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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-ksib ta' koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika vera fi ħdan l-UE - kundizzjoni 
sine qua non għall-kompetittività dinjija?
(2009/2233(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat li jistabblixxi l-Komunità Ewropea (2007/C 306/01), u partikorlament it-Titolu I u 
t-Titolu XVIII tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġuni bl-isem: 'L-Ewropa 
Globali: Kompetizzjoni Dinjija: Kontribut lill-Istrateġija tal-UE għat-Tkabbir Ekonomiku 
u l-Impjiegi' (COM(2006)0567),

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2009 tal-OECD,

– wara li kkunsidra Successful partnerships: a guide, tal-Forum għas-Sħubijiet u l-
Governanza Lokali tal-Programm LEED tal-OECD, 2006,

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar il-Kompetittività Globali 2009-2010, Forum Ekonomiku 
Dinji, Ġinevra, l-Isvizzera, 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport 'An agenda for a reformed cohesion policy – A place-based 
approach to meeting European Union challenges and expectations', rapport indipendenti 
mħejji fuq talba ta' Danuta Hübner, Kummissarju għall-Politika Reġjonali, minn Fabrizio 
Barca, April 2009,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' definizzjoni ta' politika tal-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u 
tar-Reġjuni tal-Ewropa dwar il-'Futur tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE', Brussell, 
Diċembru 2009,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER) dwar il-
politika reġjonali ta' wara l-2013, adottata mill-Assemblea Ġenerali tal-AER fit-8 ta' 
Novembru 2007 f'Udine, l-Italja,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-
riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji u l-programmi tal-politika ta' koeżjoni għall-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 (COM(2008)0301),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-24 ta' Marzu 2009 dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament tal-Fondi Strutturali 2007-2013: ir-riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji ta' 
koeżjoni nazzjonali u l-programmi operattivi (2008/2183(INI))1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Marzu 2009 dwar l-aħjar prattiki fil-
                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0165.



PE442.941v01-00 4/10 PR\819344MT.doc

MT

qasam tal-politika reġjonali u l-ostakli għall-użu tal-Fondi Strutturali (2008/2061(INI))1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2008 dwar il-governanza u s-
sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u bażi għal proġetti fil-qasam tal-politika 
reġjonali (2008/2064(INI)2,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali dwar il-green paper dwar 
il-koeżjoni territorjali u [...] ir-riforma futura tal-politika għall-koeżjoni (A6–0083/2009)3,

– wara li kkunsidra r-raba' rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali 
(COM(2007)0273),

– wara li kkunsidra l-20 rapport annwali tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
Fondi Strutturali (2008) (COM(2009)0617),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem 'Il-mobilizzazzjoni tal-
investiment privat u pubbliku għall-irkupru u tibdil strutturali fit-tul: l-iżvilupp tal-
Partenarjati Pubbliċi Privati' (COM(2009)0615),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7–0000/2010),

A. billi l-Unjoni Ewropea tista' tkun globalment kompetittiva biss jekk il-politiki interni 
jirfdu l-kapaċità tagħha li tirreaġixxi għall-isfidi globali, b'perjodi ta' reċessjoni juru kif ir-
reġjuni inqas żviluppati għandhom inqas kapaċità ta' rkupru,

B. billi fir-Rapport Annwali tagħha tal-2009, l-OECD fformulat rakkomdazzjoni għal tkabbir 
fit-tul li ffokalizzat fuq l-importanza tat-tassazzjoni, tal-investiment fl-infrastruttura, fl-
edukazzjoni u l-ħaddiema kif ukoll tar-regolamentazzjoni tas-swieq tal-produzzjoni u 
b'hekk ir-rwol tagħhom jiġi enfasizzat,

C. billi l-Forum Ekonomiku Dinji, fir-Rapport tiegħu dwar il-Kompetittività Globali tal-2009 
kif ukoll f'rapporti oħra, ġibed l-attenzjoni għar-rwol deċiżiv li tiżvolġi l-infrastruttura 
bħala t-tieni pilastru minn 12 li fuqhom il-kompetittività globali hija vvalutata, u ppreċiża 
li l-infrastruttura ta' kwalità hija fundamentali biex tnaqqas l-effetti tad-distanzi, tiġbed 
investiment barrani u tiggarantixxi li l-iżvilupp ekonomiku jkun possibbli,

D. billi, biex l-objettivi tal-UE 2020 jintlaħqu, jeħtieġ li tiġi aċċettata l-eżistenza ta' disparità 
fil-livelli ta' żvilupp u fil-limitazzjonijiet, u li l-objettivi għandhom jiġu ffissati filwaqt li 
jqisu l-qagħda u l-bżonnijiet reali identifikati permezz tal-konsultazzjoni mal-atturi kollha 
involuti fid-diversi livelli ta' gvern,

E. billi l-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2010 għaraf l-importanza tal-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u speċjalment l-iżvilupp tal-infrastruttura biex tgħin biex 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0156.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0492.
3 Testi adottati, P6_TA(2009)0163.
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jiġi żgurat is-suċċess tal-Istrateġija UE 2020, f'ċirkostanzi li fihom din l-istrateġija l-ġdida 
se tittratta l-imblokki fl-iżvilupp ekonomiku,

F. billi, flimkien mal-effetti tal-kriżi, se jkollna nħabbtu wiċċna ma' sfidi kbar fis-snin li 
ġejjin – l-adegwament għall-globalizzazzjoni, it-tibdiliet demografiċi, it-tibdil fil-klima u 
l-kwestjonijiet relatati mal-enerġija – u r-reġjuni se jiżvolġu rwol biex jiżguraw li l-
kundizzjonijiet ikunu stabbiliti biex jillimitaw l-impatt fuq il-pubbliku, u billi dawn 
jeħtieġu jkunu sostnuti, abbażi ta' bżonnijiet idenfitikati, permezz tal-użu tal-prinċipju ta' 
sħubija u strumenti idonei għal valutazzjoni ex-ante tal-impatt territorjali tat-tipi differenti 
ta' politika,

G. billi, kif juri l-eżitu tat-taħdidiet dwar l-istrateġiji u l-programmi fil-qasam tal-politika ta' 
koeżjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, f'kull livell ta' gvern il-kwalità 
tal-programmi u l-involviment tal-partijiet interessati żdiedu u b'hekk ikkontribwixxew 
b'mod aktar effikaċi lejn l-ilħuq tal-objettivi ta' Lisbona ta' kompetittività ekonomika u 
impjiegi,

H. billi r-riforma tal-politika ta' koeżjoni teħtieġ li ssaħħaħ din il-politika permezz ta' 
korrelazzjoni aħjar u koordinament u sinerġija aħjar tal-politiki Ewropej, mingħajr ma 
politika tkun subordinata għal oħra, abbażi tal-ħtiġijiet u tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea 
f'termini ta' żvilupp sostenibbli,

I. billi teżisti firxa wiesgħa ta' strumenti ta' xogħol u metodi analitiċi, proposti f'livell lokali 
u reġjonali, li jgħinu fl-avvanz tal-iżvilupp ekonomiku u tal-inklużjoni soċjali, li juru l-
involviment u l-impenn tal-atturi lokali u reġjonali fil-konfront tal-politika ta' koeżjoni,

J. billi l-kompetittività ekonomika tar-reġjuni li baqgħu lura qed tiġi sostnuta mill-iżvilupp 
tal-infrastruttura ta' kull tip u b'hekk isir possibbli l-aċċess għall-edukazzjoni, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni,

Il-politika ta' koeżjoni bħala sine qua non għall-kompetittività ekonomika globali

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-valur miżjud ipprovdut mill-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni 
Ewropea u r-rwol tagħha bħala strument tal-UE biex iżżid il-kompetittività tar-reġjuni, 
twettaq riformi strutturali u ssaħħaħ il-kapaċità tar-reġjuni biex jadattaw għall-klima 
ekonomika globali;

2. Jisħaq fuq ir-rwol ewlieni li żvolġa s-settur pubbliku, permezz tal-implimentazzjoni tal-
politika ta' koeżjoni, fil-bini mill-ġdid tal-fiduċja u tas-solidarjetà fi żminijiet ta' 
reċessjoni u sussegwentement billi għamel investiment pubbliku, speċjalment fl-
infrastruttura, u ggarantixxa żvilupp sostenibbli;

3. Huwa tal-fehma li, kif dispost mit-Trattat ta' Lisbona, l-iżvilupp ekonomiku ekwilibrat 
tal-UE jnaqqas id-disparitajiet reġjonali fil-livelli ta' żvilupp u jħejji lir-reġjuni biex 
jissodisfaw l-isfidi tal-globalizzazzjoni, tat-tibdil demografiku u dak fil-klima, filwaqt li 
jitqiesu d-dgħufijiet speċifiċi tagħhom;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, permezz tas-sinerġiji ġenerali bir-riċerka u żvilupp u bil-
politiki tal-innovazzjoni, il-politika ta' koeżjoni tista' toffri mezzi ta' kif jistgħu jintlaqgħu 
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l-isfidi tal-UE 2020 billi l-potenzjali lokali speċifiċi jiġu sostnuti u sfruttati u tiġi garantita 
l-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali;

Koeżjoni territorjali – mera tal-impatt tal-politiki tal-UE fil-livell lokali

5. Japprova l-fehmiet espressi fil-Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali dwar il-fattur 
ewlenin fil-koeżjoni territorjali; jagħmel riferiment partikolari għar-rispett tad-diversità 
reġjonali u għall-iżvilupp tal-potenzjal u tal-kompetittività reġjonali filwaqt li jenfasizza 
l-importanza tal-aċċessibilità permezz ta' servizzi pubbliċi u infrastruttura adegwata, u 
jistieden il-Kummissjoni biex tressaq proposti konkreti għall-implimentazzjoni tal-
objettiv relatat mal-koeżjoni territorjali;

6. Huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jappoġġaw approċċ b'bażi lokali biex 
ifasslu u jimplimentaw il-politika ta' koeżjoni; jagħraf li r-rwol tar-reġjuni jvarja bejn l-
Istati Membri skont l-istruttura politika u amministrattiva tagħhom; jitlob li jinkiseb titjib, 
permezz tal-promozzjoni tal-prinċipju ta' deċentralizzazzjoni, matul il-perjodu ta' 
programmazzjoni attwali, li fih ir-reġjuni qegħdin jamministraw 30.5% biss tal-baġit 
kumplessiv allokat għall-politika ta' koeżjoni, u l-bqija hija amministrata mill-gvernijiet 
ċentrali;

7. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-riżultat tal-inizjattivi URBAN u LEADER u jemmen li l-politika 
ta' koeżjoni tista' toħloq qafas għal żvilupp rurali-urban ekwilibrat; jistieden il-
Kummissjoni teżamina u tipproponi metodoloġiji ta' xogħol li jippromwovu sħubiji 
urbani-rurali u jistimolaw żvilupp urban sostenibbli;

Massimizzazzjoni tal-impatt tal-politika ta' koeżjoni biex tiżdied il-kompetittività 
ekonomika

8. Iqis is-sħubija bħala prinċipju fundamentali għad-determinazzjoni tal-kontenut tal-
politika ta' koeżjoni, u l-approċċ minn isfel għal fuq isaħħaħ il-kapaċitajiet 
amministrattivi u l-kwalità tal-proċess ta' programmazzjoni; jemmen li l-livelli kollha ta' 
gvern jeħtieġu jiżvolġu rwol koeżiv, komplementari u produttiv biex jagħtu spinta lill-
kompetittività ekonomika tal-UE; jistieden il-Kummissjoni tqis il-possibilità ta' ftehimiet 
trilaterali bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u r-reġjuni biex jiġi garantit li l-obbligi 
tas-sħubija jiġu sodisfatti;

9. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu semplifikati l-proċeduri għall-użu tal-Fondi Strutturali u tal-
Fond ta' Koeżjoni u li tiġi garantita l-flessibilità tagħhom u jitnaqqas il-piż amministrattiv 
fuq il-benefiċjarji tal-finanzjamenti, biex b'hekk l-awtoritatjiet ikunu jistgħu jittrattaw l-
isfidi l-kbar fil-ħin u bl-użu ta' riżorsi xierqa; hu tal-fehma li s-sħubiji bejn is-settur 
pubbliku u dak privat jistgħu joffru sostenn awtentitiku billi jissupplementaw l-isforzi li 
jsiru fuq livell lokali u reġjonali, u jistieden il-Kummissjoni tressaq proposti konkreti 
għall-konsolidament tas-sħubiji bejn is-settur pubbliku u dak privat fl-ambitu tal-politika 
ta' koeżjoni;

10. Jisħaq fuq l-importanza li jkompli jingħata appoġġ lill-proġetti mmirati għar-reġjuni li 
baqgħu lura, sabiex l-impatt mistenni f'dan il-perjodu ta' programmazzjoni jinżamm u 
jkun konformi mal-istimi inizjali; huwa tal-fehma li l-irtirar ta' dak l-appoġġ inaqqas l-
impatt tar-riżultati pożittivi inizjali;
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11. Huwa tal-fehma li l-indikatur ewlieni fid-determinazzjoni ta' liema żoni huma eliġibbli 
għall-assistenza finanzjarja tal-UE għandu jkun il-livell ta' PDG u li l-introduzzjoni ta' 
indikaturi oħra tista' tiġi ammessa wara studji li jkunu twettqu fuq ir-rilevanza tagħhom u 
fuq il-mod li bih dik l-informazzjoni tinġabar u tiġi pproċessata;

12. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu allokati finanzjamenti abbażi tal-ispeċifiċitajiet reġjonali; 
jistieden il-Kummissjoni toħloq strumenti finanzjarji adegwati biex tikseb valur miżjud 
f'terminu qasir u medju, hija u tqis ukoll l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja; 

Il-politika ta' koeżjoni bħala politika fundamentali għall-perjodu ta' wara l-2013

13. Jenfasizza r-rwol deċiżiv tal-iżvilupp reġjonali u tal-koeżjoni territorjali fit-tisħiħ tal-
kompetittività ekonomika tal-UE u fl-ilħuq tal-objettivi tal-UE 2020, u l-approċċ b'bażi 
lokali ikun wieħed mill-modi ewlenin ta' kif jintlaħaq ekwilibrju ekonomiku;

14. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li l-aspettattivi tal-pubbliku Ewropew huma 
bbażati fuq il-bżonnijiet tiegħu, u speċjalment fuq ix-xewqa għall-aċċess għal 
infrastruttura adegwata u servizzi pubbliċi ta' kwalità, li għandhom jiġu fornuti b'mod 
ekwu u bi prezzijiet li jifilħu għalihom iċ-ċittadini Ewropej kollha, indipendentement 
minn fejn jgħixu u jaħdmu;

15. Jenfasizza l-fatt li l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali toffri opportunità biex jiġi 
sfruttat il-potenzjal sħiħ tar-riċerka, tal-iżvilupp u tal-innovazzjoni u jiġi żgurat li l-
pubbliku Ewropew ikunu jista' jkollu standards ta' ħajja aħjar u aktar fiduċja fl-UE; l-
investiment selettiv fir-riċerka, fl-iżvilupp u fl-innovazzjoni għandu jqis il-kapaċitajiet u 
l-potenzjali reġjonali u urbani u jgħin fl-iżvilupp ta' dan is-settur permezz tal-iżvilupp 
istituzzjonali u programmi ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-titjib tal-kwalità tal-ħajja permezz tal-ħolqien ta' impjiegi siguri u ta' kwalità aħjar kif ukoll 
garanzija ta' aċċess għall-infrastruttura ta' kull tip, kemm tat-trasport, soċjali jew edukattiva 
jew relatata mar-riċerka, żvilupp u innovazzjoni kienu r-raġuni ewlenija tal-appoġġ taċ-
ċittadini favur l-integrazzjoni Ewropea.

Il-politika ta' koeżjoni tista' tiggarantixxi l-iżvilupp koeżiv tal-Unjoni Ewropea permezz tal-
objettivi u tal-istrumenti speċifiċi tagħha u b'hekk jiġu sodisfatti l-eżiġenzi ekonomiċi u 
soċjali taċ-ċittadini Ewropej. Fl-istess waqt, l-Istati Membri tal-UE, inklużi dawk tal-Ewropa 
tal-Lvant u tax-Xlokk, qegħdin iħabbtu wiċċhom b'mod dirett mal-effetti tal-globalizzazzjoni. 

Il-mod li bih kull Stat Membru jisfrutta l-opportunitajiet offruti mill-appartenenza għas-suq 
uniku Ewropew jiddependi mill-maturità u mil-livell ta' żvilupp tiegħu, li jvarjaw minn pajjiż 
għall-ieħor. Konsegwentement, kull Stat Membru hu responsabbli li jindika l-aktar 
provvedimenti effikaċi biex l-ekonomija tiegħu tkun tista' taħdem fi ħdan din is-sistema 
globali.

Dan ir-rapport, bl-isem Il-ksib ta' koeżjoni territorjali, soċjali u ekonomika vera fi ħdan l-
UE - kundizzjoni sine qua non għall-kompetittività dinjija? huwa intiż biex jistimola d-
dibattitu fost d-deputati tal-Parlament Ewropew dwar in-natura interdipendenti u 
komplementari tal-provvedimenti adottati fuq livell Ewropew u nazzjonali biex jiġu sodisfatti 
l-objettivi tal-politiki tal-UE, fosthom dak li tiżdied il-kompetittività ekonomika globali. Ir-
rapport jipprova joffri qafas li jenfasizza r-rwol integranti tal-politika ta' koeżjoni u l-kontribut 
li tagħti biex tiżdied il-kompetittività globali tal-UE.

L-approċċ tar-rapporteur

Il-kuntest globali u Ewropew ġab lir-reġjuni fuq quddiem nett minħabba l-isfidi li jħabbtu 
wiċċhom magħhom, sew jekk ikunu fil-qasam tat-tibdil fil-klima, tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, 
tal-migrazzjoni soċjali jew tal-enerġija, sew jekk huma l-isfidi kkawżati mill-kriżi ekonomika 
u finanzjarja, li l-impatt tagħha qiegħda tinħass fuq livell lokali.

Ir-rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li l-politika ta' koeżjoni hija l-politika fundamentali tal-
UE biex tippermetti lir-reġjuni jilqgħu dawn l-isfidi mill-aħjar li jistgħu u b'hekk jgħinu biex 
tiżdied il-kompetittività ekonomika tal-UE, billi:

- jiggarantixxu standards ta' ħajja komuni għaċ-ċittadini kollha tal-UE; u
- isostnu l-iżvilupp billi jisfruttaw l-ispeċifiċitajiet lokali u reġjonali u b'hekk 

jiġġeneraw valur miżjud u produttività ekonomika.

Il-politika ta' koeżjoni tat kontribut notevoli biex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija ta' 
Lisbona, iżda r-rapporteur tagħkom iqis li, biex ir-riżultati miksuba u l-impatt mistenni 
tagħhom jiġu kkonsolidati, jeħtieġ isiru investimenti kontinwi fl-infrastruttura ta' kull tip, 
bħala bażi għal żieda fil-kompetittività ekonomika.
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Infrastruttura – fattur fundamentali għaż-żieda tal-kompetittività globali

L-infrastruttura tirrappreżenta wieħed mill-pilastri ewlenin ivvalutati fuq livell internazzjonali 
biex jaċċertaw il-livelli ta' kompetittività ekonomika; din tagħmel possibbli li l-effetti dovut 
għad-distanzi jixxejnu filwaqt li tiggarantixxi l-mobilità tal-investimenti u tal-ħaddiema.

L-objettiv tal-UE 2020 għal ekonomija kompetittiva, konnessa u li tirrispetta aktar l-ambjent 
jista' jintlaħaq permezz tal-modernizzazzjoni u tal-interkonnessjoni tal-infrastruttura u tas-
sostenn għall-pjanijiet ta' investiment u għall-proġetti ta' żvilupp li jkunu f'sintonija mal-
karatteristiċi speċifiċi ta' kull reġjun. Dan l-approċċ jista' jkun implimentat b'mod vijabbli bl-
użu ta' metodi u strumenti innovattivi.

Ir-rapporteur tagħkom iqis bħala essenzjali li tinkiseb koeżjoni territorjali, billi hu fil-livell 
territorjali li dak li jkun jista' josserva l-punt sa liema:

- il-programmazzjoni tal-proċess ta' żvilupp reġjonali kien f'armonija mal-bżonnijiet u 
mal-potenzjal speċifiku ta' żona;

- is-sħab involuti jgawdu minn kapaċitajiet istituzzjonali suffiċjenti biex jiggarantixxu l-
aħjar rata ta' assorbiment possibbli tal-fondi mill-UE; 

- l-appoġġ mogħti mill-UE huwa appoġġ fit-tul li jiżviluppa r-riżultati miksuba permezz 
tal-implimentazzjoni tal-proġetti ffinanzjati mill-UE u jassigura s-sostenibilità.

Id-disparitajiet fil-livelli ta' deċentralizzazzjoni u sistemi ta' gvern b'ħafna livelli joħolqu 
sitwazzjonijiet viżibbli bl-aktar mod ċar fuq livell lokali u reġjonali, u l-iżgurar li l-miżuri 
ffinanzjati mis-settur pubbliku – f'livell Ewropew jew nazzjonali – ikunu kumplementari 
filwaqt li jiġi evitat l-irduppjar eventwali ta' finanzjamenti huma sfidi reali li jeħtieġu jiġu 
solvuti f'livell lokali.

Teżisti eżiġenza li jkun garantit koordinament orizzontali u vertikali bejn il-livelli differenti 
ta' gvern, u bejn l-oqsma ta' attività u t-tipi ta' intervent. Il-fatt li jiġu garantiti standards 
komuni fl-iżvilupp miksub bis-saħħa tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
partikolarment fir-reġjuni mal-fruntieri, jirrikjedi:

- programmazzjoni ta' kwalità għolja msejsa fuq l-involviment tal-partijiet interessati 
mil-livelli u mis-setturi rilevanti kollha;

- użu ta' statistika u indikaturi rilevanti u uniformi kemm fil-fażi ta' programmazzjoni 
kif ukoll f'dik ta' implimentazzjoni;

- implimentazzjoni ta' sistema ta' monitoraġġ regolata sabiex tippermetti l-osservazzjoni 
u l-analiżi ta' firxa sħiħa ta' indikaturi u impatti li għandhom;

- tixrid tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet lil-livelli kollha ta' gvern u lis-setturi ta' attività 
reġjonali.

Fid-dawl tal-fatt li l-Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni huma l-istrumenti finanzjarji 
ewlenin favur l-ilħuq tal-objettivi ta' żvilupp stabbiliti fuq livell reġjonali, ikun awspikabbli li 
l-valur miżjud li jiġġeneraw jiġi massimizzat permezz ta':

- sostenn għall-isforzi li jsiru mill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiżviluppaw 
kapaċità amministrattiva, billi teżisti eżiġenza ppruvata għal kompetenzi u kwalità fl-
ippjanar. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiggarantixxu assistenza teknika 
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ta' kwalità u l-proċess ta' implimentazzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali għandhu jissaħħaħ f'livell lokali u reġjonali;

- semplifikazzjoni tal-proċeduri għall-allokazzjoni ta' finanzjamenti strutturali u ta' 
koeżjoni;

- żvilupp tal-qafas meħtieġ għas-sħubiji bejn is-settur pubbliku u privat biex ikunu 
għażla vijabbli u realistika għar-reġjuni.

Minkejja s-sħubiji bejn is-settur pubbliku u privat jitqiesu bħala alternattiva, bosta Stati 
Membri ma għandhom la qafas ġuridiku u lanqas kompetenzi biżżejjed ċari f'livell reġjonali 
biex dan l-approċċ isir. Jeħtieġ, pereżempju, li l-BEI tipprovdi rekwiżiti ta' assistenza teknika 
lill-awtoritajiet bil-għan li dawn ikunu jistgħu jifformaw it-tali sħubiji.

Il-punti kollha għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni, biex b'hekk fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss, fl-ambitu tal-qafas ġenerali tal-objettivi tal-UE 2020, ir-reġjuni 
jkunu jistgħu jagħtu l-kontributi tagħhom stess għall-iżvilupp sostenibbli u jiggarantixxu l-
ksib ta' standards ta' ħajja komuni.

Wara l-2013, il-politika ta' koeżjoni għandha ssir politika ta' sostenn, fid-dawl tar-rwol deċiżiv 
fit-tnaqqis tad-disparitajiet fl-iżvilupp bejn ir-reġjuni tal-Ewropa. Huwa minnu li l-bidu tal-
kriżi ekonomika u finanzjarja jaf jikkawża ċertu tibdil, iżda permezz tal-maturità u tal-
flessibilità se jkun possibbli li l-eżiġenzi ferm differenti tar-reġjuni jiġu sodisfatti. Din hija 
raġuni waħda għaliex ir-rapporteur tagħkom iqis li ftehim/impenn trilaterali huwa meħtieġ 
bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u r-reġjuni li jistabbilixxi biċ-ċar ir-rwol li kull parti 
għandha tiżvolġi biex tipprova tilħaq l-objettivi stabbiliti. 

Is-sostenn għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni kif anki l-iżvilupp tal-edukazzjoni u l-
kapaċitajiet meħtieġa biex jiġi żgurat suq ta' impjiegi inklussiv se jkun segwit minn politika u 
provvedimenti fuq livell reġjonali. Il-fatt li jiġu garantiti livell ta' żvilupp garantit u l-aċċess 
għall-infrastruttura bażika u servizzi ta' kwalità jżid il-kapaċità li jintlaqgħu l-isfidi l-kbar. Il-
kompetittività ekonomika globali hija sostnuta minn din il-kapaċità ta' reazzjoni għall-
globalizzazzjoni.

L-użu tar-riżorsi finanzjarji Ewropej u nazzjonali disponibbli għal proġetti li jinvolvu r-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni mhuwiex uniformi u dan jissarraf fil-bżonn li tiżdied il-
kapaċità amministrattiva fuq livell reġjonali sabiex ikunu jistgħu jinstabu soluzzjonijiet ġodda 
għall-problemi attwali.

Ir-rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li ladarba jintlaħaq l-objettiv li tiġi żgurata kwalità ta' 
ħajja bħal din permezz tal-aċċess għall-infrastruttura u ta' servizzi ta' kwalità, ir-reġjuni jkunu 
jistgħu jikkonċentraw ruħhom fuq provvedimenti li jiżviluppaw il-potenzjal ekonomiku 
lokali, b'fażi importanti tkun dik tal-iżvilupp ta' politiki lokali relatati mar-riċerka, l-iżvilupp u 
l-innovazzjoni u l-infrastruttura reġjonali adegwata.


