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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport tal-2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta’ 
Koeżjoni għall-2007-2013
(2010/2139(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikoli 174 sa 178 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 2010 dwar il-
politika ta’ koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 
2007-2013 (COM(2010)0110),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma għall-PErsunal tal-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 
2010, id-Dokument ta' Akkumpanjament għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 
ta' Marzu 2010 dwar il-politika ta' koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013 (SEC(2010)0360),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Ottubru 
2010, ‘Politika ta’ Koeżjoni: Ir-risposta għall-kriżi ekonomika', rieżami tal-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ politika ta' koeżjoni adottati b’appoġġ għall-Pjan 
Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku (SEC(2010)1291),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji-gwida 
strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni (2006/702/EC)2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu 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 operattivi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar l-implimentazzjoni tas-
sinerġiji tal-fondi assenjati għar-riċerka u l-innovazzjoni fir-Regolament (KE) Nru 
1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u s-Seba' Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp fil-bliet u r-reġjuni kif ukoll fl-Istati Membri u fl-Unjoni4,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Informazzjoni Nru 1 tal-Kummissjoni: Earmarking tat-
28 ta’ Frar 2007 (COCOF/2007/0012/00),

– wara li kkunsidra n-nota ta’ informazzjoni tal-Kummissjoni ‘Struttura indikattiva għar-

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25–78
2 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11-32
3 Testi adottati, P6_TA(2009)0165.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0189.
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rapporti strateġiċi nazzjonali 2009’ tat-18 ta’ Mejju 2009 (COCOF 09/0018/01),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport Strateġiku tal-2010 mill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Programmi tal-Politika ta' Koeżjoni adottati 
mill-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fl-14 ta' Ġunju 2010,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għar-Reġjuni dwar ‘Politika ta’ Koeżjoni: rapport 
strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013’ tal-1-2 ta’ Diċembru 
2010 (CdR 159/2010),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka 
u l-Enerġija, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

A. billi, skont it-termini tal-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, biex jippromwovi l-iżvilupp globali armonjuż tagħha, l-Unjoni għandha 
tiżviluppa u tiżvolġi l-azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tagħha,

B. billi d-dimensjoni strateġika tal-politika ta’ koeżjoni li tiggarantixxi konsistenza mal-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea hija mogħtija u aċċentwata permezz tar-Regolament atl-
Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (magħruf: ir-Regolament Ġenerali), il-linji-gwida strateġija 
tal-Komunità dwar il-koeżjoni (magħrufin: Linji-Gwida Strateġiċi), il-Qafas ta’ Riferenza 
Strateġika Nazzjonali (NSRF) u l-Programmi Operazzjonali (OP),

C. billi l-eżerċizzju tar-rapportaġġ strateġiku jirrappreżenta karatteristika ġdida tal-politika 
ta’ koeżjoni, introdott fil-perijodu preżenti ta' programmazzjoni permezz tar-Regolament 
Ġenerali bħala strument għall-eżami tal-implimentazzjoni tal-Linji-Gwida Strateġiċi, bl-
objettiv li jiżdied il-kontenut strateġiku u jkunu promossi t-trasparenza u r-responsabilità 
politika tal-politika ta’ koeżjoni,

D. billi t-Trattat ta' Lisbona mmarka b’mod distintiv liema hu l-eżerċizzjoni li permezz 
tiegħu s-sottinsjemijiet tas-86 skemi prijoritarji miftehmin kellhom jiġu identifikati bħala 
prijoritajiet speċifiċi skont il-Programm ta’ Lisbona għat-Tkabbir u x-Xogħol u billi, 
għar-reġjuni tal-objettiv tal-Konverġenza, ġew identifikati 47 tema ta' prijorità bħala 
prijoritajiet immarkati b’mod distintiv, filwaqt li fir-reġjuni tal-objettiv tal-Kompetittività 
u x-Xogħol Reġjonali, ġew identifikati biss 33 tema ta’ prijorità,

E. billi għar-rapporti nazzjonali ta’ strateġija tal-2009, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
qablu li jiskambjaw id-data biss dwar it-temi ta’ prijorità skont l-objettiv, bid-data tat-30 
ta’ Settembru 2009 bħala mira għall-estrazzjoni,

F. billi r-reġjunijiet Ewropej għadhom jiffaċċjaw avariji ekonomiċi, soċjali u ambjentali 
lampanti, parzjalment bħala konsegwenza naturali tal-aħħar żewġ tkabbiriet imma wkoll 
minħabba l-effetti diretti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali, ukoll jekk dawn l-
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avariji nxtorbu matul l-aħħar għaxar snin b'riħet il-kontribut attiv tal-politika ta' koeżjoni,

G. billi l-politika ta’ koeżjoni kienet element fundamentali tal-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku (EERP), u b’hekk tintwera l-importanza tal-Fondi Strutturali bħala għodod ta' 
stimulu ekonomiku, b'mod partikolari għan-negozji ż-żgħar, is-sostenibilità u l-effiċjenza 
enerġetika u billi l-Kummissjoni ntalbet tippreżenta rapport fl-2010 dwar l-
implimentazzjoni ta’ miżuri adottati bħala parti mir-respons tal-Ewropa għall-kriżi;

1. Jifraħ lill-Istati Membri dwar l-isforzi tagħhom għat-tħejjija tal-ewwel rapporti strateġiċi 
nazzjonali tagħhom, li rriżultaw għajn siewja ta’ tagħrif dwar l-implimentazzjoni;

2. Jindika li, meta ssir l-analiżi komparata, għandu jitqies li ħames Stati Membri ħarġu d-
data tagħhom f'data aktar reċenti u wieħed minħabba f’data anterjuri; iqis li huwa aktar 
xieraq li jitqabbel il-progress magħmul mill-Istati Membri mal-medja tal-UE;

3. Iqis li t-trasparenza fl-allokazzjoni tal-fondi ġġib l-implimentazzjoni korretta u hija 
prekondizzjoni fundamentali għall-ksib tal-objettivi globali tal-politika ta’ koeżjoni u 
bħala tali jeħtieġ li tkun infurzata; huwa tal-fehma li l-għemil ta’ linji-gwida komunitarji 
u t-tidħol tar-rapportaġġ strateġika bħala strument ġdid ikkontribwixxew għal aktar 
responsabilità politika fil-ksib tal-objettivi ta’ politika;

Implimentazzjoni

4. Jinnota li l-volum finanzjarju rapportat ta’ proġetti magħżulin huwa ta’ EUR 93.4 biljun, 
li jirrappreżentaw 27.1% tar-riżorsi disponibbli tal-UE fil-perijodu kurrenti, u li din ir-rata 
medja tapplika għat-tliet objettivi ta' politika ta' koeżjoni kif ukoll għall-kategoriji tal-
earmarking ta’ Lisbona u għall-progress fl-implimentazzjoni tal-Linji-Gwidi Komunitarji 
Strateġiċi; jisħaq, iżda, li l-progress ivarja ħafna bejn il-pajjiżi u bejn it-temi, bir-rati ta' 
selezzjoni aggregata ogħla minn 40% fil-każ ta' 9 Stati Membri u anqas minn 20% fil-każ 
ta' 4 Stati Membri;

5. Jinnota b’sodisfazzjon li total ta’ EUR 63 biljun ġie rappurtat li ġie allokat lil proġetti ta’ 
earmarking ta’ Lisbona u li s-selezzjoni tal-proġetti għall-earmarking ta’ Lisbona hija fl-
istess livell jew timxi kemmkemm aktar bil-ħeffa mis-selezzjoni għal azzjonijiet oħrajn;

6. Jinnota li r-rata ta’ progrress fost it-temi CSG hija l-ogħla fit-tema tad-Dimensjoni 
Territorjali (30%), ogħla mill-medja għat-'Titjib tal-Konoxxenza u tal-Innovazzjoni għat-
Tkabbir’, imma anqas minn 27.1% fil-każ taż-żewġ linji-gwida l-oħrajn u li, aktar minn 
hekk, ir-rata ta’ selezzjoni huma ogħla mill-medja għall-proġetti li jkunu bis-sistema tal-
earmarking ta’ Lisbona bl-objettivi kemm ta' Konverġenza u kemm ta’ Kompetittività 
Reġjonali u Impjiegi, imma jammontaw biss għal 20.5% tal-objettiv tal-Koperazzjoni 
Territorjali Ewropea; jiddispjaċih li, fl-assenza ta’ output u indikaturi ta’ riżultati għall-
Istati Membri kollha, ġie ppruvat li l-analiżi tal-prestazzjoni tal-politika kif ippreżentata 
fir-rapport strateġiku kellha limitazzjonijiet gravi;

7. Jiddispjaċih mid-dewmien fis-selezzjoni tal-proġetti għall-oqsma strateġiċi bħalma huma 
s-settur ferrovjarju, ċerti investimenti tal-enerġija u l-ambjent, l-ekonomija diġitali, l-
inklużjoni soċjali, il-governanza u l-bini tal-kapaċità, u s-sejħiet għal analiżi profonda tal-
kawżi ta’ dan id-dewmien; jissottolinja mill-band l-oħra l-assorbiment ogħla ta’ proġetti 
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ambjentali fil-programmi tal-Koperazzjoni Territorjali Ewropea, u jindika l-valur miżjud 
ċar tal-koperazzjoni f’dan il-kuntest;

L-Isfidi fl-implimentazzjoni

8. Jisħaq dwar il-fatt li s-selezzjoni u l-implimentazzjoni effettivi tal-proġetti f’ċerti oqsma 
hija mxekkla minn prekondizzjonijiet relevanti li huma neqsin, bħalma huwa n-nuqqas ta’ 
prijoritajiet nazzjonali ċari għal ċerti oqsma ta’ intervent, traspożizzjoni tardiva ta’ liġijiet 
tal-UE u nuqqas ta’ kapaċità istituzzjonali u amministrattivi;

9. Ifakkar b’dispjaċir li d-dewmien sostanzjali fl-implimentazzjoni tal-politika jirriżulta l-
aktar mill-fattur li ġejjin: il-konklużjoni tardiva tan-negozjazzjonijiet fuq il-qafas 
finanzjarju pluriennali u l-pakkett leġiżlattiv tal-politika, li jirriżulta fit-tlestija tardiva tal-
istrateġiji nazzjonali u tal-programmi operattivi, fil-bidliet tar-regoli dwar il-kontroll 
finanzjarju, sovrapponiment mal-għeluq tal-perijodu 2000-2006 u l-ftit riżorsi pubbliċi 
disponibbli għall-kofinanzjament fl-Istati Membri;

10. Jiddeplora l-fatt li, minkejja li r-Rapport Strateġiku għandu jissottolinja l-kontribut tal-
programmi konfinanzjati mill-Fondi Strutturali lejn l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-
politika ta' koeżjoni, dan ma għandux jagħti data komprensiva dwar is-sitwazzjoni li 
tirrigwardja l-avariji reġjonali sal-2009;

Ir-Rispons għall-kriżi ekonomika

11. Jilqa’ l-pubblikazzjoni tal-Karta ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni 'Politika ta' 
Koeżjoni: Ir-risposta għall-kriżi ekonomika', rieżami tal-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
politika ta' koeżjoni adottati b’appoġġ għall-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku;
jissottolinja li dan ir-rieżami jimxi l-aktar fuq it-tagħrif mogħti fir-rapporti strateġiċi 
nazzjonali;

12. Jinnota li l-qafas ta’ bħalissa tal-politika ta’ koeżjoni wera li jippermetti rispons flessibbli 
u xieraq għall-ambjent soċjoekonomiku li qiegħed jiddeterjora rapidament; jissottolinja li 
l-Istati Membri apprezzaw li l-miżuri tal-kriżi setgħu jitfasslu skont il-ħtiġiet speċifiċi 
tagħhom;

13. Jieħu nota tad-diffikultà li jitkejjel l-impatt globali tal-miżuri speċifiċi marbutin mal-
politika ta' koeżjoni skont l-EERP, u jiddispjaċih li r-rieżami għalhekk jista' biss jagħti 
indikazzjonijiet limitati dwar l-eżempji konkreti f’livell nazzjonali; b’danakollu, jilqa’ l-
analiżi tal-prattiki tajbin u l-ewwel konklużjonijiet preżentati fir-rapport;

Il-Ħolqien ta' sinerġiji u l-evitar tat-tixrid settorjali tar-riżorsi tal-politika reġjonali

14. Jaqsam il-fehma tal-Kunsill espressa fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport 
Strateġiku 2010 dwar il-veru valur miżjud iġġenerat minn approċċ strateġiku wieħed u 
regoli komuni ta' implimentazzjoni għall-ERDF, ESF, u l-Fond ta’ Koeżjoni; jisħaq, 
ukoll, dwar il-ħtieġa fl-era post-kriżi li jkunu kkonsolidati l-baġits pubbliċi u jiżdiedu s-
sinerġiji u l-impatt ta’ għejun kollha disponibbli ta’ finanzjament (UE, nazzjonali, 
strumenti BEI) permezz ta’ kordinazzjoni effettiva;
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15. Jissottolinja l-valur miżjud partikolari ta' aktar sinerġiji bejn l-ERDF u l-ESF, billi l-
esperjenza tipprova b'mod ċar li l-prestazzjoni b'suċċess tal-programmi ffinanzjati bl-ESF 
hija essenzjali biex tkun massimizzata l-effettività tal-finanzjament ERDF għal azzjonijiet 
ekonomiċi;

Monitoraġġ u Valutazzjoni

16. Jinnota li l-monitoraġġ u l-valutazzjoni għandhom jistimolaw it-tagħlim tal-politika u, 
flimkien mal-kontroll finanzjarju, jikkostitwixxu inċentiv għat-titjib tal-kwalità tal-
prestazzjoni;

17. Jiddispjaċih li 19-il Stat Membru biss irrapportaw dwar l-indikaturi essenzjali u għalhekk 
f’dan l-istadju huwa impossibbli li jkun hemm stampa ċara fl-UE kollha tal-impatt tal-
politika kif qed titħaddem; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri jużaw l-indikaturi 
essenzjali fir-rawnd li jmiss tal-eżerċizzju tar-rapportaġġ strateġiku fl-2012-2013;

18. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-koerenza u l-kwalità tal-monitoraġġ tal-progress 
miksub mill-Istati Membri billi tagħmilha obbligatorja li jkun hemm l-użu ta’ sett minimu 
ta’ indikaturi essenzjali fir-rapporti strateġiċi nazzjonali fil-perijodu ta’ programmazzjoni 
li jmiss biex ikun iffaċilitat il-paragun u biex tingħata aktar gwida ddettaljata;

Prattiki tajbin

19. Iqis li l-prattiki tajbin fl-implimentazzjoni tal-politika għandhom jiġu sottolinjati u 
promossi biex titjieb l-effiċjenza u ma jiġux ripetuti l-iżbalji tal-imgħoddi;

20. Iħeġġeġ il-prattiki tajbin marbutin mar-rapportaġġ nazzjonali bħalma hu l-użu tal-
indikaturi essenzjali, ir-rapportaġġ dwar ir-riżultati u l-outputs, ir-rapportaġġ dwar is-
sinerġiji bejn il-politiki nazzjonali u l-politiki tal-UE, l-organizzazzjoni tad-dibattiti 
pubbliċi u l-konsultazzjonijiet mal-istakeholders, is-sottomissjoni tar-rapporti lill-
parlamenti nazzjonali għall-opinjonijiet u l-pubblikazzjoni tar-rapporti dwar il-websajts 
governattivi, billi dawn il-prattiki jtejbu l-kwalità tal-eżerċizzju tar-rapportaġġ u jkattru s-
sjieda tal-istakeholders fl-Istati Membri;

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

21. Jemmen b’saħħa li l-governanza t-tajba f’livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali 
hija fundamentali biex tkun żgurata l-kwalità tal-proċess deċiżjonali, l-ippjanar strateġiku 
u l-implimentazzjoni b’suċċess u effiċjenti tal-politika ta' koeżjoni; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-governanza b'multi-livell skont ma jingħad fit-
Trattat u skont il-prinċipju ta' sħubija;

22. Jemmen li s-semplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri f’livell ta’ UE u f’livell 
nazzjonali għandhom jissoktaw mingħajr ma joħolqu diffikultajiet maġġuri għall-
benefiċjarji u għandhom jikkontribwixxu għal effiċjenza mkattra; jiddispjaċih li,
minħabba s-superfiċjalità tal-burokrazija, regoli kkumplikati ż-żejjed, u nuqqas ta' 
proċeduri armonizzati, ħafna fondi baqgħu ma ntużawx;

23. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jtejbu l-bini tal-kapaċità u, b’mod partikolari, jiżguraw il-
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konfinanzjament ta’ proġetti b’kontribuzzjonijiet nazzjonali u b’appoġġ ta’ inġenjerija 
finanzjarju, ħalli jkattru l-assorbiment tal-fondi u jevitaw aktar dewmien maġġuri fl-
investiment;

24. Jisħaq li r-Rapport Strateġiku tal-2013 għandu jkun orjentat lejn ir-riżultati u għandu 
jiffoka aktar fuq l-analiżi kwalitattiva tal-outputs, eżiti, impatti bikrin, u l-effettività tal-
programmi tal-politika ta’ koeżjoni aktar milli fuq il-preżentazzjoni eċċessiva tad-data 
statistika;

25. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u tal-Istati Membri jiffaċilitaw konklużjoni 
aktar malajr tad-dokumenti essenzjali, bħalma huma l-qafas u r-regolamenti finanzjarji 
pluriennali, fir-rawnd li jmiss tan-negozjati sabiex jintgħelbu d-diffikultajiet tal-bidu li 
jistgħu jfiġġu fil-bidu tal-perijodu li jmiss ta' programmazzjoni;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, u lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Ir-rapporti ta' implimentazzjoni janalizzaw it-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fid-dritt 
nazzjonali u l-implimentazzjoni u l-infurzar tagħha fl-Istati Membri. Fil-każ tal-politika ta' 
koeżjoni, il-qafas leġiżlattiv jikkonsisti f'regolamenti applikabbli direttament. 
Bil-pubblikazzjoni tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Il-politika ta' koeżjoni: Rapport 
Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013’, fl-aħħar tista' titwettaq l-
ewwel analiżi reali tal-proċess ta' implimentazzjoni tal-Programmi Operazzjonali mill-
Parlament Ewropew.

B’hekk ir-Rapport janalizza jekk il-leġiżlazzjoni kenitx applikata kif jixraq mill-Istati Membri 
kif ukoll bil-mod li biex l-Istati Membri fehmu u segwew il-Linji-Gwida Strateġiċi tal-
Komunità huma u jimplimentaw l-Oqfsa ta’ Referenza Strateġika Nazzjonali u l-programmi 
Operazzjonali. 

Ir-rapport ġie elaborat primarjament fuq il-bażi taż-żewġ dokumenti li ġejjin: Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri bl-isem Il-
politika ta' koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-
2013 (minn hawn 'il quddiem ir-Rapport Strateġiku dwar l-Implimentazzjoni jew RSI) u d-
Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-Komunikazzjoni.

Sfond ġenerali 

L-eżerċizzju ta’ rapportaġġ strateġiku jirrappreżenta karatteristika ġdida tal-politika ta’ 
koeżjoni mdaħħla fil-perijodu preżenti ta’ programmazzjoni permezz tar-Regolament 
Ġenerali bħala strument ta’ eżami tal-implimentazzjoni tal-Linji-Gwida Strateġiċi. L-għan ta' 
dan l-eżerċizzju, kif iddikjarat fil-Premessa 36 tar-Regolament tal-Kunsill 1083/2006 (ir-
Regolament Ġenerali), huwa li jiżdied il-kontenut strateġiku u li tiġi promossa t-trasparenza 
tal-politika ta' koeżjoni permezz tal-integrazzjoni mal-prijoritajiet tal-Komunità.

L-Artikoli 29(2), 30(1) u 30(2) tal-istess Regolament jipprovdu bażi ġuridika għar-rappurtar 
strateġiku. Skont dan ir-Regolament l-Istati Membri kellhom jipprovdu l-ewwel rapporti 
strateġiċi nazzjonali sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2009. Id-data ppreżentata fir-Rapport 
Strateġiku hija bbażata fuq dawn ir-rapporti strateġiċi nazzjonali.

Valutazzjonijiet essenzjali 

L-implimentazzjoni tal-Programmi

Qabel xejn, għandu jiġi nnutat li l-Kummissjoni u l-Istati Membri qablu li jiskambjaw id-data 
għar-rapporti strateġiċi nazzjonali tal-2009 billi stabilixxew id-data tat-30/09/2009 bħala mira 
għall-estrazzjoni, imma ċerti Stati Membri estraixxew id-data f'dati oħrajn. Għalhekk, id-
differenzi ta’ bosta xhur għandhom jitqiesu meta ssir l-analiżi komparattiva, għax jistgħu 
jinfluwenzaw il-volum tal-allokazzjonijiet magħmul għal settur partikolari.

Il-volum finanzjarju rrapportat ta’ proġetti magħżulin huwa ta’ 93.4 biljun EUR, 
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rappreżentanti 27.1% tar-riżorsi disponibbli tal-UE fil-perijodu kurrenti. Din ir-rata medja 
tapplika għat-tliet objettivi tal-politika ta’ koeżjoni kif ukoll għall-kategoriji ta’ earmarking ta’ 
Lisbona u għall-progress fl-implimentazzjoni tal-Linji-Gwida Strateġiċi tal-Komunità. Total 
ta’ EUR 63 biljun ġie rappurtat li ġie allokat lil proġetti ta’ earmarking ta’ Lisbona u li s-
selezzjoni tal-proġetti għall-earmarking ta’ Lisbona hija fl-istess livell jew timxi kemmkemm 
aktar bil-ħeffa mis-selezzjoni għal azzjonijiet oħrajn;

Il-progress medju msemmi aktar ’il fuq magħmul mill-Istati Membri jista’ jitqies aktar 
raġonevoli minħabba l-kuntest tad-deterjorament gravi fis-sitwazzjoni soċjo-ekonomika fl-
2008-2009 minħabba fil-kriżi globali, imma wkoll r-riforma magħmula għall-politika għall-
perijodu 2007-2013, billi dawn iż-żewġ fatturi kellhom impatt qawwi fuq l-implimentazzjoni. 

Fl-istess waqt, il-kriżi pprovat ukoll ir-relevanza tal-Fondi Strutturali, b’mod partikolari l-
Fond Soċjali Ewropew wera li hu utli ħafna biex ġew ivinċi sfidi kbar f’bosta reġjuni. L-
evidenza hija mogħtija f’eżami tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-politika ta’ koeżjoni 
adoattati b’appoġġ għall-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku (Working Paper tal-Persunal 
tal-Kummissjoni ‘Politika tal-Koeżjoni: Ir-Risposta għall-kriżi ekonomika), li jimxi l-aktar 
fuq l-informazzjoni mogħtija fir-rapporti strateġiċi nazzjonali.

Għad hemm qabża ovvja bejn ir-reġjuni l-anqas żviluppati u dawk altament żviluppati tal-UE 
f'ħafna oqsma u l-progress ivarja b'mod siewi bejn il-pajjiżi u fid-diversi setturi, bir-rati ta' 
selezzjoni aggregata ogħla minn 40% fil-każ ta' 9 Stati Membri u anqas minn 20% fil-każ ta' 4 
Stati Membri. Ir-reġjuni li għadhom lura jeħtieġu aktar appoġġ fl-isforzi tagħhom li jvinċu d-
diffikultajiet soċjo-ekonomiċi tagħhom. 

Skont ir-Rapporteur, ċerti oqsma strateġiċi qed jiffaċċjaw dewmien partikolari fis-selezzjoni 
tal-proġetti. L-oqsma partikolarment preokkupanti, fejn għandha ssir analiżi profonda tar-
raġunijiet, huma dawn li ġejjin: is-settur ferrovjarju, ċerti investimenti enerġetiċi u ambjentali, 
l-ekonomija diġitali, l-inklużjoni soċjali, il-governanza u l-bini tal-kapaċità. 

Għalhekk, huma meħtieġa sforzi addizzjonali biex jiġi evitat id-dewmien, tissaħħaħ il-
prestazzjoni tal-implimentazzjoni u tkun żgurata dixxiplina finanzjarja ogħla. Min-naħa l-
oħra, ir-Rapporteur jissottolinja l-assorbiment ogħla tal-proġetti ambjentali skont il-
programmi ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea billi huwa żvilupp pożittiv li jissuġġerixxi 
valur miżjud ċar ta' koperazzjoni bejn il-fruntieri, transnazzjonali u interreġjonali. 

Eżerċizzju ta’ Rapportaġġ Strateġiku

L-eżerċizzju ta’ rapportaġġ strateġiku jagħti prova f’waqtha tal-progress fl-implimentazzjoni 
fis-27 Stat Membru tal-UE billi jagħti bażi għad-dibattitu ta’ livell għoli, l-eżami mill-pari, it-
tagħlim tal-politika u inċentiv għat-titjib tal-kwalità tal-prestazzjoni. 

B’danakollu, ġew osservati ċerti limitazzjonijiet ta’ importanza. Ngħidu aħna, 19-il Stat 
Membru biss irrapportaw dwar l-indikaturi essenzjali. Għalhekk f’dan l-istadju huwa 
impossibbli li jkun hemm stampa ċara li tkun tgħodd għall-UE kollha tal-impatt tal-politika 
kif qed titħaddem. Fl-opinjoni tar-Rapporteur, l-Istati Membri għandhom jużaw l-indikaturi 
essenzjali fir-rawnd li jmiss tal-eżerċizzju ta’ rapportaġġ strateġiku fl-2012-2013 ħalli 
jiffaċilitaw il-paragun f’livell ta’ UE. Barra minhekk, bit-tir li jitjiebu l-koerenza u l-kwalità 
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tal-monitoraġġ tal-progress, l-Istati Membri għandhom iżidu l-kontenut strateġiku tar-rapporti 
rispettivi tagħhom u l-Kummissjoni għandhaa tagħti aktar gwida dettaljata ħalli titjieb il-
kwalità tal-eżerċiżżjoni ta' rapportaġġ strateġiku. 

L-eżerċizzju ta’ rapportaġġ huwa mistenni li jżid ir-responsabilità politika lejn il-pubbliku 
dwar il-kisbiet tal-politika; għaldaqstant, il-preżentazzjoni ta’ dak li jinstab teħtieġ aktar 
pubbliċità. Inoltre, l-iskambju tal-esperjenza għandu jiġi promoss b'mod tali li l-Istati Membri 
jibbenefikaw mill-prattiki tajbin li kkontribwixxew għall-ksib tar-riżultati pożittivi. Ir-
Rapporteur jissottolinja l-prattiki tajbin li ġejjin illi kkontribwixxew għal kwalità aħjar tal-
eżerċizzju ta’ rapportaġġ u għal sjieda akbar mill-istakeholders fl-Istati Membri: 

 l-użu ta’ indikaturi essenzjali, 
 ir-rapportaġġ fuq l-outputs u r-riżultati, 
 ir-rapportaġġ fuq is-sinerġiji bejn il-politiki nazzjonali u l-politiki tal-UE, 
 l-organizzazzjoni ta’ dibattiti pubbliċi u konsultazzjonijiet mal-istakeholders, 
 il-preżentazzjoni ta’ rapporti lill-parlamenti nazzjonali għall-opinjoni tagħhom, u l-

pubblikazzjoni tar-rapporti fil-websajts governattivi. 

Riflessjonijiet u Konklużjonijiet tar-Rapporteur 

Il-politika ta’ koeżjoni għadha turi r-relevanza tagħha billi tagħti kontribut siewi għat-titjib 
tal-ambjent soċjoekonomiku. L-Istati Membri ħaddnu r-rekwiżiti l-ġodda b’mod pożittiv u 
qed jagħmlu progress fil-ksib tal-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni kif jirriżulta mill-fatti u 
miċ-ċifri li jinsabu fir-rapporti nazzjonali - għad illi b'ċerta eteroġeneità inerenti fil-livell ta' 
stati u reġjuni. B'danakollu, il-politika ta' koeżjoni hija mekkaniżmu fit-terminu t-twil u ħafna
mir-riżultati joħorġu fid-dieher biss aktar tard fil-perijodu ta' programmazzjoni. Fil-fatt, l-
istampa sħiħa għall-perijodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 se tkun fid-dieher biss fl-2015, 
sentejn wara t-tieni Rapport Strateġiku, billi ċerti pajjiżi għandhom sentejn wara l-2013 biex 
jużaw il-finanzjament kollu impenjat.

Ir-Rapporteur jiġbed l-atenzjoni għall-fatt li s-selezzjoni effettiva u l-implimentazzjoni tal-
proġetti f’ċerti oqsma hija mxekkla minn ħafna fatturi, bħalma huma l-konklużjoni tardiva 
tan-negozjati f’qafas finanzjarju pluriennali u l-pakkett leġiżlattiv tal-politika li jwassal għat-
tlestija tardiva tal-istrateġiji nazzjonali u l-programmi operattivi, il-bidliet fir-regoli dwar il-
kontroll finanzjarju, ir-riżorsi pubbliċi li jiskarsaw disponibbli għall-kofinanzjament fl-Istati 
Membri kif ukoll in-nuqqas ta' prijoritajiet nazzjonali ċari f'ċerti oqsma ta' intervent, u 
kapaċità amministrattiva istituzzjonali defiċjenti. L-Istati Membri qed jingħataw il-parir li 
għandhom iħaffu l-użu tal-Fondi Strutturali kif jitħaddmu u partikolarment li jieħdu miżuri 
korrettivi fl-oqsma bi prestazzjoni batuta ħalli jevitaw il-ksib tardiv tar-riżultati miftehma. 

Naturalment, il-prekondizzjonijiet essenzjali għall-ksib tal-objettivi globali tal-politika ta' 
koeżjoni huma d-dixxiplina finanzjarja soda u t-trasparenza fl-allokazzjoni tal-fondi.Ir-
rapportaġġ strateġiku huwa strument ġdid li jista’ jikkontribwixxi f’dan is-sens għat-tkattir 
tar-responsabilità politika fil-ksib tal-objettivi tal-politika. Kwestjoni oħra importanti li 
tiżgura l-kwalità tal-proċess deċiżjonali, l-ippjanar strateġiku kif ukoll l-implimentazzjoni 
b’suċċess u effiċjenti tal-politika ta’ koeżjoni, hija l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika. 
Għaldaqstant, il-governanza t-tajba f’livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali għandha 
tissaħħaħ aktar skont ma jingħad fit-Trattat u skont il-prinċipju tas-sħubija. Is-
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semplifikazzjoni tal-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni għadha altament 
mixtieqa, għax żgur ma hijiex milqugħa minħabba l-burokrazija superfluwa, ir-regoli u 
proċeduri ta’ piż żejjed u l-fondi li jibqgħu mhux utilizzati.
F’dan il-kuntest, l-assorbiment tal-fondi jista’ jitkattar bil-bini mmirat tal-kapaċita u bil-
mobilizzazzjoni tar-riżorsi nazzjonali xierqa kollha għall-ksib tal-kofinanzjament disponibbli 
mill-fondi Strutturali. L-istrumenti ta’ inġenjerija finanzjarja wkoll jistgħu jkunu ta’ appoġġ 
kif ikun meħtieġ.

Fl-aħħar nett, il-politika ta’ koeżjoni għandha l-iskop li tnaqqas l-avariji bejn il-livelli ta’ 
żvilupp fir-reġjuni Ewropej, tiffaċilita l-persegwiment tal-modernizzazzjoni u t-tkabbir 
sostenibbli u tixhed is-solidarjetà Ewropea. Bħala tali, uriet li tiswa ta' pern għall-progress tal-
integrazzjoni Ewropea filwaqt li tistabbilixxi sinerġiji f'saħħithom bejn il-politiki Ewropej 
kollha. Ir-realtà turi li r-reġjuni Ewropej għadhom jiffaċċjaw avariji ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali tal-għaġeb. Uħud minnhom huma l-konsegwenza tal-aħħar żewġ tkabbiriet 
suġġeriment: id-dħul ta’ pajjiżi storikament u ekonomikament żvantaġġjati), oħrajn kienu 
aċċentwati mill-effetti drietti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali. 

Il-kwestjoni tal-arkitettura tal-politika ta’ koeżjoni futura għall-perijodu 2014-2020 għandha 
tkun fiċ-ċentru tad-debitattitu politiku għas-snin li ġejjin. Jeżisti r-riskju li n-nuqqasijiet tal-
Istrateġija ta’ Lisbona jittennew fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Ir-
Rapporteur itenni, fil-kuntent tan-negozjati li daqt ġejjin għall-perijodu futur ta’ 
programmazzjoni, li l-politika ta’ koeżjoni għandha tissokta tindirizza r-reġjuni Ewropej 
kollha u l-isfidi kollha tas-soċjetà, kemm billi tgħin lir-reġjuni li huma ifqar ilaħħqu mal-
oħrajn, kemm billi tikseb tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Ir-Rapporteur jemmen 
ukoll, b’saħħa, li fil-kuntest tal-iskwilibriji territorjali persistenti u l-kriżi li għadha tkarkar, 
politika reġjonali f’saħħitha u ffinanzjata tajjeb tal-UE hija kondizzjoni sine qua non għall-
ksib tal-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, u għalhekk il-baġit allokat għall-politika ta’ 
koeżjoni fil-perijodu ta’ programmazzjoni li jmiss għandu bla dubju ma jkunx imnaqqas. 


