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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Aġenda Urbana Ewropea u l-Futur tagħha fil-Politika ta’ Koeżjoni
(2010/2158(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod 
partikolari t-Titolu XVIII tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 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 r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali2

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (KE) Nru 702/2006 tas-6 ta’ Ottubru 2006 
dwar il-linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni3

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Frar 2008 dwar is-segwitu tal-Aġenda 
Territorjali u tal-Karta ta’ Leipzig: Lejn Programm ta’ Azzjoni Ewropew għall-
Iżvilupp tal-Ispazju u l-Koeżjoni Territorjali4,

– 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 
reġjonali5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar id-dimensjoni 
urbana tal-politika ta’ koeżjoni fil-perjodu l-ġdid tal-ipprogrammar6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar il-Green Paper 
dwar il-Koeżjoni Territorjali u l-istat tad-dibattitu dwar ir-riforma ġejjiena tal-politika 
ta’ koeżjoni7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-
Politika ta’ Koeżjoni għall-ksib tal-objettivi ta’ Lisbona u tal-UE20208,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-politika ta’ 

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1-11
3 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11.
4 ĠU C 184 E, 6.08.2009, p.95.
5 ĠU C 15 E, 21.01.2010, p.10.
6 ĠU C 117 E, 06.05.2010, p.73.
7 ĠU C 117 E, 06.05.2010, p.65.
8 Testi adottati, P7_TA(2010)0191.



PE462.535v01-00 4/12 PR\861892MT.doc

MT

koeżjoni u dik reġjonali tal-UE wara l-20131,

– wara li kkunsidra n-nota ad hoc ippubblikata mill-Parlament Ewropew intitolata “Is-
segwitu tal-Aġenda Territorjali u tal-Karta ta’ Leipzig: lejn Programm ta’ Azzjoni 
Ewropew għall-iżvilupp tal-ispazju u l-koeżjoni territorjali”,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 dwar 
“EWROPA 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-ħames rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali: il-futur tal-politika ta’ koeżjoni, tad-9 ta’ Novembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar 
“Il-konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: 
il-futur tal-politika ta’ koeżjoni” (COM(2010)0642),

– wara li kkunsidra r-rapport ta’ sintesi tal-Kummissjoni ta’ April 2010 dwar “L-
evalwazzjoni ex-post tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2000-2006 
kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) (Objettiv 1 u 2)”,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni ta’ Ġunju 2010 dwar “L-evalwazzjoni ex-
post tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2000-2006: l-Inizjattiva 
Urbana tal-Komunità”,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) dwar 
“Il-ħtieġa li jiġi applikat approċċ integrat għar-riġenerazzjoni urbana” tas-26 ta’ Mejju 
20102,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Ir-rwol tar-riġenerazzjoni 
urbana fil-ġejjieni tal-iżvilupp urban fl-Ewropa” tad-9 u tal-10 ta’ Ġunju 20103,

– wara li kkunsidra l-Aġenda Territorjali tal-UE – Lejn Ewropa ta’ Reġjuni Differenti 
Aktar Kompetittiva u Sostenibbli (“l-Aġenda Territorjali”) u l-Karta ta’ Leipzig dwar 
il-Bliet Ewropej Sostenibbli (“il-Karta ta’ Leipzig”), li t-tnejn kienu adottati fil-Kunsill 
Informali tal-Ministri responsabbli mill-ippjanar tal-ispazju u l-iżvilupp urban li sar 
f’Leipzig fl-24 u fil-25 ta’ Mejju 2007,

– wara li kkunsidra d-“Dikjarazzjoni ta’ Toledo” adottata fil-Kunsill Informali tal-
Ministri dwar l-iżvilupp urban li sar f’Toledo fit-22 ta’ Ġunju 2010,

– wara li kkunsidra l-Pożizzjoni tad-Diretturi Ġenerali għall-Iżvilupp Urban dwar il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-
Investiment: Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali: il-futur tal-politika ta’ koeżjoni (COM(2010) 642/3),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0356.
2 ĠU C 21, 21.1.2011, p. 1.
3 ĠU C 267, 1.10.2010, p. 25.
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– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tas-Samit Ewropew tal-Gvernijiet Lokali li sar 
f’Barċellona, mit-22 sal-24 ta’ Frar 2010, intitolat “Il-gvernijiet lokali, il-protagonisti 
fl-Ewropa l-ġdida”,

– wara li kkunsidra l-Ftehim tas-Sindki, kif inbeda u ġie appoġġjat mill-Kummissjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rapport indipendenti, imħejji fuq talba tal-Kummissjoni, intitolat 
“Aġenda għal Riformi fil-Politika ta’ Koeżjoni” (rapport ta’ Fabrizio Barca) (2009);

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2011),

A. billi l-UE tista’ tkun karatterizzata mill-iżvilupp poliċentriku tagħha u minn varjetà ta’ 
żoni urbani u bliet ta’ daqs differenti li għandhom kompetenzi u riżorsi eteroġeniċi; 
jesprimi l-opinjoni tiegħu li ma jkunx xieraq u saħansitra jkun anke problematiku li 
tiġi adottata definizzjoni komuni ta’ “żoni urbani”,

B. billi l-UE tikkontribwixxi permezz tal-politiki tagħha għall-iżvilupp sostenibbli ta’ 
żoni urbani iżda bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-politika urbana taqa’ taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri,

C. billi l-bliet jikkontribwixxu b’mod attiv għall-formulazzjoni tal-politiki tal-UE u 
għandhom rwol importanti fl-implimentazzjoni b’suċċess tal-Istrateġija UE2020; u 
billi jekk ma tiġix ikkunsidrata d-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE u l-aktar dik 
tal-politika ta’ koeżjoni, dan jipperikola l-ksib tal-objettivi tal-UE2020,

D. billi l-integrazzjoni kabbret biċ-ċar il-fondi disponibbli għall-bliet, għalkemm l-
approċċ integrat għall-iżvilupp urban jinsab f’riskju li jintilef minħabba 
konċentrazzjoni settorjali msaħħa fil-programmi operattivi individwali, 

1. Jinnota li l-Aġenda Urbana Ewropea tikkonsisti, min-naħa l-waħda, mid-dimensjoni 
urbana tal-politiki tal-UE, b’mod partikolari l-politika ta’ koeżjoni, u min-naħa l-oħra, 
mill-komponent intergovernattiv tal-isforzi fuq livell Ewropew sabiex ikunu 
kkoordinati l-politiki urbani tal-Istati Membri, b’dawn tal-aħħar jiġu implimentati 
permezz ta’ laqgħat ministerjali informali bil-koordinazzjoni ta’ Presidenzi tal-Kunsill 
suċċessivi u bil-kontribut attiv tal-Kummissjoni; jikkunsidra f’dan il-kuntest li l-
gvernijiet lokali għandhom ikunu infurmati aħjar dwar l-attivitajiet fuq livell 
intergovernattiv u jkunu involuti aktar bis-sħiħ fihom;

2. Jenfasizza, barra mill-kontribut sinifikanti ta’ interventi tal-politika ta’ koeżjoni għall-
iżvilupp ta’ żoni urbani, firxa ta’ politiki u programmi oħra tal-UE li għandhom impatt 
kbir fuq l-iżvilupp urban; jenfasizza l-ħtieġa ta’ fehim aħjar tal-impatt territorjali tal-
politiki u jitlob għat-tisħiħ tal-Aġenda Urbana fil-politiki tal-UE; itenni f’dan il-
kuntest l-istedina tiegħu fil-konfront tal-Kummissjoni li tipproċedi b’evalwazzjoni tal-
impatt territorjali tal-politiki settorjali, u li testendi l-mekkaniżmi eżistenti ta’ 
evalwazzjoni tal-impatt;
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3. Jenfasizza li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, iż-żoni urbani huma dawk li jwasslu għall-
implimentazzjoni effettiva tal-politiki Ewropej;  jenfasizza li ż-żoni urbani jiġġeneraw 
madwar 80% tal-PDG (Prodott Domestiku Gross) tal-UE u jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għat-tkabbir ekonomiku tal-Ewropa; min-naħa l-oħra, dawn jerfgħu l-
ispejjeż tal-produttività ekonomika wkoll (tixrid urban, konġestjonijiet, tniġġis, 
esklużjoni eċċ.) li jqiegħdu f’riskju r-rwol tagħhom ta’ “muturi tat-tkabbir”; 
għaldaqstant, jikkunsidra li hemm ġustifikazzjoni ċara għal impenn komuni lejn iż-
żoni urbani tal-UE; 

4. Jirrakkomanda li d-dimensjoni urbana tal-Politika ta’ Koeżjoni tiffoka fuq objettiv 
maqsum f’żewġ partijiet – l-ewwel nett li tingħata għajnuna liż-żoni urbani sabiex 
jiżviluppaw l-infrastruttura fiżika bażika tagħhom bħala kondizzjoni minn qabel tat-
tkabbir sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-kontribut potenzjali tagħhom għat-tkabbir 
ekonomiku fl-Ewropa u d-diversifikazzjoni tal-bażi ekonomika u t-tieni nett li tingħata 
għajnuna liż-żoni urbani sabiex jimmodernizzaw il-karatteristiċi ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali tagħhom permezz ta’ investimenti intelliġenti fl-infrastruttura u s-servizzi 
bbażati fuq avvanzi teknoloġiċi;

5. Jenfasizza l-potenzjal kbir tal-modernizzazzjoni tal-investimenti infrastrutturali 
permezz ta’ teknoloġiji intelliġenti li jittrattaw problemi persistenti permezz tal-
konċett ta’ “żvilupp urban aktar intelliġenti”; jemmen li dawn l-investimenti 
infrastrutturali tat-Teknoloġija tal-Informatika u l-Komunikazzjoni (ICT) jistgħu jiġu 
perċepiti bħala forza motriċi espliċita għat-tkabbir ekonomiku u l-attività ekonomika 
bbażata fuq l-innovazzjoni, filwaqt li jiġbru flimkien l-elementi li ġejjin ta’ 
investiment pubbliku u privat li jista’ jkollhom l-għan li jiġġeneraw intraprenditoriji, 
impjiegi u tkabbir ġodda u, għaldaqstant, għandhom jiġu kkunsidrati bħala prijorità 
Ewropea: 

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tobbliga lill-Istati Membri biex jinvolvu b’mod 
formali lill-mexxejja politiċi ta’ żoni urbani ewlenin u assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet 
lokali u reġjonali fl-istadji kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet b’rabta mal-Politika ta’ 
Koeżjoni (ippjanar strateġiku, definizzjoni u negozjar tal-“Kuntratti ta’ Żvilupp 
Strateġiku Nazzjonali” previsti);

7. Jenfasizza li ż-żoni urbani mhumiex gżejjer fir-reġjuni tagħhom u l-iżvilupp tagħhom, 
għaldaqstant, għandu jkun marbut mill-qrib maż-żoni funzjonali jew rurali tal-
madwar; jikkunsidra li l-governanza fuq ħafna livelli u l-prinċipju ta’ sħubija huma l-
aktar għodod effettivi sabiex ikunu prevenuti s-settorjalizzazzjoni u l-frammentazzjoni 
tal-politiki dwar l-iżvilupp; 

8. Jenfasizza l-fatt li l-awtoritajiet lokali eletti għandhom responsabilità politika diretta 
f’termini tat-teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiċi u tal-investiment tar-riżorsi pubbliċi;  
għaldaqstant, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Istrateġija UE 
2020 iridu jkunu involuti b’mod obbligatorju l-korpi lokali eletti fil-proċess tat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet strateġiċi u trid tintuża b’mod wiesa’ l-għażla ta’ responsabilitajiet 
sottodelegati fl-implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni; 

9. Jirrakkomanda li fil-perjodu tal-ipprogrammar li jmiss, waħda mill-għażliet li ġejjin 
għandha tintuża fl-implimentazzjoni tad-dimensjoni urbana fuq livell nazzjonali: 
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programmi operattivi indipendenti mmaniġġjati minn żoni urbani partikolari jew 
programmi operattivi konġunti li jkopru ż-żoni urbani ta’ Stat Membru partikolari jew 
għotjiet globali jew id-delimitazzjoni ta’ miżuri u riżorsi urbani fi ħdan programmi 
operattivi reġjonali speċifiċi; 

10. Jappoġġja l-prinċipji tal-ippjanar strateġiku integrat billi dawn jistgħu jgħinu lill-
awtoritajiet lokali sabiex ma jibqgħux jaħsbu f’termini ta’ “proġetti individwali” iżda 
jibdew jaħsbu b’mod aktar strateġiku u intersettorjali sabiex jużaw il-potenzjal ta’ 
żvilupp endoġeniku tagħhom u, fl-istess ħin, jiddispjaċih minħabba d-definizzjoni 
komuni vaga li tirriżulta biss fl-applikazzjoni formali f’xi każijiet; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tħejji studju li jqabbel il-prattika sal-lum il-ġurnata 
ta’ Stati Membri individwali f’dan il-qasam, li jikkonkludi b’linji gwida speċifiċi tal-
UE dwar il-prattika tal-ippjanar tal-iżvilupp urban integrat u li jiċċara r-relazzjonijiet 
bejn dawn il-pjanijiet u dokumenti oħra tal-ippjanar u wkoll jippromwovi sħubija 
effiċjenti;  jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel l-ippjanar urban integrat 
legalment vinkolanti jekk il-fondi tal-UE jintużaw għall-kofinanzjament ta’ proġetti; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex toħloq kondizzjonijiet aktar flessibbli għall-
finanzjament trasversali bejn il-fondi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(ERDF) u tal-Fond Soċjali Ewropew (ESF) sabiex dawn ir-regoli ma joħolqux ostakli 
meta jitfasslu u jiġu implimentati pjanijiet/strateġiji għall-iżvilupp urban integrat;  

13. Jenfasizza r-rwol promettenti ta’ strumenti ġodda tal-inġinerija finanzjarja li tqiegħdu 
fis-seħħ matul il-perjodu attwali tal-ipprogrammar; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tevalwa l-esperjenza b’dawn l-għodod u tadattahom fejn ikun meħtieġ sabiex ittejjeb 
il-pożizzjoni kompetittiva tagħhom fis-suq finanzjarju meta mqabbla mal-prodotti 
kummerċjali komuni; 

14. Jemmen li b’mod partikolari l-inizjattiva “Jessica” tista’ tilħaq l-akbar importanza 
tagħha meta din tiġi implimentata fil-livell ta’ bliet u, għaldaqstant, josserva b’xi 
riżervi li xi Stati Membri għandhom it-tendenza li jiċċentralizzaw l-implimentazzjoni 
tagħha;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-għanijiet u s-sustanza tar-rapport

Dan ir-rapport għandu l-għan li jagħti segwitu għar-rapport preċedenti dwar “Id-dimensjoni 
urbana tal-politika ta’ koeżjoni fil-perjodu l-ġdid tal-ipprogrammar” filwaqt li jirrifletti l-aktar 
żviluppi reċenti fl-Aġenda Urbana Ewropea. Mill-2009 ’l quddiem saru għadd ta’ kontributi 
ġodda lejn l-evoluzzjoni ta’ dan is-suġġett, u huma mistennija oħrajn matul il-ġimgħat li 
ġejjin. Ir-rapport ikopri diversi aspetti tad-dimensjoni urbana tal-Politika ta’ Koeżjoni li l-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jidentifika bħala kruċjali jew ta’ sfida għall-Politika ta’ 
Koeżjoni tal-futur, li għandha ssir politika indirizzata lejn il-bliet tal-UE li tingħata l-
importanza sħiħa tagħha u li tkun waħda effikaċi.

Kwistjonijiet ta’ definizzjoni

Fl-Ewropa hawn madwar 5,000 belt b’popolazzjoni ta’ bejn 5,000 u 50,000 abitant u kważi 
1,000 belt b’popolazzjoni ta’ aktar minn 50,000 abitant. L-Ewropa tista’ tiġi kkaratterizzata 
mid-diversità territorjali, mill-iżvilupp poliċentriku u min-netwerk urban relattivament dens li 
fih ftit bliet kbar ħafna. Fl-Unjoni Ewropea, 7% biss tan-nies jgħixu fi bliet ta’ aktar minn 5 
miljun abitant meta mqabbla mal-25% fl-Istati Uniti tal-Amerika.1 Skont ir-Rapport dwar l-
Istat tal-Bliet Ewropej2 l-akbar rati ta’ tkabbir ta’ popolazzjoni urbana kienu rrekordjati fi 
Spanja, fejn xi żoni urbani raw żiediet medji annwali ta’ 2% jew aktar. Bliet fl-Irlanda, fil-
Finlandja u fil-Greċja wkoll esperjenzaw uħud mill-ogħla rati ta’ tkabbir ta’ popolazzjoni fl-
UE. F’kuntrast ma’ dan, ħafna żoni urbani fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant raw tnaqqis ġenerali 
fil-popolazzjoni fl-istess perjodu ta’ żmien. Kważi fil-bliet kollha, is-subborgi jikbru u jekk 
jiċkienu, xorta waħda għandhom tendenza li jiċkienu anqas miċ-ċentru tal-belt.

Minħabba differenzi nazzjonali sinifikanti, m’hemm l-ebda ftehim internazzjonali dwar 
definizzjoni komuni tal-konċett “urban” li tista’ tiġi applikata għall-pajjiżi kollha jew għall-
pajjiżi kollha f’reġjun partikolari. Kien hemm diversi tentattivi biex ikun stabbilit fehim 
komuni dwar il-konċett “urban”, hemm definizzjonijiet mogħtija min-NU3, mill-Bank Dinji4, 
mill-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD)5, u wkoll minn 
pajjiżi individwali. Ħafna minn dawn id-definizzjonijiet, jekk mhux kollha, huma bbażati fuq 
informazzjoni statistika dwar id-daqs u d-densità tal-popolazzjoni. Filwaqt li bla dubju jeżistu 
differenzi kbar fid-distribuzzjoni ġeografika tal-popolazzjoni ta’ xi pajjiż jew ieħor, l-
Istituzzjonijiet Ewropej s’issa serħu fuq il-metodu użat mill-Eurostat6 fir-Referenza ta’ gwida 
tal-istatistika reġjonali u urbana Ewropea li tidentifika erba’ livelli ta’ unità spazjali li 
għalihom inġabru l-osservazzjonijiet. Dawn ivarjaw minn belt ċentrali jew “nukleu”, għal 
żoni urbani akbar (LUZ), il-“qalba” ta’ disa’ bliet kapitali fejn il-konċett ta’ belt 

                                               
1 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali: Nibdlu d-diversità 
territorjali f’vantaġġi, Brussell, 2008. 
2 Rapport dwar l-Istat tal-Bliet Ewropej: Aktar Valur għall-Verifika Urbana Ewropea, 2007 disponibbli fil-
websajt http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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amministrattiva ma wassalx għal unitajiet spazjali komparattivi u finalment għal distretti 
subċittadini (“subcity” - SCD). Għalkemm id-definizzjoni tal-Eurostat hija kompletament 
applikabbli għal skopijiet ta’ statistika, meta wieħed iżomm f’moħħu d-differenzi eżistenti u l-
approċċi varji, jidher li huwa diffiċli ħafna li tiġi stabbilita definizzjoni komuni u ċara tal-
konċett “urban” fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni u, għalhekk, il-kwistjoni tad-definizzjoni 
għandha tibqa’ taħt ir-responsabilità l-Istati Membri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

L-evoluzzjoni storika 

Storikament id-dimensjoni urbana kienet teżisti flimkien mal-volum ewlieni ta’ ħidmiet 
strutturali. Sa mill-1990 kienu jeżistu l-Proġetti Pilota Urbani. Mill-1994 kien hemm il-
programm ta’ inizjattiva tal-Komunità URBAN li ppermetta t-tħeġġiġ ta’ mudelli ta’ żvilupp 
lokali integrat.

Filwaqt li matul il-perjodu preċedenti tal-ipprogrammar id-diversi inizjattivi urbani kienu 
allokati fondi speċifiċi, dan mhux il-każ għall-perjodu 2007-2013. Wara l-adozzjoni tar-
regolamenti l-ġodda li jirregolaw il-fondi strutturali, il-politika ta’ żvilupp urban kienet 
integrata (“mainstreamed”) fl-objettivi dwar il-koeżjoni u l-kompetittività reġjonali u dwar l-
impjiegi u b’hekk enfasizzat l-importanza li l-Unjoni tagħti lil dan l-aspett tal-politika ta’ 
koeżjoni. Filwaqt li kien qed isir it-tfassil tal-Oqfsa ta’ Referenza Strateġiċi Nazzjonali 
(NSRFs) u tal-Programmi Operattivi (OPs), l-Istati Membri ġew imħeġġa, iżda ma kenux 
obbligati, li jintegraw l-iżvilupp urban sostenibbli bħala prijorità strateġika. Madankollu, 
minħabba l-importanza tal-bliet u tal-agglomerazzjonijiet urbani fl-istruttura ekonomika 
Ewropea, jekk dan ma jseħħx, kull pjan li seta’ kellhom biex ikunu parteċipanti dinamiċi fl-
isforzi tal-Unjoni biex jintlaħqu l-għanijiet tagħha jisfa’ fix-xejn. 

Ir-regolamenti attwali riveduti jippermettu lill-awtoritajiet tal-ġestjoni li jkollhom rikors għal 
medda wiesgħa ta’ sħubijiet pubbliċi/privati fil-ġestjoni tal-fondi intenzjonati għall-iżvilupp 
urban. Għalhekk, il-fondi strutturali jistgħu jiffinanzjaw operazzjoni ta’ inġinerija finanzjarja 
bħalma huma l-fondi għal proġetti ta’ riskju (“venture capital funds”), il-fondi ta’ garanzija u 
l-fondi ta’ self. Il-Kummissjoni Ewropea u l-EIB żviluppaw tliet strumenti finanzjarji 
fosthom, JEREMIE1, JASPERS 2 u JESSICA3. JESSICA (l-Appoġġ Konġunt Ewropew 
għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni tal-Bliet) huwa strument li jirrappreżenta l-akbar 
interess għall-iżvilupp urban. Għandu l-għan li jikseb l-effett ta’ inċentiv permezz tar-riżorsi 
finanzjarji disponibbli. Il-fondi rkuprati għandhom jerġgħu jkunu investiti fi żvilupp urban u 
allokati mill-ġdid lill-awtorità tal-ġestjoni għal proġetti urbani oħra. Fil-fatt, fil-preżent l-
istrument JESSICA għadu fi stadju bikri.

L-isfond tas-suġġett

Skont l-istatistiki tal-Kummissjoni Ewropea4 xi €21.1 biljun ġew allokati għall-iżvilupp urban 
bejn l-2007 u l-2013, ċifra li tirrappreżenta 6.1% tal-baġit totali tal-UE għall-politika ta’ 
koeżjoni. Minn dawn, €3.4 biljun huma mmirati lejn ir-riabilitazzjoni ta’ siti industrijali u 

                                               
1 Jiffaċilita aċċess għall-finanzjament għall-bidu ta’ negozju, l-iżvilupp ta’ intrapriżi mikro u SMEs
2 Jappoġġja t-tħejjija ta’ proġetti kbar
3 Jappoġġja inġinerija finanzjarja fil-qasam tal-iżvilupp urban.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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żoni ta’ artijiet kontaminati, €9.8 biljun għal proġetti ta’ riġenerazzjoni urbana u rurali, €7 
biljun għal trasport urban nadif, u €917-il miljun għall-ħawsing. Investimenti oħra fl-
infrastruttura, fir-riċerka u l-innovazzjoni, fit-trasport, fl-ambjent, fl-edukazzjoni, fis-saħħa u 
fil-kultura għandhom impatt sinifikanti wkoll fil-bliet. 

Grafika: Allokazzjonijiet għall-Iżvilupp Urban bejn l-2007 u l-2013

Sors: Is-Sistema għall-Ġestjoni tal-Fondi (SFC) 2007 tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika 
Reġjonali (DG REGIO) 

Il-kuntest tas-suġġett

L-għan ewlieni tal-Aġenda Urbana mtejba għandu jkun li tgħin fl-iżvilupp u fl-immodernizzar 
kwalitattiv tal-infrastruttura u tas-servizzi fil-bliet Ewropej. Min-naħa l-waħda, il-miżuri 
futuri għandhom ikunu marbuta mill-qrib ma’ prijoritajiet ġenerali tal-UE sabiex ikun 
ġustifikat il-kontribut mill-baġit tal-UE. L-Istrateġija UE2020 però tirrigwarda primarjament 
xejriet għall-futur. Il-fatt li jingħelbu d-disparitajiet attwali bejn il-bliet Ewropej huwa tal-
istess importanza u għandu jkun rifless fil-prijoritajiet tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-futur. Meta 
wieħed jaħseb fl-esperjenza tal-Istrateġija ta’ Lisbona, l-evoluzzjoni tal-Aġenda Urbana 
m’għandhiex tkun proċess unidirezzjonali, iżda għandu jkollha wkoll dimensjoni 
komprensiva minn isfel għal fuq. Għaldaqstant, huwa kruċjali li l-bliet ikunu jistgħu 
jsemmgħu leħinhom u jinstemgħu b’attenzjoni fil-livell tal-UE.

Il-ħtiġijiet lokali u/versu l-prijoritajiet tal-UE
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Il-bliet tal-Ewropa huma ċ-ċentri tagħha tal-attività ekonomika, tal-innovazzjoni u tal-
impjiegi, għalkemm dawn jiffaċċjaw għadd ta’ sfidi.  It-tendenza għas-suburbaniżmu, il-
konċentrazzjoni tat-tiċħid u tal-qgħad fil-viċinanzi urbani, il-konġestjoni li kulma jmur qed 
tiżdied – problemi komplessi bħal dawn jeħtieġu tweġibiet integrati fi skemi tat-trasport, tal-
ħawsing, u tat-taħriġ u l-impjieg, li jridu jitfasslu skont il-ħtiġijiet lokali.  Il-politiki Ewropej 
reġjonali u ta’ koeżjoni jindirizzaw dawn l-isfidi. 

Min-naħa l-waħda, jinftiehem b’mod ċar li l-kofinanzjament mill-UE għandu jimxi id f’id 
mal-prijoritajiet ġenerali tal-UE li huma inkorporati fl-Istrateġija UE2020. Il-kontenut tiegħu 
jiffoka fuq l-iffaċċjar ta’ sfidi ġodda u impatti temporanji tat-tnaqqis ekonomiku. Min-naħa l-
oħra, ir-Rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li l-Politika ta’ Koeżjoni (inkluża l-Aġenda 
Urbana) m’għandhiex tabbanduna l-għan oriġinali tagħha, jiġifieri li jingħelbu d-disparitajiet 
attwali.

Fil-fatt, meta l-awtoritajiet lokali jintalbu jiddefinixxu prijoritajiet, għandhom it-tendenza li 
jippreferu jinvestu fid-disparitajiet u n-nuqqasijiet u mbagħad fl-iffaċċjar tax-xejriet globali. 
Huwa ta’ importanza kruċjali li jinstab bilanċ bejn dawn iż-żewġ direzzjonijiet. Ir-Rapporteur 
tagħkom huwa tal-fehma li l-fondi tal-UE m’għandhomx purament jissostitwixxu n-nuqqas 
ta’ investimenti li kien hemm fil-passat. Min-naħa l-oħra, il-livell tal-UE m’għandux ukoll 
ikun preskrittiv wisq għax inkella l-offerta tal-UE mhux se tlaħħaq mad-domanda lokali. Il-
ġustifikazzjoni tista’ tkun li wieħed jinvesti fi żvilupp urban intelliġenti bil-għan li jitgħolla l-
livell ta’ kwalità tal-infrastruttura u tas-servizzi tal-bliet.

Is-sottodelega ta’ responsabilitajiet (teħid ta’ deċiżjonijiet, għażla ta’ proġetti, 
kwistjonijiet finanzjarji)

Il-prinċipju ta’ sussidjarjetà huwa element ewlieni fejn jidħlu l-interventi Ewropej fl-iżvilupp 
reġjonali u urban. Ir-Rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li l-prijoritajiet u l-miżuri komuni 
għandhom jappoġġjaw l-inizjattivi fil-livell lokali u mhux jissostitwixxuhom. F’dan ir-
rigward, il-kwistjoni “Liema miżuri f’liema livell?” hija ta’ importanza ewlenija. Hu favur l-
opinjoni li kull livell għandu jagħmel kapital mill-punti qawwija li jikkaratterizzawh:

 Il-livell tal-UE – provvista ta’ riżorsi finanzjarji, dejta (standards ta’ referenza, xejriet 
globali), metodoloġija bbażata fuq il-kondiviżjoni tal-aħjar prattika, il-gwida għall-
governanza f’diversi livelli, l-iffissar ta’ standards minimi biex il-programmi jkunu 
konformi mal-prijoritajiet tal-UE;

 Il-livell nazzjonali – responsabilità konġunta formali tal-bliet għat-tfassil, in-negozjar 
u l-implimentazzjoni tal-programmi, il-ħolqien ta’ għodod u riżorsi għal prijoritajiet 
nazzjonali speċifiċi għall-iżvilupp urban li jikkomplementaw dawk tal-UE;

 Il-livell reġjonali – għoti ta’ responsabilità konġunta għall-programmi operazzjonali 
reġjonali lill-bliet (ara hawn fuq), koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ żvilupp strateġiku 
reġjonali u lokali, ħolqien ta’ strutturi għal din il-koordinazzjoni, ħolqien ta’ għodod u 
riżorsi għal prijoritajiet reġjonali speċifiċi għall-iżvilupp urban li jikkomplementaw 
dawk tal-UE u wkoll dawk nazzjonali;

 Il-livell lokali – analiżi, ippjanar strateġiku u teħid ta’ deċiżjonijiet, għażla ta’ proġetti 
(mhux neċessarjament “amministrazzjoni” tal-fondi), ippjanar finanzjarju integrat 
(riżorsi tal-UE, nazzjonali, reġjonali, lokali u privati).
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Il-governanza f’diversi livelli u l-prinċipju tas-sħubija 

Għall-evoluzzjoni futura tal-Aġenda Urbana huwa importanti ħafna li wieħed jirrifletti fuq l-
esperjenza tal-“integrazzjoni urbana” reċenti. Qabel ma jittieħdu passi oħra, għandha titwettaq 
evalwazzjoni adegwata tal-proċess ta’ integrazzjoni, li għandha tinkludi lista tal-punti 
qawwija u dgħajfa. Din għandha twassal għal lista ta’ rakkomandazzjonijiet jew standards 
għal involviment lokali aktar formalizzat waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki fil-
futur.

Ippjanar strateġiku integrat

L-ippjanar strateġiku integrat huwa ġeneralment aċċettat bħala għodda importanti li tiżgura l-
effiċjenza tal-iżvilupp lokali u approċċ olistiku għalih. Min-naħa l-oħra, id-definizzjoni u l-
fehim tat-tifsira jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor. L-istabbiliment ta’ gwida komuni 
jista’ jkun ta’ għajnuna. Għaldaqstant, ir-Rapporteur tagħkom jissuġġerixxi li l-PE jistieden 
lill-Kummissjoni toħloq tali linja gwida u żżid l-isforzi fir-rigward tal-assistenza teknika. Fl-
istess ħin l-Istati Membri se jitħeġġu wkoll biex jagħmlu użu mill-assistenza disponibbli fil-
qasam tal-ippjanar urban.

Ippjanar finanzjarju komprensiv li jinkludi l-futur tal-inġinerija finanzjarja

L-esperjenza turi li f’ħafna każijiet, l-ideat dwar proġetti qed jiġu ġġenerati abbażi tad-
disponibilità ta’ fondi minflok jissejsu fuq ħtiġijiet reali u prijoritajiet strateġiċi. Din waħda 
mill-isfidi ewlenin tal-politiki dwar l-iżvilupp u wkoll tal-Politika ta’ Koeżjoni. Dan l-approċċ 
tal-“proġetti għall-flus” għandu jkun issostitwit b’approċċ ta’ “flus għall-proġetti”: il-proġetti 
għandhom jitfasslu mhux bil-għan li wieħed jiġbed il-fondi disponibbli, iżda sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet strateġiċi. 

Ir-Rapporteur tagħkom huwa tal-fehma li l-bliet għandhom jingħataw flessibilità suffiċjenti 
biex ikunu jistgħu jużaw il-fondi preċiżament għall-prijoritajiet tagħhom. Il-proġetti ta’ 
żvilupp għandhom jitfasslu mhux bil-għan li wieħed jiġbed il-fondi disponibbli, iżda sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet strateġiċi. L-opportunitajiet ta’ fondi reġjonali, nazzjonali u tal-UE 
għandhom ikunu kkoordinati b’tali mod li jkopru l-firxa kollha ta’ ħtiġijiet speċifiċi.


