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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Ħames Rapport ta’ Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ 
koeżjoni ta’ wara l-2013
(2011/2035(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 bit-titlu 
“Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: il-
futur tal-politika ta’ koeżjoni” (COM(2010)0642) (minn hawn ’il quddiem imsejħa l-
“Konklużjonijiet”),

– 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 (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-“Ħames Rapport ta’ Koeżjoni”),

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

– 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 Reġjonali u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1783/19991,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 
1784/19992,

– 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’ Koeżjoni3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1084/2006 tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2006 li 
jistabbilixxi Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1164/944,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta’ Lulju 2006 li 
jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA)5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ April 2007 dwar l-impatt tat-tkabbir tal-
ġejjieni fuq l-effettività tal-politika ta’ koeżjoni6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar Green Paper dwar il-
koeżjoni territorjali u l-qagħda tad-diskussjonijiet dwar ir-riforma futura tal-politika għall-

                                               
1 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 1–11
2 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 12–18
3 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 25
4 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 79–81
5 ĠU L 210 tal-31.7.2006, p. 82–93
6 ĠU C 74 E tal-20.3.2008. p. 275
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koeżjoni1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-Politika 
ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-politika ta’ koeżjoni 
u l-politika reġjonali tal-UE wara l-20133,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-futur tal-Fond 
Soċjali Ewropew4,

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

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-titlu 
“Politika Reġjonali li tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti fl-Ewropa 2020” (COM 
(2010) 0553),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 2011 bit-titlu 
“Politika Reġjonali li tikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli fl-Ewropa 2020” (COM 
(2011) 0017),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Ħames Rapport dwar il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali li l-Kunsill (Affarijiet Ġenerali) adotta fil-21 ta’ Frar 2011 
(6738/11),

– 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-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2011),

A. billi l-politika tal-UE dwar il-koeżjoni tat kontribut sinifikanti biex waqt il-perjodu ta’ 
finanzjament preċedenti kif ukoll dak attwali ntlaħqet żieda fil-produttività fir-reġjuni 
kollha tal-UE; u partikolarment billi barra minn dan, il-valutazzjoni ex post turi tnaqqis 
sinifikanti tad-differenzi ekonomiċi, soċjali u reġjonali; billi dawn l-iżviluppi ħallew 
effetti daqstant pożittivi anki fuq is-sigurtà soċjali u fuq l-investimenti fil-ħarsien 
ambjentali,

B. billi l-politika ta’ koeżjoni u strutturali ppruvat il-flessibilità tagħha f’sitwazzjonijiet ta’ 
kriżi u rnexxielha tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal programmi nazzjonali differenti 
ta’ rilanċ ekonomiku u ta’ kwalifikazzjoni, 

C. billi l-orjentament tal-Fondi Strutturali lejn il-miri tal-Istrateġija ta’ Lisbona pprova ruħu 

                                               
1 ĠU C 117 E tas-6.5.2010, p. 65
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0191
3 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0356
4 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0357
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ta’ suċċess, u xhieda ta’ dan huma r-rati impressjonanti ta’ impenn fir-rigward tal-objettivi 
tal-“konverġenza” u tal-“kompetittività u l-impjiegi reġjonali”, filwaqt li ta’ min wieħed 
jiġbed l-attenzjoni b’mod kritiku għall-fatt li biss madwar 20 % tal-proġetti tal-objettiv 
tal-“koperazzjoni territorjali” huma orjentati lejn il-miri ta’ Lisbona,

D. billi l-falliment parzjali tal-Istrateġija ta’ Lisbona ma ġiex ikkawżat mill-implimentazzjoni 
insuffiċjenti tal-politika ta’ koeżjoni, iżda li responsabbli għal dan huma l-effetti tal-kriżi 
finanzjarja u n-nuqqasijiet waqt l-implimentazzjoni tas-suq intern, id-dixxiplina baġitarja 
insuffiċjenti kif ukoll il-kundizzjonijiet ta’ qafas makroekonomiċi mhux sodisfaċenti f’xi 
wħud mill-Istati Membri,

E. billi waqt dawn l-aħħar perjodi tnaqqsu b’mod sinifikanti r-rati ta’ żbalji u ta’ abbuż mill-
fondi ta’ sostenn; billi ta’ min jiddispjaċih, però, li l-politika strutturali għadha qasam 
politiku b’rati għolja ta’ devjazzjonijiet u li xi wħud mill-Istati Membri anki sal-lum 
m’għandhomx mekkaniżmi effikaċi kontra l-abbuż mill-fondi ta’ sostenn u għall-irkupru 
ta’ flejjes imħallsa ħażin,

F. billi b’mod ġenerali, kienet ta’ suċċess is-sistema ta’ objettivi eżistenti tal-politika ta’ 
koeżjoni u strutturali (konverġenza, kompetittività u impjiegi, koperazzjoni transkonfinali) 
bl-approċċ tal-governanza f’aktar livelli u s-sikurezza tal-ippjanar bis-saħħa ta’ riżorsi 
finanzjarji ta’ min jorbot fuqhom u perjodu ta’ ppjanar aċċettat (seba’ snin), għalkemm ta’ 
min wieħed jiġbed l-attenzjoni għad-dewmien konsiderevoli fl-istabbiliment tal-
programmi kkawżat mit-tul żejjed tan-negozjati finanzjarji u leġiżlattivi,

G. billi l-appoġġ sostenibbli lir-reġjuni ta’ konverġenza u l-iżvilupp tagħhom iħallu impatt 
pożittiv fuq id-domanda fis-swieq tagħhom ta’ oġġetti u servizzi u b’hekk jimxu id f’id 
ma’ effetti li ġew ippruvati bħala pożittivi anki għall-Istati Membri relattivament għonja 
tal-UE,

H. billi l-iżbilanċi konsiderevoli li hemm bejn l-ekonomiji reġjonali, l-iżbilanċi soċjali kif 
ukoll problemi strutturali speċifiċi u żvantaġġi ġeografiċi u naturali jibqgħu jitolbu 
politika ta’ koeżjoni Ewropea globali fir-reġjuni Ewropej kollha u anki t-Trattat ta’ 
Lisbona jeżiġi din,

Il-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni u l-fokus tagħha rigward l-investimenti

1. Jitlob li l-programmi tal-politika ta’ koeżjoni u strutturali jenfasizzaw aktar il-valur 
miżjud Ewropew; iqis li dan il-valur miżjud jeżisti meta l-proġetti tal-UE jilħqu 
riġenerazzjoni ekonomika, infrastrutturali, soċjali u/jew ekoloġika permanenti u li tista’ 
titkejjel ta’ reġjun żvantaġġat u din ma tistax titwettaq mingħajr l-impetu Ewropew;

2. Barra minn hekk, iqis li hemm valur miżjud Ewropew fejn proġetti appoġġjati f’livell 
reġjonali jagħtu l-kontribut tagħhom biex jintlaħqu għanijiet pan-Ewropej rigward it-
tkabbir ekonomiku, il-prestazzjoni tar-riċerka, il-ħarsien ambjentali, l-iffrankar ta’ riżorsi, 
l-iżvilupp demografiku, il-provvista ta’ enerġija sostenibbli, il-koeżjoni soċjali jew l-
iżvilupp transkonfinali u dawk ma jistgħux jitwettqu mingħajr l-impetu Ewropew;

3. Jara l-impożizzjoni ta’ għanijiet Ewropej bis-saħħa tal-prinċipju tar-responsabilità 
maqsuma u tal-amministrazzjoni maqsuma tal-fondi (governanza f’aktar livelli) bħala 
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vantaġġ kbir tal-politika ta’ koeżjoni u b’hekk anki bħala valur miżjud fiha nnifisha; jitlob 
li jissaħħaħ aktar dan il-prinċipju ta’ sħubija;

4. Jenfasizza li minkejja x-xejra ta’ tnaqqis fid-disparitajiet reġjonali, għad hawn żbilanċi 
kbar – li saħansitra jiżdiedu f’ċerti Stati Membri – u li għaldaqstant, il-politika ta’ 
koeżjoni għandha tibqa’ tiffoka fuq l-eliminazzjoni tad-differenzi reġjonali fl-iżvilupp;

5. Jirrikonoxxi l-bżonnijiet speċjali tar-reġjuni partikolarment żvantaġġati minħabba l-
pożizzjoni ġeografika jew il-kundizzjonijiet naturali tagħhom; jitlob – bħalma kien qed 
jagħmel fil-passat – li jisseddaq l-appoġġ preferenzjali partikolari lit-tipi ta’ reġjuni 
partikolarment żvantaġġati li jissemmew fit-Trattat ta’ Lisbona (l-aktar reġjuni 
mbiegħda, ir-reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda b’densità ta’ popolazzjoni baxxa ħafna, u 
reġjuni insulari, reġjuni transkonfinali u reġjuni muntanjużi);

6. Jenfasizza li l-Komunità tista’ tlaħħaq mal-kompetizzjoni globali biss jekk il-politika ta’ 
koeżjoni tkun tista’ tutilizza l-potenzjal ta’ żvilupp tar-reġjuni kollha għall-isfidi tal-
Istrateġija “UE-2020”;

7. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni għanda tibqa’ taħdem favur il-koeżjoni reġjonali 
(“koeżjoni territorjali”) u jenfasizza li t-Trattat ta’ Lisbona, mal-objettivi tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali żied il-“koeżjoni territorjali”; jinnota li dan l-objettiv jibqa’ 
intimament marbut mal-isfidi tal-koeżjoni ekonomika u soċjali;

8. Jidhirlu li l-istrateġiji makroreġjonali għandhom possibilità kbira li jiksbu aċċess aħjar 
għal potenzjali superreġjonali u li jiffaċċjaw b’mod konġunt l-isfidi tal-kundizzjonijiet 
naturali, pereżempju fil-ħarsien ambjentali; jidhirlu li koordinazzjoni mtejba tal-
possibilitajiet eżistenti ta’ appoġġ tipprovdi l-possibilità li l-Fondi Strutturali tal-UE jiġu 
utilizzati b’mod immirat aħjar;

9. Jiddubita jekk Programmi Operattivi għal unitajiet ġeografiċi funzjonali bħar-reġjuni 
metropolitani jew il-baċini tal-baħar jew tax-xmajjar joffrux xi benefiċċju addizzjonali; 
jidhirlu li f’dawn il-każijiet hija nieqsa fuq kollox istanza politika (jew anki demokratika) 
b’responsabilità suffiċjenti għall-implimentazzjoni tal-programmi; minflokhom jitlob 
koordinazzjoni aktar intensiva bejn l-strateġiji makroreġjonali jew taż-żoni naturali 
f’livelli intergovernattivi;

10. Jenfasizza l-irwol prinċipali tal-bliet għall-ilħuq tal-miri ekonomiċi, ekoloġiċi u soċjali 
tal-Istrateġija “UE-2020”; jitlob li jiġu appoġġjati kunċetti f’għamla ta’ mudelli kif ukoll 
proġetti abbażi ta’ pjanijiet integrati ta’ żvilupp u li tingħata aktar importanza lir-rabta 
bejn belt u ż-żona ta’ madwarha;

11. jesprimi ruħu kontra l-konfermi kwantitattivi (kwoti) partikolarment għal taqsimiet 
nazzjonali ta’ programmi (FSE/FEŻR), l-iżvilupp urban, l-ispazju rurali kif ukoll 
kategoriji ta’ densità oħra jew spazji funzjonali; iqis problematiku wkoll l-iddeterminar 
obbligatorju tal-bliet u l-ispazji eleġibbli diġà fil-Programmi Operattivi, u anki f’dan il-
kuntest jitlob li l-Istati Membru u r-reġjuni jingħataw id-dritt li jagħmlu użu minn 
proċeduri ta’ għażla kompetittivi;

12. jenfasizza li l-politika strutturali u ta’ koeżjoni m’għandhiex twassal għall-preferenza 
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żbilanċjata ta’ ċerti tipi ta’ reġjuni; jitlob li s-sħubijiet ta’ reġjuni rurali u żoni urbani
jkunu eżaminati aktar f’kuntesti ta’ spazji soċjali u ekonomiċi; 

13. Jenfasizza li s-sostenn ta’ koeżjoni u strutturali għandu jdur aktar lejn l-isfidi tal-politika 
edukattiva u soċjali tal-Istrateġija “UE-2020”; madankollu, huwa tal-fehma li diġà għal 
raġunijiet finanzjarji biss, l-“Ewropeizzazzjoni” totali tal-oqsma politiċi rilevanti ma tistax 
tkun ta’ suċċess; għaldaqstant, jitlob li jitkompla t-tkabbir ta’ approċċi f’għamla ta’ 
mudelli filwaqt li jisseddqu l-kompetenzi tal-livelli nazzjonali u reġjonali; 

14. B’mod partikolari fid-dawl tal-bidla meħtieġa lejn riżorsi riġenerattivi fil-qasam tal-
enerġija kif ukoll tad-diskussjoni dwar il-klima, jitlob li l-politika ta’ koeżjoni 
tikkontribwixxi aktar lejn żvilupp rapidu tal-enerġiji li jiġġeddu; jappoġġja pjanijiet 
relatati favur kunċetti ddeċentralizzati dwar l-enerġija li jinvolvu teknoloġiji effikaċi ta’ 
ħażna fir-reġjuni;

15. Jidhirlu li hemm possibilitajiet biex il-Fondi Strutturali jappoġġjaw investimenti fl-
infrastruttura tal-enerġija, li għandhom ikunu llimitati però għal dawk ir-reġjuni fejn 
minħabba raġunijiet politiċi u ġeografiċi huma ristretti ħafna s-soluzzjonijiet ibbażati fuq 
is-suq fir-rigward tal-provvista tal-enerġija; barra minn hekk, jitlob li s-sostenn mill-Fondi 
Strutturali jintrabat dejjem mal-prerekwiżit li essenzjalment, ikun adottat approċċ 
kummerċjali u jiġi osservat il-prinċipju ta’ responsabilità maqsuma rigward il-fondi;

16. Jenfasizza li n-Netwerks tat-Trasport Trans-Ewropej għandhom irwol deċiżiv rigward 
il-koeżjoni tar-reġjuni Ewropej u li għaldaqstant, għandhom jissaħħu l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi TEN u toroq Ewropej ikklassifikati u l-aċċess għalihom, b’mod partikolari 
fir-reġjuni tal-fruntieri; jesprimi ruħu favur assi ta’ sostenn irrivalutat dwar l-
“infrastruttura” f’konnessjoni mal-Objettiv 3 tal-koperazzjoni territorjali Ewropea;

L-istrutturi tal-objettivi u l-qafas tal-ipprogrammar

17. Jenfasizza li l-elementi prinċipali tal-Istrateġija “UE-2020” (innovazzjoni, edukazzjoni, 
enerġija, ambjent, impjiegi, kompetittività, kwalifiki, ġlieda kontra l-faqar) diġà qed 
jiffurmaw parti mill-politika ta’ koeżjoni u strutturali; iqis li l-isfidi tal-Istrateġija “UE-
2020” jistgħu jkunu integrati tajjeb ħafna fit-tliet strutturi ta’ objettivi li diġà wrew 
ruħhom ta’ suċċess (konverġenza, tkabbir u impjiegi, żvilupp transkonfinali);

18. Iqis li anki l-promozzjoni ta’ infrastrutturi bażiċi u l-appoġġ lill-enerġiji konvenzjonali 
għandhom jitqiesu bħala konformi mal-Istrateġija “UE-2020” peress li biss bl-eżistenza 
ta’ netwerks kompetittivi tat-trasport, l-enerġija u l-komunikazzjoni kif ukoll ta’ 
infrastrutturi ta’ ġbir, ir-reġjuni ta’ konverġenza jkunu f’pożizzjoni li jagħtu l-kontribut 
tagħhom għat-triq lejn l-għanijiet tal-“UE-2020” – għaldaqstant, proprju r-reġjuni inqas 
b’saħħithom u relattivament foqra għandhom jingħataw ċerta diskrezzjoni fir-rigward tal-
interpretazzjoni tal-għanijiet tal-Istrateġija “UE-2020”;

19. Iqis li l-PDG għandu jibqa’ l-kriterju ċentrali għad-determinar taż-żoni li għandhom 
jingħataw l-ikbar sostenn (iżgħar mill-75 % tal-PDG medju għal kull abitant) u, jekk 
meħtieġ, tal-istati bi ħtiġijiet ta’ koeżjoni (iżgħar mid-90 %); jiġbed l-attenzjoni li s-
servizzi nazzjonali kompetenti għandu jkollhom id-diskrezzjoni biex f’livell adegwat ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet jagħmlu użu anki minn indikaturi oħra;
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20. jitlob li f’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona, il-politika ta’ koeżjoni 
jkollha tibqa’ timmira primarjament għall-inqas reġjuni żviluppati; jenfasizza li fil-qafas 
tal-Objettiv 1 (konverġenza), għandu jkun allokat proporzjon lill-ifqar reġjuni li b’mod 
xieraq jirrifletti l-problemi ta’ żvilupp;

21. Jitlob li ż-żoni li qabel kienu jingħataw l-ikbar sostenn (reġjuni ta’ konverġenza) 
jingħataw sostenn ta’ segwitu (“phasing out”) fil-qafas tal-objettiv tal-“konverġenza”;

22. Jitlob li jissaħħaħ l-Objettiv 2 “kompetittività u impjiegi reġjonali” bl-orjentament 
orizzontali tiegħu; jenfasizza li għandha tkun żviluppata aktar is-sistema ta’ klasters ta’ 
innovazzjoni u ta’ kompetizzjonijiet għall-għoti ta’ fondi ta’ sostenn li wriet ruħha ta’ 
suċċess;

23. Iqis li kategorija ġdida ta’ sostenn ġenerali għal-livell ta’ bejn 75 % u 90 % tmur kontra 
l-prinċipji tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE li wrew ruħhom bħala tajbin (appoġġ lil dawk l-
aktar fil-bżonn, ippuljar ta’ potenzjali endoġeni f’approċċ orizzontali fir-reġjuni 
relattivament għonja), u għaldaqstant jiċħad din il-kategorija intermedja;

24. Iqis li bla dubju ta’ xejn, l-Objettiv 3 tal-koperazzjoni “territorjali” għandu jissaħħaħ 
fil-fruntieri interni kollha tal-UE u fit-tliet dimensjonijiet tiegħu (transkonfinali, 
interreġjonali, tranżnazzjonali) u jitlob li s-sehem tal-Fond Strutturali għandu jiżdied għal 
7 %; jenfasizza l-importanza tar-reġjuni tal-fruntieri għall-ilħuq tal-għanijiet tal-“UE-
2020”; iqis neċessarja rabta aktar intensiva man-netwerks TEN, b’konformità mal-
prijoritajiet Ewropej, kif ukoll ma’ infrastrutturi transkonfinali u jitlob li jiġi offrut sostenn 
addizzjonali rilevanti għar-reġjuni konfinali kollha;

25. Iqis li fondi tematiċi ġodda (klima, enerġija, trasport) idgħajfu l-prinċipju ta’ 
responsabilità maqsuma għar-riżorsi li diġà wera ruħu ta’ suċċess u jkunu ta’ periklu għas-
sehem reġjonali fl-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-“UE-2020”;

26. Jitlob li l-FSE bħala parti integrali tal-politika ta’ koeżjoni jibqa’ jsaħħaħ l-
integrazzjoni soċjali, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi; jara l-FSE bħala l-aktar strument 
tal-UE li huwa ta’ importanza għall-politika dwar is-suq tax-xogħol u l-impjiegi; iqis ta’ 
importanza partikolari l-promozzjoni tal-kwalifiki u tal-mobilità, l-ugwaljanza mtejba bejn 
iż-żewġ sessi, l-integrazzjoni ta’ persuni żvantaġġati kif ukoll l-appoġġ lill-SMEs;

27. Jiġbed l-attenzjoni għas-sinerġiji li ġejjin mill-approċċi integrattivi, b’mod partikolari 
permezz tat-tgħaqqid tal-FSE mal-FEŻR, u b’mod partikolari fid-dawl tal-ippjanar 
integrat tal-iżvilupp, jitlob li jkun iffaċilitat l-iffinanzjar konġunt miż-żewġ Fondi;

28. Jitlob qafas strateġiku komuni għall-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-FAEŻR, u l-
FES għall-perjodu ta’ finanzjament ta’ wara l-2013; iqis li l-mudell tal-approċċ regolatorju 
uniku (amministrazzjoni, eleġibilità, verifika, rekwiżiti ta’ rrapportar) għandu jissaħħaħ 
aktar permezz ta’ regolament ta’ qafas komuni;

29. Iħeġġeġ l-eżami tar-reintegrazzjoni tal-programmi tal-FAEŻR relatati mar-reġjuni (l-
assijiet ta’ sostenn eżistenti 3 u 4) f’dan il-qafas u jitlob rekwiżiti mandatorji għall-Istati 
Membri u r-reġjuni bil-għan li jinħolqu strutturi amministrattivi aktar uniformi għall-
Fondi Strutturali tal-UE u l-programmi reġjonali tal-iżvilupp rurali;
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30. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, jitlob it-tneħħija ta’ fondi individwali jew it-tgħaqqid 
flimkien ta’ fondi li huma ta’ importanza għall-iżvilupp reġjonali u l-koeżjoni; 
jirrakkomanda li jitneħħa l-Fond ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni bħala strument 
individwali u li l-kompiti tiegħu jitqiesu b’mod xieraq fil-qafas tal-Fond Soċjali; jitlob li 
jiġi eżaminat sa fejn tgħaqqid flimkien tal-Fondi ta’ Koeżjoni u l-Fond għall-Iżvilupp 
Reġjonali jista’ jkun konformi mat-Trattati Ewropej; jiġbed l-attenzjoni li kważi dejjem, l-
infiq mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond ta’ Koeżjoni huwa intiż 
għall-istess tip ta’ proġetti;

31. Jilqa’ l-għanijiet tas-Sħubijiet għall-Iżvilupp u l-Investiment bejn l-UE u l-Istati 
Membri proposti mill-Kummissjoni (flok il-pjanijiet ta’ qafas strateġiċi nazzjonali ta’ 
qabel); jitlob li f’dan il-qafas jiġu stabbiliti prijoritajiet ta’ investiment għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija “UE-2020” u ta’ għanijiet oħra tal-politika ta’ koeżjoni u 
strutturali; iqis neċessarju li jiġi ċċarat mill-aktar fis it-tqassim tal-kompetenzi konkreti 
bejn il-livelli involuti u jitlob li jisseddqu l-kompetenzi nazzjonali u reġjonali kif stabbiliti 
mill-prinċipju ta’ sussidjarjetà;

32. Jitlob li jinżammu l-Programmi Operattivi bħala strument importanti għat-traspożizzjoni 
tal-karti strateġiċi fi prijoritajiet ta’ investiment konkreti; f’dan ir-rigward, jitlob miri ċari 
u li jistgħu jitkejlu;

33. Jitlob involviment obbligatorju tal-istati federali u r-reġjuni fl-istabbiliment ta’ 
Sħubijiet ta’ Żvilupp u ta’ Programmi Operazzjonali; iqis assolutament neċessarji 
formulazzjonijiet adegwati fir-regolamenti dwar il-Fondi Strutturali;

34. Jappoġġja s-sistema tal-prijoritajiet tematiċi proposta mill-Kummissjoni; inqas ma 
jkunu żviluppati l-Istati Membri jew ir-reġjuni, aktar ma għandha tkun komprensiva tali 
lista ta’ prijoritajiet filwaqt li għandhom jitqiesu l-ħtiġijiet reġjonali speċifiċi ta’ żvilupp;

35. Jitlob li, jekk jinħtieġu prijoritajiet obbligatorji għall-Istati Membri kollha, dawk ikunu 
previsti fl-oqsma tal-innovazzjoni, tal-infrastruttura, u tal-iffrankar tar-riżorsi u adattati 
għall-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni partikolari; jenfasizza li l-bqija tal-prijoritajiet 
għandhom ikunu offruti u implimentati fuq bażi volontarja u konformi mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà; jitlob li l-enerġija, l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar jkunu fost il-
prijoritajiet offruti;

36. jitlob li jiġi evitat id-dewmien fit-tnedija tal-programmi u li bi prinċipju jkun hemm 
proċessi aktar rapidi fil-proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u ta’ evalwazzjoni; jitlob li 
għal dan il-għan jittejbu r-riżorsi tekniċi u l-interkonnessjoni tal-amministrazzjonijiet 
involuti, li jkun hemm obbligi ta’ ppubblikar, u li jitqassru b’mod sinifikanti l-iskadenzi 
għall-ħruġ tal-avviżi u għat-tressiq ta’ opinjonijiet esperti meħtieġa;

Inċentivi, kundizzjonalità, orjentament lejn ir-riżultati, kofinanzjament, għażliet rigward il-
finanzjament

37. Jitlob li l-ħlas ta’ fondi ta’ sostenn ikun marbut ma’ kundizzjonalitajiet fil-qafas tas-
Sħubijiet għall-Investiment li jeżiġu riformi mil-lat tal-Istati Membri, bil-għan li jkun 
iggarantit l-użu effiċjenti tal-fondi ta’ sostenn f’oqsma direttament marbuta mal-politika 
ta’ koeżjoni; iqis ġust l-irbit, b’mod partikolari, mat-traspożizzjoni korretta tal-
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leġiżlazzjoni diġà adottata tal-UE (ipprezzar, akkwist pubbliku, trasport, ambjent, saħħa 
eċċ.) sabiex ikunu evitati irregolaritajiet u biex tkun iggarantita l-effikaċja; madankollu, 
jiċħad tali rekwiżiti li jitolbu lill-Istati Membri jwettqu riformi soċjali u ekonomiċi 
fundamentali;

38. Jilqa’ l-orjentament aktar b’saħħtu tal-politika ta’ koeżjoni lejn ir-riżultati kif previst
mill-Kummissjoni, bis-saħħa tal-istabbiliment ex ante ta’ miri u indikaturi adegwati; 
jenfasizza li dawk l-indikaturi għandhom ikunu ftit, iddefiniti b’mod ċar, li jistgħu jitkejlu, 
li jinsabu f’interazzjoni diretta mas-sostenn u li jkollhom jiftiehmu b’mod konġunt mir-
reġjuni/l-Istati Membri;

39. jitlob li l-indikaturi jikkonċentraw ruħhom fuq rabtiet ta’ interazzjoni li jippreżentaw 
valur miżjud Ewropew (żieda fil-produttività, prestazzjoni fir-riċerka, prestazzjoni fit-
trasport, tkabbir reġjonali, titjib ambjentali rilevanti); jitlob li l-kejl tal-progress f’oqsma 
fejn tipprevali l-kompetenza nazzjonali (standards ta’ edukazzjoni, linji tal-faqar, 
prestazzjoni integrattiva) ma jinvolvix rekwiżiti kwantitattivi u li jiġi evalwat aktar il-
karattru ta’ mudell kif ukoll innovattiv tal-proġetti;

40. Iqis il-kofinanzjament bħala wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-politika ta’ koeżjoni; 
jitlob eżami tas-sehem massimu tal-UE, li jkollu jirrifletti aktar il-livell tal-iżvilupp 
reġjonali, il-valur miżjud Ewropew u t-tipi ta’ miżuri u jkollu jiżdied jew jitnaqqas skont 
dawn il-kriterji; 

41. Iqis neċessarju l-illimitar tas-sostenn massimu għal 75 % peress li inkella l-
applikazzjonijiet jiffukaw inqas fuq in-neċessità tal-proġett partikolari milli fuq il-
perspettiva finanzjarja (rigal fi flus); jitlob li għas-sehem lokali jiġu ffaċilitati l-
kofinanzjament privat u għażliet ta’ kreditu orjentati lejn is-suq;

42. Jitlob li fir-rigward tas-sussidji diretti lill-intrapriżi, wieħed għandu jqis il-fatt li fuq 
kollox fost l-intrapriżi l-kbar, il-politika ta’ koeżjoni aktar tikkawża effetti ta’ 
opportuniżmu żejjed milli tmexxihom, u għaldaqstant, jitlob li s-sostenn lill-intrapriżi jkun 
ikkonċentrat fuq investimenti fir-riċerka u l-iżvilupp jew jiġi offrut b’mod aktar indirett 
permezz ta’ appoġġ lill-infrastrutturi; barra minn hekk, jitlob regoli ċari fir-regolament 
ġenerali dwar il-Fondi Strutturali li jeskludu l-appoġġ mill-UE għal rilokazzjonijiet ta’ 
kumpaniji barra mill-UE, kif ukoll tnaqqis sinifikanti fil-limitu ta’ verifika għall-eżami ta’ 
tali investimenti;

43. Jirrikonoxxi l-effett ta’ lieva u l-potenzjal ta’ mobbilizzazzjoni ta’ strumenti ġodda ta’ 
finanzjament, ġeneralment jiffavorixxi l-idea li jintuża aktar is-self bħala mezz ta’ 
finanzjament, u jitlob l-estensjoni tal-istrumenti finanzjarji bbażati fuq ir-rotazzjoni
għal aktar oqsma ta’ sostenn (bħar-riċerka u l-infrastruttura); min-naħa l-oħra, jitlob 
simplikazzjonijiet u aktar ċertezza legali tul il-perjodu ta’ finanzjament kollu; iqis li l-
aktar tard wara perjodu ta’ finanzjament wieħed, ir-responsabilità għall-użu tal-fondi 
għandha tgħaddi għal-livell nazzjonali jew dak tal-proġetti individwali; 

44. Jenfasizza li s-sostenn permezz ta’ għotjiet għandu jibqa’ dejjem il-mezz ippreferut u li 
r-responsabilità għall-għażla tat-taħlita adattata skont il-ħtiġijiet reġjonali għal kull każ 
individwali għandha titħalla f’idejn l-atturi lokali;



PR\861909MT.doc 11/15 PE462.538v01-00

MT

45. Iqis li l-BEI għandu jkollu rwol aktar b’saħħtu fil-finanzjament ta’ infrastrutturi TEN; 
jitlob aktar approċċi bbażati fuq soluzzjonijiet fil-qafas ta’ sħubija bejn is-settur 
pubbliku u dak privat li jipprovdu awtonomija finanzjarja; ġeneralment, huwa tal-idea li 
l-Parlament Ewropew għandu jingħata responsabilità importanti għall-iżgurar tat-
trasparenza meħtieġa kif ukoll għal kompiti relatati mat-teħid ta’ deċiżjonijiet u s-
sorveljanza; 

46. Jara l-għotjiet globali fil-livell ta’ taħt dak tar-reġjuni bħala strument adattat għal 
strateġiji ta’ innovazzjoni bbażati fuq l-awtodeterminazzjoni, b’konformità mal-għanijiet 
tal-politika strutturali Ewropea; jipproponi li l-proċedura ta’ kompetizzjoni, bħala 
strument li wera ruħu tajjeb, tkun applikata anki fil-każ tal-għotjiet globali;

Baġit, ġestjoni finanzjarja, tnaqqis tal-burokrazija, dixxiplina baġitarja, kontroll 
finanzjarju

47. Iqis li l-perjodu ta’ programmazzjoni ta’ seba’ snin wera ruħu tajjeb u għandu 
jisseddaq mill-inqas sa tmiem il-perjodu ta’ pprogrammar li jmiss (2020); madankollu, 
jitlob sistema għar-rivalutazzjoni strateġika aktar rapida tal-kundizzjonijiet biex wieħed 
ikun jista’ jirreaġixxi saħansitra aktar malajr u b’mod aktar flessibbli għal ġrajjiet 
partikolari (kriżi finanzjarja, kriżi tal-enerġija, diżastri naturali);

48. Jenfasizza li l-baġit tal-UE bl-istruttura baġitarja kif inhi bħalissa u bir-regolamenti 
bażiċi dwar il-Fondi wera ruħu tajjeb proprju għall-implimentazzjoni tal-politika ta’ 
koeżjoni u strutturali, jiġifieri jinħtieġu tibdiliet biss fejn xi proċeduri ma wrewx ruħhom 
ta’ ġid jew fejn hemm kontradizzjonijiet mar-Regolament Baġitarju attwali; jitlob li 
kwalunkwe tibdila, tkun kemm tkun żgħira, fl-istrutturi stabbiliti u appruvati jkollha ssir 
bl-ikbar attenzjoni;

49. Iqis ferm possibbli l-integrazzjoni tal-għanijiet tal-“UE-2020” fl-istrutturi eżistenti ta’ 
objettivi u fondi u b’hekk anki fil-linji baġitarji; jiċħad il-qsim tal-baġit tal-UE permezz 
tat-termini teoretiċi li jiddeskrivu t-tkabbir bħala “intelliġenti”, “inklussiv” jew 
“sostenibbli”;

50. Jara l-politika ta’ koeżjoni u strutturali ta’ wara l-2013 bħala dak il-qasam ta’ politika li se 
jkun ta’ importanza deċiżiva għall-implimentazzjoni transsettorali tal-Istrateġija “UE-
2020”, u għaldaqstant, jitlob mill-inqas l-istess ammonti baġitarji bħal dawk tal-perjodu 
ta’ pprogrammar attwali;

51. Jitlob li rigward dawk l-Istati Membri li jkunu kisru b’mod serju l-kriterji ta’ stabilità 
tal-UE u fl-istess ħin jippreżentaw livell għoli ta’ devjazzjonijiet fejn jidħol l-użu tal-
flejjes mill-Fondi Strutturali, tiġi ppreżentata proposta għal regoli aktar stretti, li jattivaw 
ruħhom awtomatikament, għal sorveljanza msaħħa tal-użu  konformi mal-liġi u mal-
għanijiet tal-flejjes li ġejjin mill-Fondi Strutturali; 

52. Jitlob li l-Istati Membri u/jew ir-reġjuni jinnominaw awtoritajiet li jkollhom ir-
responsabilità esklussiva għall-amministrazzjoni konformi mal-liġi tar-riżorsi mill-Fondi 
Strutturali;

53. Huwa tal-idea li fil-futur il-Kummissjoni għandu jkollha responsabilità ikbar għat-titjib 
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tal-proċeduri amministrattivi nazzjonali; għaldaqstant, iqis li l-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli biex twettaq proċeduri ta’ akkredizzjoni għall-amministrazzjonijiet u 
uffiċċji ta’ verifika nazzjonali jew federali; huwa tal-idea li l-akkredizzjoni b’suċċess u l-
ilħuq ta’ rati baxxi ta’ żbalji għandhom jipprovdu d-dritt għal rapportar issimplifikat u 
f’intervalli ta’ żmien itwal; 

54. Bil-għan li tiġi ssimplifikata l-amministrazzjoni, jitlob l-estensjoni ta’proċeduri standard 
bi skali standard ta’ nfiq kif ukoll rati fissi ogħla; jitlob li jitqies aktar il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, jiġifieri li għall-implimentazzjoni ta’ programmi iżgħar jintalbu 
sinifikantement inqas obbligi ta’ rapportar u ta’ verifika;

55. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li l-kumpens għall-infiq għandu jitħallas lill-
awtoritajiet nazzjonali biss wara li jkun tħallas lill-benefiċjarju l-kontribut korrispondenti 
tal-UE; iqis li dan se jaċċelera l-ħlasijiet u se jikkostitwixxi l-inċentiv deċiżiv favur 
kontrolli nazzjonali stretti; jiġbed l-attenzjoni, però, li xi drabi jistgħu jinqalgħu problemi 
ta’ likwidità f’xi Stati Membri u stati federali u li jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet li 
jipprovdulhom sigurtà;

56. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li, bl-eċċezzjoni tal-ewwel sena ta’ sostenn, ir-
“Regola n+2” tiġi applikata b’mod konsegwenti u li jitneħħew l-eżenzjonijiet; iqis li dan 
jiggarantixxi bilanċ xieraq bejn investimenti ta’ kwalità għolja u l-implimentazzjoni bla 
tfixkil u rapida tal-programmi;

Politiki tal-viċinat u t-tkabbir

57. Jenfasizza l-importanza fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni tal-Istrument Ewropew ta’ 
Viċinat u Sħubija (ENPI) għall-koperazzjoni transkonfinali ma’ stati barra l-Unjoni 
Ewropea; iqis li proprju l-konnessjoni infrastrutturali (trasport, enerġija) tal-pajjiżi ġirien 
ikollha effetti pożittivi anki fuq ir-reġjuni mal-fruntiera Ewropea; jitlob li r-riżorsi tal-
ENPI jkunu kkonċentrati aktar fuq ħtiġijiet strateġiċi tal-provvista tal-enerġija u tal-
infrastrutturi tat-trasport;

58. Barra minn dan, jenfasizza r-rilevanza għall-koeżjoni tal-proċess tat-tkabbir tal-UE bis-
saħħa tal-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA), li fost l-oħrajn jgħin 
lill-pajjiżi kandidati għall-adeżjoni biex iħejju strutturi ta’ koeżjoni mil-lat tal-kontenut u 
minn dak organizzattiv;

59. Jitlob għal darba oħra li l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jkun involut, b’mod li jingħata 
responsabilità, fl-iżvilupp futur ta’ dawn iż-żewġ strumenti;

60. B’kalkolu attwali, jerġa’ jiġbed l-attenzjoni għall-konsegwenzi finanzjarji estremi għall-
politika ta’ koeżjoni tal-adeżjoni ta’ pajjiżi ġodda mal-UE;1 jenfasizza li fid-dawl tal-

                                               
1 Jekk wieħed jippreżumi li l-pajjiżi li bħalissa qed jinnegozjaw l-adeżjoni tagħhom, it-Turkija u l-Kroazja, 
jingħataw sostenn waqt il-perjodu ta’ programmazzjoni mill-2007 sal-2013, bil-volum finanzjarju per capita
medju ta’ dak li jikkorrispondi għall-Istati Membri l-ġodda (UE-12), it-total tal-volum finanzjarju meħtieġ 
jammonta għal 132.5 biljun ewro. Minn dan l-ammont, 124.9 biljun ewro jew 94.3 fil-mija jmorru għat-Turkija u 
7.6 biljun ewro jew 5.7 fil-mija għall-Kroazja. Jekk il-kalkolu jsir abbażi ta’ sostenn daqs il-proporzjon medju 
mill-PDG fl-Istati Membri l-ġodda fl-2006, il-volum finanzjarju addizzjonali jammonta għal 109.1 biljun ewro. 
Minn dan l-ammont, 99.8 biljun ewro jmorru għat-Turkija u 9.3 biljun għall-Kroazja (Untiedt, G. (2011) Das 
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politika ta’ koeżjoni, dawn id-dimensjonijiet jaqbżu bil-wisq il-kapaċitajiet ta’ 
assorbiment tal-Komunità; jitlob il-ftuħ tal-istrument ta’ tħejjija IPA anki għal forom 
provviżorji u speċjali ta’ viċinat tal-UE jew ta’ sħubija, u jtenni t-talba tiegħu għal kunċett 
ta’ politika ta’ koeżjoni magħmul minn aktar stadji għall-pajjiżi kandidati l-kbar bħat-
Turkija;

61. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

                                                                                                                                                  
Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens (= Il-volum u t-tqassim tar-riżorsi tal-Fondi Strutturali tal-UE 
għall-perjodu ta’ finanzjament mill-2007 sal-2013 bil-kunsiderazzjoni tat-Turkija u l-Kroazja), opinjoni tal-
Professur Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, fuq talba ta’ Dr. Markus Pieper, MEP)
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Qafas

Fid-dawl tal-pronjożijiet dwar it-tkabbir globali u l-popolazzjoni, il-Komunità tal-Istati 
Ewropej se titlef importanza. Filwaqt li llum, għall-UE-27 għadhom jikkorrispondu 8 % tal-
popolazzjoni dinjija, fl-2050 se jkunu biss 5 %. Minħabba t-tkabbir, b’mod partikolari, taċ-
Ċina u ta’ pajjiżi emerġenti importanti tal-lum, il-piż ekonomiku tagħha se jonqos mill-20 % 
tal-lum għal madwar 12 %.1

Jekk il-Komunità tal-Istati Ewropej tixtieq isseddaq il-pożizzjoni tagħha fil-kompetizzjoni 
ekonomika u politika u mingħajr it-telf relattiv ta’ importanza ma jmur id f’id ma’ telf ta’ 
benesseri, il-komunità għandha tingħaqad aktar fil-kwistjonijiet importanti kollha li 
jirrigwardaw l-iżgurar tal-futur. Dan japplika għall-Politika Esterna u tas-Sigurtà daqs għall-
kwistjonijiet deċiżivi tas-suq intern, tar-riċerka, tal-provvista tal-enerġija, u tal-iżgurar tal-
materja prima. Saħansitra aktar milli sal-lum, il-Komunità jkollha tiddedika ruħha għall-
iżvilupp rapidu tal-enerġiji riġenerattivi u l-possibilitajiet tal-ħżin tagħhom.

2. L-irwol tar-reġjuni u l-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni

Il-politika ta’ koeżjoni u strutturali għandha rwol ewlieni fejn jidħlu l-kwistjonijiet li 
jirrigwardaw il-kompetittività futura. Ir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa u l-intrapriżi tagħhom 
huma diġà integrati sa grad għoli ħafna fl-ekonomija globali; dan għandu x’jaqsam mal-istorja 
Ewropea tal-istati nazzjonali individwali. B’hekk, l-istruttura ekonomika Ewropea hija 
sinifikantement aktar kumpless minn dawk Asjatiċi jew tal-Amerika ta’ Fuq. Aktar minn nofs 
ir-rabtiet globali bejn intrapriżi multinazzjonali u s-sussidjarji tagħhom joriġinaw fl-UE. Dan 
il-vantaġġ tal-interkonnessjoni internazzjonali li għadu jeżisti sal-lum, il-politika ta’ koeżjoni 
għandha tirreferi aktar għalih, u għandha twassal anki aktar intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
fis-swieq tat-tkabbir internazzjonali. 

Tali politika orjentata lejn it-tkabbir u l-innovazzjoni, però, tista’ tirnexxi biss f’suq intern 
mingħajr ostakli, li għandu jiġi armonizzat aktar. Barra minn hekk, tali politika tista’ tkun 
sostenibbli biss jekk l-għanijiet tal-politika reġjonali jingħaqdu mal-għanijiet pan-Ewropej tal-
innovazzjoni u r-riċerka kif ukoll mal-isfidi ekoloġiċi u jekk, b’mod partikolari fost l-oħrajn, 
jiġu inklużi aktar il-kompetenzi tar-reġjuni relattivament għonja. 

Barra minn hekk, barra l-element tat-tkabbir, hemm bżonn tal-kunċett tal-bilanċ reġjonali u 
soċjali. Biss jekk il-popolazzjoni u r-reġjuni fl-intier tagħhom jaħdmu favur din il-politika, il-
politika ta’ koeżjoni u strutturali tasal biex tgawdi mill-aċċettanza li teħtieġ biex l-
implimentazzjoni tagħha tkun ta’ suċċess. B’mod partikolari fuq dan l-isfond, ta’ min wieħed 
jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE bil-prinċipji tagħha ta’ responsabilità maqsuma 
għall-programmi u l-fondi tikkostitwixxi approċċ ta’ politika li bħalu m’hawnx ieħor fid-
dinja, integrat u ppruvat tajjeb, li għandu jiġi żviluppat aktar.

                                               
1 Sorsi: pubblikazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2006 u tal-FMI tal-2009 
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Biex dan isir, hemm bżonn li l-valur miżjud Ewropew jiġi ddefinit b’mod aktar ċar u 
jingħata fokus aktar b’saħħtu – anki fid-dawl tal-aċċettazzjoni fir-rigward tal-baġit neċessarju 
għall-Fondi Strutturali. Barra minn hekk, għandu jirnexxi aktar it-tgħaqqid tal-għanijiet 
Ewropej mal-għanijiet tal-iżvilupp reġjonali. F’dan ir-rigward, il-limitazzjoni tal-allokazzjoni 
tal-fondi għal għan speċifiku relatat ma’ politika orjentata lejn l-innovazzjoni, kif ipprattikata 
bħalissa fil-qafas tal-Proċess ta’ Lisbona, jikkostitwixxi approċċ li rnexxa u li għandu 
jitkompla anki għall-Istrateġija UE-2020 – għalkemm b’mod aktar orjentat lejn ir-riżultati.

Il-mistoqsija addizzjonali li wieħed għandu jiffaċċja wkoll fejn jidħol il-valur miżjud 
Ewropew hija din: sa fejn il-politika ta’ koeżjoni verament nediet il-proġetti? Jaqaw mhux 
ħafna proġetti, stabbilimenti, u żviluppi ta’ infrastruttura kienu se jitwettqu anki bir-
responsabilità nazzjonali, reġjonali, jew intraprenditorja weħidha? Biss jekk il-programmi 
Ewropej jipprovdu l-impetu li jagħti bidu għall-proġetti u b’hekk jipprovdu l-valur miżjud 
tagħhom, wieħed jista’ jiġġustifika politika t’ koeżjoni b’saħħitha. Inkella l-Komunità tkun 
qed tiffinanzja biss effetti ta’ opportuniżmu, wara ħafna tidwir burokratiku.

Speċjalment ċerti oqsma prinċipali tal-Istrateġija “EU-2020” (tnaqqis fl-għadd ta’ persuni li 
jitilqu l-iskola qabel iż-żmien, aktar kwalifiki għoljin, żieda fl-għadd tal-persuni li jaħdmu, 
inqas faqar, aktar investimenti fil-qasam tal-ambjent mill-muniċipji), jitqiesu mir-rapporteur 
bħala oqsma li jinvolvu responsabilità politika primarjament nazzjonali jew saħansitra 
reġjonali/lokali. F’dan il-kuntest, il-politika ta’ koeżjoni m’għandhiex isservi ta’ katalizzatur 
għal Ewropeizzazzjoni fil-fond tal-politika soċjali u ambjentali. Dan jaqbeż bil-wisq il-
possibilitajiet tal-politika ta’ koeżjoni. Minflok, wieħed għandu jiffoka aktar fuq il-kontribut
reġjonali lejn it-temi li jħassbu lill-Ewropa kollha (ħarsien ambjentali, bidla fil-klima, 
enerġija, infrastruttura tat-trasport eċċ.), impeti għat-tkabbir u l-innovazzjoni (idħdul ta’ 
SMEs f’netwerks internazzjonali eċċ.), proġetti mudell soċjali (ippjanar tal-iżvilupp integrat, 
saħħa, demografija eċċ.), u fil-qafas ta’ dawn il-punti kollha b’mod partikolari anki fuq il-
kunċett tal-kumpens lir-reġjuni żvantaġġati.


