinament u l-
armonizzazzjoni tal-politiki u s-sistemi tal-Istati Membri hu kompromess minħabba l-
ammont ta' żmien meħtieġ biex l-investimenti fl-edukazzjoni jagħtu l-frott, filwaqt li l-
konnettività mas-suq tax-xogħol lokali u l-eżodu tal-imħuħ jafu jkunu ostakoli oħra. Fil-
livell tal-UE, l-isfida fit-terminu qasir hi d-definizzjoni ta’ aġenda tal-modernizzazzjoni tal-
edukazzjoni li għandha ssir mill-programmi relevanti (pereżempju Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) f’terminu ta’ żmien medju. Fil-livell 
tal-Istati Membri u dak lokali u reġjonali, l-enfasi qed jitpoġġa fuq titjib immedjat tad-dħul 
fis-suq tax-xogħol, filwaqt li l-investimenti fl-infrastruttura u fir-riżorsi umani u t-twaqqif ta’ 
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oqsfa tal-kwalifiki f’terminu ta’ żmien medju għandhom iwasslu għal riżultati mtejba fl-
edukazzjoni rata iktar baxxa ta’ tluq bikri mis-sistema edukattiva fit-tul.  
L-inizjattiva ewlenija Ħiliet u Impjiegi Ġodda hi marbuta ħafna mal-inizjattiva ‘Żgħażagħ 
Mobbli’, u tpoġġi l-enfasi fuq it-taħriġ vokazzjonali mmirat fuq edukazzjoni mmexxija mid-
domanda tas-suq tax-xogħol u tagħlim fuq ix-xogħol. Il-kwistjoni prinċipali hi li nqabblu l-
ħiliet mad-domanda tas-suq tax-xogħol u armonizzazzjoni fl-UE kollha. Il-kompetenzi 
nazzjonali huma ostakolu serju f’dan il-qasam, u l-amministrazzjonijiet nazzjonali jafu 
jkunu dgħajfa wisq, jew ma jkunux veloċi biżżejjed biex jadattaw irwieħhom għall-ħtiġijiet li 
jinbidlu malajr ħafna tan-negozji, minħabba li l-enfasi qed jitpoġġa fuq approċċi ta’ taħriġ 
fuq ix-xogħol. Fil-livell tal-UE, l-enfasi fit-terminu qasir qed jitpoġġa fuq rieżami tad-
direttivi u l-politiki relevanti, u fit-terminu medju fuq il-ħolqien ta’ Fond ta’ Integrazzjonali 
għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Fil-livell tal-Istati Membri u dak lokali u reġjonali, fejn tinsab l-
azzjoni ewlenija, l-amministrazzjonijiet għandhom jiffukaw fit-terminu qasir u medju fuq 
titjib tal-ħiliet, investmenti fl-infrastruttura, u l-appoġġ tal-impjiegi indipendenti u l-
intraprenditorija. Fit-terminu medju u fit-tul, l-enfasi għandu jkun fuq programmi konkreti 
ta’ taħriġ u ħiliet u fuq Oqsfa tat-Tagħlim Tul il-Ħajja. Il-ħolqien ta’ oqsfa ta’ ‘flessigurtà’ 
jissemma bħala kwistjoni fit-tul.  
L-inizjattiva ewlenija Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar tindirizza d-disparità bejn is-
sinjur u l-fqir (u l-qgħad sottostanti) fl-Ewropa. L-għan ewlieni hu li l-faqar isir viżibbli fuq l-
aġenda ta’ kuljum. Biex tkun faċilitata diskussjoni infurmata dwar din it-tema, qed jiġi 
indirizzat in-nuqqas ta’ data adegwata li tappoġġa l-kunsiderazzjonijiet teoretiċi. 
Madankollu, dan il-qasam għandu l-problemi tiegħu, għax l-Istati membri  m’għandhomx 
jew il-kapaċità jew ir-rieda (għal diversi raġunijiet) li jimplimentaw l-attivitajiet meħtieġa. 
Fil-livell tal-UE, il-promozzjoni ta’ riċerka bbażata fuq l-evidenza fit-terminu qasir hi 
essenzjali, u għandha twassal għall-appoġġ fit-terminu medju ta’ inizjattivi u sħubiji tal-
ekonomija soċjali. Fil-livell tal-Istati Membri u dak lokali u reġjonali, fejn tinsab l-azzjoni 
ewlenija, l-amministrazzjonijiet għandhom jiffukaw fit-terminu qasir fuq titjib tal-politiki u l-
koordinament, appoġġat permezz ta’ riċerka bbażata fuq l-evidenza fit-terminu medju, li 
għandu jwassal, fit-tul, għal ġestjoni effiċjenti tal-migrazzjoni u flessibilità tal-edukazzjoni u 
t-taħriġ. 

Sejbiet ewlenin u rakkomandazzjonijiet 

Analiżi tal-elementi differenti tal-implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin turi li l-inizjattivi 
ġew definiti bl-għan li jiggwidaw aħjar l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020. 
Madankollu, dan l-iskop ma ġiex rikonoxxut fl-iżvilupp tal-politika. Skont ir-riżultati tal-
istudji, qed jiġu proposti dawn ir-rakkomandazzjonijiet għall-integrazzjoni aħjar tal-
inizjattivi ewlenin fi ħdan l-istrumenti tal-politika u sabiex ikun żgurat allinjament koerenti 
waqt il-perjodu ta' programmazzjoni li ġej. It-tagħlimiet tal-implimentazzjoni tal-Aġenda ta’ 
Lisbona għandhom jirriżultaw f’titjib għall-implimentazzjoni ġejjiena tal-istrateġiji.  

Il-‘Lisbonizzazzjoni’ tal-Perjodu ta’ Programmazzjoni ta’ Koeżjoni attwali fil-livell 
tal-Unjoni Ewropea 

L-aġenda ta’ Lisbona kienet strateġija pjuttost ‘top-down’ li l-Istati Membri ma kellhomx 
sens ta' approprjazzjoni fuqha. Għaldaqstant, jeħtieġ li naqsmu l-kunċetti strateġiċi u 
astratti f’ideat ta’ proġetti realistiċi li jistgħu jiġu mifhuma u adottati fil-livell lokali. Dan hu 
punt kruċjali għall-programmazzjoni u l-konsultazzjoni, kif ukoll għall-implimentazzjoni, u 
jippermetti orjentament aktar faċli tal-korpi tal-programmi u l-benefiċjarji. Dawn l-ideat tal-
proġetti jridu jkunu indikattivi, jippermettu lill-partijiet konċernati jkollhom il-kapaċità 
meħtieġa li jfasslu l-interventi tagħhom u jappoġġaw il-prestazzjoni ta’ dawk li huma inqas 
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kapaċi. Appoġġ ta’ qafas fil-livell tal-programmi operazzjonali wera wkoll li hu investiment 
siewi, li jagħti lok ta’ assistenza u gwida fil-livell lokali.  

1. Bħalissa, l-istrateġiji Ewropej għadhom jitqiesu li huma distakkati u mhux applikabbli. 
Jeħtieġ li l-istrateġiji u l-kunċetti Ewropej jissarrfu f’azzjonijiet komprensibbli u 
applikabbli, li jistgħu jiġu adottati fil-livell lokali u reġjonali.  

2. L-awtoritajiet tal-ġestjoni inkorporaw il-kodiċijiet tal-assenjament (earmarking) fis-
sistema tal-monitoraġġ. Issa qed jużaw dawn il-kodiċijiet bħala indikatur standard. Biex 
jiġġeneraw valur miżjud imsejjes fuq dan l-effett ta’ tagħlim’, ikun siewi li l-kodiċi tal-
assenjament ikompli jidher f’allokazzjonijiet ġejjiena għal miri ta’ Ewropa 2020.  

3. Hu rakkomandat li d-dispożizzjonijiet jiġu introdotti għal ‘awtomatizzazzjoni’ bejn il-
progress tal-implimentazzjoni tal-programmi (kif muri fil-prestazzjoni finanzjarja) u 
tibdil fl-'indikatur tal-assenjament'. Mill-2007-2013, il-programmi assenjaw il-kodiċijiet 
tal-assenjament fil-‘livell tal-miżura’, u jkun siewi li tiġi introdotta tabella ta’ kontribut 
perċentwali għal kull miżura, u b’hekk il-kodiċijiet tal-assenjament jikkalkulaw il-
progress b’mod awtomatiku bħal kif jiġri fil-każ tal-progress finanzjarju. Ir-reviżjonijiet 
sussegwenti tal-programmi jistgħu jiġu introdotti faċilment jew fil-livell tal-miżura jew 
fit-tabelli perċentwali. Approċċ ta’ dan it-tip se joffri stampa tar-realtà li tkun adattata 
għall-iskop bi ftit li xejn piż amministrattiv, li hu preokkupazzjoni kostanti tal-
Awtoritajiet tal-Ġestjoni u d-dipartiment tal-monitoraġġ tagħhom.  

4. L-iżgurar tal-konsistenza bejn l-istrumenti Ewropej u dawk nazzjonali jrid jinkludi l-
ġestjoni tas-sinerġiji bejn l-istrumenti differenti li jeżistu. 

L-implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin permezz tal-użu ta' strumenti tal-
Politika ta' Koeżjoni 

L-istrateġija Ewropa 2020 ħolqot l-inizjattivi ewlenin biex tikseb aktar involviment min-naħa 
tal-Istati Membri. Madankollu, dan l-approċċ għadu ma wasalx sal-Istati Membri, u dan 
mhux se jinbidel mingħajr implimentazzjoni konsistenti tal-istrumenti ta' finanzjament 
Ewropej.  

Rakkomandazzjonijiet – Livell Ewropew 

5. Minħabba li dawn l-inizjattivi għandhom parti ċentrali fl-istrateġija Ewropa 2020, irid 
jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ aġġustament u koordinament bejn il-Politika ta’ Koeżjoni u 
Ewropa 2020. 

6. L-inizjattivi ewlenin kollha jridu jkunu pożizzjonati b’mod li r-rappreżentanti tal-Istati 
Membri fil-livelli kollha jkunu konxji mill-eżistenza tagħhom. 

7. Il-koeżjoni territorjali għandha titqies fit-tfassil ta’ pjanijiet direzzjonali tal-inizjattivi 
ewlenin u fl-implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin. 

8. L-allinjament tal-Politika ta’ Koeżjoni mal-Ewropa 2020 jirrikjedi mhux biss l-
allokazzjoni ta’ finanzjament tal-Politika ta’ Koeżjoni lill-inizjattivi ewlenin, iżda wkoll l-
iżgurar ta’ kundizzjoniiet ta’ qafas adegwati. Il-loġika tal-intervent tal-Politika ta’ 
Koeżjoni jeħtieġ li tiffoka fuq oqsma ta’ bidla strutturali u regolatorja, kif ukoll il-bini 
tal-kapaċitajiet. 

9. Il-koerenza bejn l-inizjattivi ewlenin u l-FEŻR u l-FSE trid tiġi mfassla u definita fir-
regolamenti ġenerali tal-istrumenti tal-Politika ta' Koeżjoni. 

10. L-indikaturi definiti għall-valutazzjoni tal-Fondi Strutturali jeħtieġ li jirriflettu l-objettivi 
tal-inizjattivi ewlenin. 
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11. Id-duplikazzjoni tal-proċessi u l-obbligi ta’ rappurtar għandhom jiġu evitati, u għandha 
tkun żgurata t-trasparenza. 

Rakkomandazzjonijiet – Livell tal-Istati Membri 

12. Fid-definizzjoni tal-Programmi Operazzjonali, l-assenjament għandu jkun konformi 
b’mod ċar mal-perkorsi tal-inizjattivi ewlenin.  

13. L-Istati Membri għandhom iqisu l-objettivi u l-għanijiet tal-inizjattivi ewlenin meta 
jfasslu l-kuntratti ta’ sħubija tagħhom.  

14. Minħabba li l-kunsiderazzjonijiet tal-inizjattivi ewlenin fil-kuntratti ta’ sħubija u l-
Programmi Operattivi li rriżultaw ma wasslux għall-materjalizzazzjoni ta’ aktar fondi 
jew ta’ kwalunkwe tip ieħor ta’ bonus, għandha titqies l-introduzzjoni ta’ inċentivi għall-
Istati Membri biex l-integrazzjoni tal-inizjattivi ewlenin tmur lil hinn minn diskors 
fieragħ jew monitoraġġ tal-kodiċijiet ta’ intervent relevanti.  Eventwalment, għandha 
tingħata prijorità lil proġetti relatati ma xi waħda mill-inizjattivi ewlenin, aktar milli 
‘proġetti standard ta’ infrastruttura materjali’. Dan huwa partikolarment il-każ fl-Istati 
Membri tal-UE 12. 

L-involviment tal-Parlament Ewropew fil-proċess ta’ implimentazzjoni 

Il-Parlament Ewropew jista’ jkollu rwol importanti fl-istadji bikrija tal-azzjonijiet li 
jiddefinixxu l-qafas għall-implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin. Dan japplika kemm għat-
temi identifikati fil-pjanijiet direzzjonali (jiġifieri azzjonijiet fit-terminu qasir u medju fil-livell 
tal-UE b’attivitajiet tat-Tip A u eventwalment attivitajiet tat-Tip C) u għall-forma ta’ 
konsultazzjonijiet għall-verżjoni finali tar-regolamenti tal-Fondi Strutturali.  
15. Il-Parlament Ewropew għandu jiżgura l-allinjament tal-finanzajment tal-Politika ta' 

Koeżjoni mal-attivitajiet imsemmija fil-pjanijiet direzzjonali, kif ukoll monitoraġġ tal-
implimentazzjoni nazzjonali tal-passi differenti fil-pjanijiet direzzjonali. 

16. Minħabba l-kumplessità u l-firxa tematika tal-inizjattivi ewlenin, hu rakkomandat 
monitoraġġ komprensiv tal-progress (pereżempju fil-forma ta’ mind-map madwar il-
komunikazzjonijiet relatati mal-inizjattivi ewlenin, li jindikaw dokumenti preċedenti u 
sussegwenti). Fil-preżent, din tista’ tkun rudimentarja, u tiffoka fuq il-ġenerazzjoni ta’ 
dokumenti ta’ appoġġ, iżda fit-terminu qasir u medju din trid issir aktar sofistikata u 
tiġbor l-elementi ġodda, jiġifieri reviżjoni tar-regolamenti u l-istrateġiji ġodda fil-livell 
tal-UE żviluppati minħabba l-inizjattivi ewlenin, eċċ. Dan l-monitoraġġ jista' jkun 
strutturat jew vertikalment skont it-temi tal-inizjattivi ewlenin (li jindirizzaw il-viżilibilità 
u l-komprensjoni) u orizzontalment skont it-tip ta’ ‘prodotti’ konċernati (pereżempju 
politiki, regolamenti, strutturi, monitoraġġ eċċ., li jindirizzaw l-effiċjenza u l-
koordinament). 

17. B’mod simili għall-monitoraġġ tal-inizjattivi ewlenin, jista’ jiġi previst il-kontribut ta’ 
‘input’ tematiku mingħand il-gruppi ta’ ħidma jew il-kumitati. F’dan il-każ, l-istruttura 
vertikali msejsa fuq it-temi tippermetti ġestjoni faċilitata, billi jinħolqu gruppi ta’ ħidma 
speċifiċi bl-għarfien espert meħtieġ. 

L-involviment fil-livell reġjonali u lokali 

L-involviment fl-implimentazzjoni fil-livell reġjonali u lokali mhux limitat għall-
amministrazzjonijiet reġjonali u lokali. F’xi każijiet, partijiet konċernati oħra juru li huma 
sħab aktar adegwati għall-użu effettiv u effiċjenti tal-appoġġ finanzjarju Ewropew. 
Madankollu, il-livell reġjonali u lokali għandhom jifhmu l-istampa l-kbira tal-Programm.  
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Rakkomandazzjonijiet – Livell Ewropew 

18. Għandhom jiġu inklużi suġġerimenti indikattivi u konkreti ta’ azzjonijiet mingħand l-
awtoritajiet reġjonali u lokali fid-dokumenti ta’ appoġġ tar-regolamenti. Wieħed jista’ 
jassumi li l-parti l-kbira tal-awtoritajiet reġjonali u lokali m’għandhomx il-kapaċità jew 
il-motivazzjoni għall-involviment fl-istrateġija tal-livell ogħla tal-inizjattivi ewlenin, 
b’mod speċjali meta nqisu li mhux previst finanzjament addizzjonali. Għaldaqstant, 
aktar ma s-suġġerimenti jkunu faċli li wieħed isegwihom u eqreb lejn il-'livell lokali', 
aktar tikber il-possibilità li dawn is-suġġerimenti jittieħdu. 

Rakkomandazzjonijiet – Livell tal-Istati Membri 

19. Titjib fl-iżvilupp ta’ patti territorjali fost l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex titjieb l-
implimentazzjoni tal-kuntratti ta’ sħubija. 

20. L-awtoritajiet lokali u reġjonali mhumiex involuti biżżejjed fl-implimentazzjoni 
strateġika Ewropea, u f’ħafna każijiet jeħtieġ trasferiment aħjar u aktar komprensiv tal-
għarfien tekniku.  Anke f’dan il-każ, l-Istati Membri huma responsabbli li jiżguraw 
trasferiment kontinwu tal-għarfien tekniku.  

21. L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom jiġu inklużi fil-proċessi ta’ programmar u 
konsultazzjoni b’modi li jkunu jistgħu jlaħħqu magħhom, u li jiġġeneraw rispons utli. 
Għandna nippreżentawhom b’azzjonijiet indikattivi konkreti, filwaqt li għandha tinkiseb 
l-approvazzjoni tagħhom jew opinjonijiet alternattivi, aktar milli ninvolvuhom f’diskorsi 
ta’ ‘politika għolja’ jew nippreżentawhom b’xenarji fissi u mhux negozjabbli.  

22. Għandu jiġi promoss l-iskambju tal-esperjenzi u t-tixrid tal-aqwa prattiki, filwaqt li 
jingħataw struzzjonijiet faċli u pass wara pass għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
relevanti għal Ewropa 2020, bl-appoġġ tas-servizzi tal-Helpdesk. 


