
PR\900996MT.doc PE488.060v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2011/2312(INI)

29.8.2012

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar l-ottimizzazzjoni tar-rwol tal-iżvilupp territorjali fil-politika ta' koeżjoni
(2011/2312(INI))

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Derek Vaughan



PE488.060v01-00 2/12 PR\900996MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................10



PR\900996MT.doc 3/12 PE488.060v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ottimizzazzjoni tar-rwol tal-iżvilupp territorjali fil-politika ta' koeżjoni
(2011/2312(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 regoli ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1260/19991,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/702/KE tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar il-linji 
ta' gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-Ħames Rapport ta’ 
Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ koeżjoni ta’ wara l-20133,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ġunju 2011 dwar is-sitwazzjoni attwali u 
sinerġiji futuri għal effikaċja akbar bejn il-FEŻR u Fondi Strutturali oħra4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklużiva"5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ġunju 2011 dwar l-Aġenda Urbana 
Ewropea u l-futur tagħha fil-politika ta’ koeżjoni6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2011 dwar l-għan 3: sfida għall-
kooperazzjoni territorjali – l-aġenda futura tal-kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-politika ta’ koeżjoni 
u dik reġjonali tal-UE wara l-20138,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-Politika 
ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona u tal-UE 20209,

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25-78.
2 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11-32.
3 Testi adottati, P7_ TA(2011)0316.
4 Testi adottati, P7_ TA(2011)0286.
5 Testi adottati, P7_ TA(2011)0266.
6 Testi adottati, P7_ TA(2011)0284.
7 Testi adottati, P7_ TA(2011)0285.
8 Testi adottati, P7_ TA(2010)0356.
9 Testi adottati, P7_ TA(2010)0191.
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– 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-Unjoni1, 

– wara li kkunsidra l-istudju ppubblikat mill-Parlament Ewropew jismu ‘Il-politika ta’ 
koeżjoni wara l-2013: valutazzjoni kritika tal-proposti leġiżlattivi’,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Presidenza Pollakka tal-24-25 ta’ Novembru 2011 
dwar id-dimensjoni territorjali tal-politiki tal-UE u l-Politika ta’ Koeżjoni futura2,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2011 għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 
koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (COM(2011)0615),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2011 għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku 
u l-impjiegi’, u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (COM(2011)0614),

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

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2010 dwar l-
eżami mill-ġdid tal-baġit tal-UE (COM(2010)0700) u l-annessi tekniċi tiegħu 
(SEC(2010)7000),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
‘Politika Reġjonali li tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti fl-Ewropa 2020’ 
(COM(2010)0553),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘Politika ta’ Koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-implementazzjoni tal-programmi 
2007-2013’ (COM(2010)0110),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘Ewropa 2020: strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-rapport 'An agenda for a reformed cohesion policy – A place-based 
                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2010)0189.
2 Konklużjonijiet tal-Presidenza Pollakka dwar id-dimensjoni territorjali tal-politiki tal-UE u l-Politika ta’ 
Koeżjoni futur ‘Lejn rispons integrat, territorjalment differenzjat u istituzzjonalment intelliġenti għall-isfidi tal-
UE’, 24-25 Novembru 2011, Poznań.
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approach to meeting European Union challenges and expectations', rapport indipendenti 
mħejji fuq talba ta' Danuta Hübner, Kummissarju għall-Politika Reġjonali, ta' Fabrizio 
Barca, April 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 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2012),

A billi l-politika ta’ koeżjoni għandha l-miri li tnaqqas l-avariji bejn ir-reġjuni tal-UE billi
ssaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u billi kienet effikaċi fil-promozzjoni 
tal-integrazzjoni Ewropea permezz tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku;

B. billi r-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) jippreskrivi r-regoli komuni 
applikabbli għall-ħames programmi Ewropej ta’ finanzjament (il-FEŻR, il-FSE, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-FAEŻR u l-FEMS) intiża għall-implementazzjoni tal-politiki ta’ koeżjoni, 
rurali u tas-sajd;

C. billi l-Qafas Strateġiku Komuni jħares lejn il-mekkaniżmi għall-ħolqien ta’ aktar 
koordinament bejn il-fondi koperti mis-CPR (il-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
FAEŻR u l-FEMS) u lejn l-integrazzjoni aħjar tal-fondi maħluqin mis-CPR ma’ oqsma 
oħrajn ta’ politika tal-UE;

D. billi d-dimensjoni territorjali hija aspett li tolqot lil kulħadd tal-politika ta’ koeżjoni u lir-
reġjuni Eworpej tagħtihom l-opportunità li jagħmlu użu mill-potenzjal territorjali 
individwali ħalli jaħdmu lejn il-ksib tal-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni;

E. billi l-koeżjoni territorjali issa hija rikonoxxuta mit-Trattat ta’ Lisbona bħala objettiv 
fundamentali tal-UE;

Tħassib ġenerali: it-tisħiħ tal-objettiv territorjali

1. Jirrikonoxxi sistema ta’ governanza multi-livell semplifikata bħala integranti għall-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet skont il-politika ta’ koeżjoni, bil-kollaborazzjoni 
neċessarja f’kull stadju ta’ livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali fl-ippjanar, l-
iżvilupp u l-eżekuzzjoni tal-programmi Ewropej ta’ finanzjament; jitlob lill-Kummissjoni 
tiżgura li dan ikun rifless fl-iżvilupp ta’ kuntratt ċari u definiti tajjeb ta’ sħubija; 

2. Jaċċentwa l-fatt li l-baġit għall-politika ta’ koeżjoni wara l-2013 trid tinżamm fil-livell 
kurrenti tagħha ħalli tiżgura li s-sostenn jibqa’ jasal f’dawk l-inħawi li jeħtieġu 
reġenerazzjoni ekonomika u soċjali;

3. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni li tqiegħed approċċ immexxi mir-riżultati fil-qalba tas-
CPR, b’fokus fuq outputs miżurabbli mogħtijin mill-politika ta’ koeżjoni ħalli tiżdied is-
sostenabilità tal-investimenti u l-garanzija tal-effikaċja tal-programmi ta’ finanzjament;

4. Javalla l-proposti ġenerali tal-Kummissjoni għas-CPR kollu ħalli jkun hemm riduzzjoni 
fil-piż amministrattiv; jaċċentwa l-fatt, għalhekk, li r-regoli, il-verifiki u l-eliġibilità 
jeħtieġ li jkunu ċċarati sa mill-bidu nett u li s-semplifikazzjoni b’suċċess tal-proċeduri 
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amministrattivi jistgħu jinkisbu permezz ta’ approċċ integrat għall-kunsinna tal-fondi;

5. Jisħaq dwar il-ħtieġa li tkun żgurata l-flessibilità għall-finanzjament tal-programmi 
msejsin fuq l-objettivi lokali u reġjonali, bl-istakeholders f'livell reġjonali involuti fl-
istadji kollha ħalli jkun żgurat li l-programmi Ewropej ta’ finanzjament jissodisfaw il-
ħtiġiet marbutin mal-avariji soċjali u ekonomiċi;

6. Jisħaq li l-flessibilità għandha testendi għal għoti akbar għall-proġetti li joperaw fil-fondi 
differenti koperti mill-CPR u li din il-flessibilità akbar tgħin fis-semplifikazzjoni tat-
twassil tal-proġett u żżid il-komplementarjetà u l-aspetti kollha li jolqtu kull settur tal-
finanzjament Ewropej;

7. Jirrikonoxxi li l-politika ta' koeżjoni tista' tagħti kontribut siewi għall-ksib tal-miri tal-
EU2020; jinnota, b’danakollu, li l-politika ta’ koeżjoni, bħala objettiv permanenti u 
vinkolanti tal-UE,  ma għandhiex tintuża biss bħala mezz ta' implementazzjoni ta' 
EU2020;

8. Jaċċentwa l-fatt li l-użu ta’ programmi oħrajn ta’ finanzjament (eż. Horizon 2020), 
possibilment f’allinjament mal-finanzjament tal-politika tal-koeżjoni, għandu jitqies ukoll 
meta ssir il-ħidma lejn l-objettivi EU 2020;

9. Jirrikonoxxi l-enfasi miżjuda fuq bliet u żoni urbani bħala xprun għal tkabbir ekonomiku;

10. Ifisser it-tħassib tiegħu għad-definizzjoni tal-ibliet u z-zoni urbani fid-dawl tad-daqs, 
riżorsi u aspetti soċjali u ekonomiċi differenti tal-ibliet fl-UE;

Integrazzjoni akbar tal-Fondi Ewropej għall-2014-2020

11. Jilqa’ l-proposti tas-CPR li jinkoraġixxu koordinament u integrazzjoni aħjar tal-
programmi ta' finanzjament ħalli jkun żgurat impatt akbar tal-fondi, u l-preżenza akbar 
tad-dimensjoni territorjali tal-politika ta' koeżjoni fil-qafas għall-2014-2020;

12. Jisħaq li l-armonizzazzjoni mtejba bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-oqsma l-oħrajn tal-
politika ddelineati mis-CPR li se tippermetti lir-reġjuni Ewropej jissoktaw jiżviluppaw 
ekonomikament billi jinqdew bil-punti f’saħħithom individwali tagħhom;

13. Jiċċita bħala eżempju l-Wales European Funding Office (WEFO) u l-intenzjoni tal-istess 
uffiċċju li jintegra l-fondi Ewropej f’Wales bil-ħolqien ta’ ‘portal’ waħdieni li jkun 
jippermetti l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-fondi kollha koperti mis-CPR; 
jissottolinja l-potenzjal għal-‘portal’ tal-WEFO li jinkludi pjattaforma komuni 
b’applikazzjoni singola, pagamenti, monitoraġġ u proċess ta’ valutazzjoni għall-fondi 
kollha koperti mis-CPR; jisħaq li dan l-approċċ ikun jippermetti identifikazzjoni eħfef tas-
sinerġiji potenzjali u l-integrazzjoni bejn il-flussi ta’ finanzjament, biex b’hekk ikun 
armonizzat u ssemplifikat il-proċess tal-applikazzjoni għall-fondi Ewropej;

14. Jisħaq li, minħabba fil-karatteristiċi kondiviżi mill-fondi koperti mis-CPR u minn 
programmi oħrajn ta’ finanzjament (eż. Horizon 2020, LIFE+), l-effikaċja tal-
finanzjament Ewropew jista’ jkun imtejjeb billi jkun esplorat l-allinjament potenzjali bejn 
dawn il-fondi; 
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15. Jirrikonoxxi li, filwaqt li l-programmi ta’ finanzjament bħalma hu l-Horizon 2020 huma 
primarjament iffokati fuq l-eċċellenza, il-Fondi Strutturali preċedentement kellhom 
suċċess fi rwol ta’ ‘bini ta’ kapaċità’ bl-għoti ta' finanzjament għall-iżvilupp tan-negozji u 
l-organizzazzjonijiet li mbagħad issieħbu fl-FP7 jew fil-progetti tal-Programm 
Kompetittività u Innovazzjoni (CIP);

Mekkaniżmi għall-integrazzjoni tal-Fondi Ewropej

16. Jilqa’ l-proposti għal qafas regolatorju b’fokus subreġjonali għall-iżvilupp lokali u integrat 
permezz ta’ ‘żvilupp lokali mmexxi mill-komunita’, ‘pjani konġunti ta’ azzjoni’, u 
‘investiment territorjali integrat’;

17. Jisħaq li, wara l-proposti tal-Kummissjoni jridu issa jiġu żviluppati rabtiet ċari bejn dawn 
l-istrumenti ta' twassil ħalli jkun żgurat li l-istrument kollu jkun jikkomplementa l-ħtiġiet 
lokali u ma jkunx jidħol fuq proġetti oħrajn;

18. Jitlob li jkun hemm approċċ integrat għall-istrumenti ta' twassali marbutin (CLLD, ITIs, 
JAPs), li jippermettu lis-sħubijiet lokali jagħżlu, skont il-ħtiġiet individwali tagħhom, 
kombinazzjonijiet differenti ta’ dawn l-istrumenti kif ikun xieraq, b’dawn l-istrumenti 
jintużaw għat-twassil ta’ aktar minn prijorità tematiak waħda bil-finanzjament minn aktar 
minn fond wieħed fl-istess waqt;

19. Jaċċentwa l-eżempju tas-sottodelegazzjoni għall-kunsilli fil-Pajjiżi Baxxi, li tinkludi li 
partijiet mill-programmi ta’ finanzjament (eż. il-FERD) jiġu ddelegati mill-awtorità 
reġjonali lill-awtoritajiet lokali kbar, bl-azzjonijiet implementati f’livell lokali ħalli jkunu 
indirizzati l-ħtiġiet lokali; jisħaq li l-allokazzjoni tar-responsabbiltà ġestjonarja lill-
awtoritajiet lokali tagħti aktar potenzjal għall-integrazzjoni tal-aqwa kombinazzjoni ta' 
fondi maħsubin għall-ħtiġiet lokali; jisħaq li, bl-istrutturi ta’ ġestjoni li ġa jeżistu fil-livell 
lokali, dan l-approċċ ikun jista’ jibbenefika t-twassil tal-ITIs, JAPs and CLLD;

Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità 

20. Jagħti s-sostenn tiegħu lill-proposti tal-Kummissjoni dwar l-Iżvilupp lokali mmexxi mill-
Komunità (CLLD) bħala għoti importanti tas-CPR li se jiffoka fuq l-iżvilupp tas-sinerġiji 
bejn il-fondi kollha koperti mis-CPR;

21. Iqis li dan l-istrument huwa mezz eċċellenti ta’ kif tkun inkoraġġiti l-parteċipazzjoni minn 
isfel ’il fuq minn kull lat tal-atturi tal-komunità lokali li jaħdmu għall-objettivi territorjali;

22. Jitlob li l-Kummissjoni tiċċara l-proposta tagħha dwar is-CLLD fil-fażi ta’ 
implementazzjoni ħalli jkun permess lill-parteċipanti potenzjali jiddeterminaw bis-sħiħ il-
probabbli skop, kamp ta' applikazzjoni u effett tas-CLLD permezz tal-preparazzjoni tal-
atti ddelegati u ta’ implementazzjoni;

23. Jirrikonoxxi l-progress magħmul sa mill-2007 bil-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali tas-Settur tas-
Sajd mal-Gruppi ta’ azzjoni lokali tal-LEADER bħala eżempju ta’ kif il-CLLD futur jista’ 
jikkombina l-fondi f’livell lokali f'dak li għandu x'jaqsam mal-fondi kollha koperti mis-
CPR; jaċċentwa l-eżempju ta’ 11-il sħubija lokali fid-Danimarka li jużaw kemm EAFRD 
(LEADER) kemm il-Fond Ewropew għas-Sajd (Assi 4) biex jiffinanzjaw il-proġetti li juża 
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l-istess sistema ta’ twassil u l-istess amministrazzjoni;

24 Jissottolinja l-ħtieġa li wieħed iħares lejn eżempji bħalma hu l-użu integrat tal-fondi 
EAFRD permezz tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità fil-perijodu futur ta' 
programmazzjoni bħala mezz tal-iżvilupp tas-sinerġiji bejn il-fondi kollha koperti mis-
CPR;

Pjani ta’ azzjoni konġunta

25. Jagħti s-sostenn lill-proposti tas-CPR li jkunu introdotti pjani konġunti ta’ azzjoni li 
jippermettu lill-gruppi ta' proġett ikunu ffinanzjati minn aktar minn programm operattiv 
wieħed;

26. Jirrikonoxxi l-pjani konġunti ta’ azzjoni bħala pass pożittiv lejn il-ġestjoni msejsa fuq ir-
riżultati, inlinja ma’ waħda mill-miri globali tal-politika ta' koeżjoni post-2013;

27. Jisħaq l-importanza li jkun żgurat li dawn l-istrumenti jkunu żviluppati flimkien mal-
CLLD ħalli jkun żgurat li l-CLLD jsir akbar minn sempliċement għodda strateġika li 
tiddependi mill-JAPS jew l-ITIs biex jitwasslu l-programmi;

28. Jitlob kjarifika dwar il-kamp ta' applikazzjoni u l-integrazzjoni tal-pjani konġunti ta' 
azzjoni, u dwar jekk hux se jintużaw għat-twassil tal-programmi sħaħ, jew partijiet 
minnhom;

Investiment territorjali integrat (ITI)

29. Jilqa’ l-proposti għall-ITIs, li lill-ibliet jistgħu jagħtuhom l-opportunità jissodisfaw il-
ħtiġiet speċifiċi tagħhom billi jiġbdu l-fondi minn aktar minn assi wieħed ta' prijorità 
għall-implementazzjoni tal-programmi operattivi b'mod integrat;

30. Jilqa’ aktar kjarifika dwar il-kamp tal-applikazzjoni tal-ITIs u l-potenzjal għall-istrument, 
jekk ikun skont il-ħtiġiet lokali, li kien ikun hemm fiz-zoni mhux urbani;

31. Jaċċentwa l-eżempju ta' mudell propost għall-ITIs minn Greater Manchester, li jintegra l-
finanzjament minn kemm jista' jkun għejun relevanti kemm hu possibbli għall-ksib ta' 
valur aħjar mill-investiment; jaċċentwa l-fatt li l-iżvilupp ta’ dan il-mudell għadu għaddej 
u jista’ potenzjalment jintuża biex tkun sostnuta strateġija li ġġib bosta benefiċċji 
ekonomiċi u soċjali għall-belt reġjun; jisħaq li l-ITI propost jintegra l-prijoritajiet FERD 
mal-miżuri FES u li, fid-dawl tal-fokus miżjud tal-FERD fuq l-SMEs u l-innovazzjoni, 
hemm il-potenzjal li l-ITI jinkludi s-sostenn mill-proġetti tal-Horizon 2020 fil-futur; 

Strumenti finanzjarji

32. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni għal użu akbar, u twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni, 
tal-istrumenti finanzjarji permezz tal-ħolqien ta' regoli aktar sempliċi u aktar ċari li 
jiżguraw effikaċja akbar fil-fondi koperti mis-CPR, il-ħamsa li huma;

33. Jaċċentwa l-potenzjal tal-istrumenti finanzjarji li jiftħu għejun alternattivi ta’ finanzjament 
għal gamma wiesgħa ta' atturi li jikkomplementaw il-metodi tradizzjonali ta' finanzjament;
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34. Jisħaq li l-istrumenti finanzjarji, bħala mekkaniżmi li jippermettu l-kooperazzjoni bejn l-
impriżi, l-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku u l-istituzzjonijiet edukattivi, għandhom 
ukoll ikunu inkoraġġiti bħala mezz għall-iżvilupp ta’ approċċ integrat għall-finanzjament.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-Rapport ta' Inizjattiva Proprja għandu bħala fokus l-esplorazzjoni ta' mekkaniżmi 
effikaċi u effiċjenti għall-ħolqien tas-sinerġiji bejn il-programmi ta’ finanzjament Ewropej 
koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni tal-Kummissjoni; l-integrazzjoni tat-twassil tal-
programmi ta’ finanzjament se jtejjeb l-effikaċja tal-finanzjament Ewropew f’livell lokali u 
reġjonali. Dan id-dokument jinkludi eżempji ta’ mekkaniżmi li qed jaħdmu bħalissa jew dawk 
li qed jiġu kkunsidrat għall-implementazzjoni fir-reġjuni Ewropej. Ir-rapporteur jilqa’ aktar 
diskussjonijiet u eżempji addizjonali ta’ programmi Ewropej ta’ finanzjament integranti, 
b’mod partikolari bl-analiżi tal-possibilità li jkun ikkombinat għadd ta’ programmi separati ta’ 
finanzjament għall-ħolqien ta’ fond singolu.

Il-pakkett leġiżlattiv għall-politika ta’ koeżjoni 2014-2020, ippreżentat mill-Kummissjoni 
Ewropea nhar is-6 ta’ Ottubru 2011, jinkludi dispożizzjonijiet komuni għall-fondi koperti 
mis-CPR (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fond Soċjali Ewropew, Fond ta' 
Koeżjoni, Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd), il-ħamsa li huma.

Il-mandat tal-Parlament Ewropew għan-negozjati dwar il-leġiżlazzjoni issa twaqqaf, bi 
prijoritajiet li jinkludu involviment akbar mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u flessibilità 
akbar għar-reġjuni għat-twaqqif ta’ prijoritajiet skont il-ħtiġiet territorjali tagħhom. Il-
pożizzjoni tal-Parlament tissottolinja wkoll il-ħtieġa ta’ fokus akbar fuq l-istimoli għat-tkabbir 
u għall-kompettitività, bl-istrumenti finanzjarji aċċentwati bħala mekkaniżmu importanti 
għall-ksib ta’ dawn l-objettivi.

Issa li l-koeżjoni territorjali sfat miżjuda mal-koeżjoni ekonomika u soċjali bħala objettiv tat-
Trattat skont it-termini tal-Artikolu 174, hemm ħtieġa akbar għal approċċ minn isfel ’il fuq 
għall-mobilizzazzjoni tal-potenzjal tal-iżvilupp lokali u reġjonali. Ir-rapporteur jemmen li, 
sabiex dan jinkiseb, huwa essenzjali li jkun hemm regoli komuni u koordinazzjoni mill-qrib 
tal-fondi koperti mis-CPR. Barra minn hekk, l-implementazzjoni tal-istrateġiji fil-livell lokali 
għandha tkun ir-responsabilità tal-atturi u tal-awtoritajiet lokali, bit-tir li jkun żgurat li l-
ħtiġiet ekonomiċi u soċjali jiġu sodsifatti fil-livell li jkun l-eqreb lejn iċ-ċittadin.

Tħassib ġenerali: It-tisħiħ tal-objettiv territorjali

Fil-klima ekonomiku ta’ bħalissa huwa ċar li l-finanzjament għall-politika ta’ koeżjoni qed 
kulma jmur jikber fl-importanza għar-reġjuni tal-Ewropa u hemm ħtieġa impellenti li jkun 
żgurat li l-flus jintefqu b’mod aktar effettiv ħalli ċ-ċittadini jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-
sħiħ mill-finanzjament Ewropew. L-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f’kull stadju 
tal-ippjanar, l-iżvilupp u t-twassil tal-programmi Ewropej ta’ finanzjament huwa 
essenzjalment ħalli jkun żgurat li jiġu indirizzat l-ħtiġiet lokali. 

Bħala aspett li jolqot kull lat tal-politika ta’ koeżjoni, id-dimensjoni territorjali, lir-reġjuni 
Eworpej tagħtihom l-opportunità li jagħmlu użu mill-potenzjal territorjali individwali ħalli 
jaħdmu lejn il-ksib tal-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni. Ir-rapporteur jilqa’ l-proposti dwar is-
semplifikazzjoni u approċċ immexxi aktar mir-riżultati għall-politika ta’ koeżjoni għall-2014-
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2020. Approċċ immexxi mir-riżultati jista’ jagħti kontribut validu għal koeżjoni effettiva u 
effiċjenti filwaqt li l-isforzi għall-iżgurar tat-twassil u l-implementazzjoni tal-programmi tkun 
issemplifikata ħalli tibbenefika lill-awtoritajiet u lill-benefiċjarji.

Ir-rapporteur jilqa’ l-fokus akbar fuq l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-aktar f’dak li għandu 
x’jaqsam mat-twaqqif ta’ kuntratti ta’ sħubija inlinja mal-governanza fuq bosta livelli. Il-
kuntratt ta’ sħubija għandu jiddelinea approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali billi jinkludi 
miżuri bħalma huma l-iżgurar li l-mekkaniżmi nazzjonali u reġjonali jkunu qed jaħdmu ħalli 
jkun inkoraġġit koordinament bejn il-Fondi koperti mis-CPR u l-istrumenti Ewropej u 
nazzjonali l-oħrajn ta’ finanzjament.

Integrazzjoni akbar tal-Fondi Ewropej għall-2014-2020 

Il-maġġoranza tal-istituzzjonijiet Ewropej (Kunsill Ewropew, Parlament Ewropew, Kumitat 
tar-Reġjuni) talbu li jkun hemm integrazzjoni akbar tal-flussi ta’ finanzjament għall-2014-
2020; l-istess għamlu l-gvernijiet reġjonali u l-istakeholders lokali u reġjonali fl-UE kollha 
kemm hi. 

Ir-rapporteur jemmen li meta l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jingħatawlhom 
l-opportunitajiet li jużaw aktar minn programm Ewropew wieħed ta’ finanzjament biex ikunu 
sostnuti l-proġetti, dan itejjeb l-effikaċja tal-finanzjament Ewropew, iżid il-livelli ta’ 
semplifikazzjoni u jagħti lill-benefiċjarji potenzjali aċċess eħfef għall-finanzjament.

Bosta strumenti ġodda ddaħħlu fis-CPR għat-titjib tad-dimensjoni lokali tal-politika ta’ 
koeżjoni, għaż-żieda fil-fokus strateġiku tal-kooperazzjoni territorjali u għall-introduzzjoni ta’ 
approċċ aktar ikkoordinat fil-livelli kollha tal-gvern.

B’dana kollu, għad illi l-proposti jiddelinew strumenti għall-integrazzjoni potenzjali tal-
finanzjament Ewropew, l-implementazzjoni ta’ dawn l-istrumenti tirrikjedi aktar spjegazzjoni. 
Barra minn hekk, il-mezzi li bihom dawn l-istrument jistgħu jintużaw jibqgħu vagi u hija 
meħtieġa aktar kjarifika mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-CLLD, bħala opzjoni għall-FERD u l-FES u bħala element tassattiv tal-FAEŻR u tal-
FEMS, għandu l-għan li jkun vitali għall-implementazzjoni tal-inizjattivi għall-iżvilupp lokali 
minn isfel ’il fuq. Il-CLLD jista’ jintuża fl-indirizzar tat-tipi kollha ta’ sfidi territorjali (urban, 
rurali, transfrontaljier, eċċ) u jkun iffinanzjat minn bosta strumenti tal-UE. B’danakollu, huwa 
ċar li sabiex il-CLLD tkun għodda ta’ suċċess għandu tkun iddelineat b’mod adegwat fis-CSF 
u fil-Kodiċi ta’ Kondotta. Il-programmi operattivi jridu jaċċentwaw ukoll il-kontribut 
partikolari tal-istess għall-integrazzjoni tal-fondi billi jkunu identifikati l-oqsma li fihom tista' 
ssir l-implementazzjoni tal-CLLD.

L-eżempju mogħti minn Greater Manchester jaċċentwa mudell potenzjali għalbiex l-ITIs isiru 
mezz li jwassal għall-finanzjament minn programmi usa’ tal-UE. Ir-rapporteur jilqa' l-iżvilupp 
ta' mudell bħal dan bħala illustrazzjoni tal-kamp potenzjali ta' applikazzjoni tal-istrumenti l-
ġodda għall-perijodu ta' finanzjament 2014-2020. 

Fid-dokument, ir-rapporteur aċċentwa wkoll eżempju ta’ mekkaniżmu li qed jitħejja għall-
implementazzjoni f’Wales, fejn il-Wales European Funding Office (WEFO) qed jagħmel il-
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ġestjoni u huwa l-awtorità ċertifikanti għall-Fondi Strutturali kollha. Il-Gvern tar-Renju Unit 
jiddelega l-awtorità għall-iżvilupp, l-implementazzjoni u l-monitoraġġ tal-Fondi Strutturali 
jew il-Fondi għall-Iżvilupp Rurali f’Wales lill-Gvern ta’ Wales. F'Wales, il-fondi Ewropej 
kollha jidħlu fl-istess portafoll ministerjali, li jassisti fl-integrazzjoni potenzjali ulterjuri tal-
flussi Ewropej tal-finanzjament. Il-‘portal’ kif propost mill-WEFO se jagħti sistema 
ċentralizzata għall-organizzazzjonijiet kollha pubbliċi, privati u tat-tielet settur ħalli jaċċedu l-
informazzjoni dwar il-finanzjament Ewropew potenzjali. 

L-użu tal-fondi strutturali fi rwol ta’ bini ta’ kapaċità bħala mezz ta’ twassil għall-investiment 
għar-riċerka u l-innovazzjoni (eż. il-Programm tas-Saħħa u l-Programm Qafas tal-UE għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni, li qabel kien l-FP7, issa Horizon 2020) ġa jeżisti. Dan jaċċentwa li 
s-sinerġiji li jeżistu bħalissa bejn il-Fondi koperti mis-CPR u l-programmi l-oħrajn ta’ 
finanzjament, u dawn is-sinerġiji għandhom ikunu utilizzati kompletament għall-ħidma favur 
l-objettivi tematiċi komplementari. Ngħidu aħna, il-Fondi koperti mis-CPR u minn Horizon 
2020 jistgħu t-tnejn jiġu applikati għall-proġetti mmirati għat-‘tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoliġiċi’. L-objettiv iffokat fuq it-titjib tal-użu u l-kwalità tal-ICT bħala 
eżempju ta’ kif il-FES jista’ jikkoordina mal-‘Erasmus għal Kulħadd’ għall-għoti ta’ 
finanzjament. Filwaqt li l-proġetti li bdew jaħdmu lejn l-Objettivi Tematiċi 5, 6 jew 7, li 
għandhom x'jaqsmu mal-karbonju baxx, mal-bidla fil-klima u mal-ambjent ikunu jistgħu 
jutilizzaw il-Fondi koperti mis-CPR flimkien mal-programm LIFE+ jew il-programm 
NER300. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporetur jilqa’ aktar negozjati fuq il-pakkett leġiżlattiv tal-Kummissjoni u 
fuq id-diskussjoni mal-Kummissjoni, mal-eżerċenti u l-benefiċjarji reġjonali dwar il-
mekkaniżmi possibbli għall-armonizzazzjoni tal-finanzjament Ewropew. Ir-rapporteur jittama 
li l-istrumenti ssuġġeriti mill-Kummissjoni Ewropea għall-inkoraġġiment ta’ sinerġiji akbar 
bejn il-fondi jgawdu fl-aħħar mill-aħħar mis-sostenn ta’ mekkaniżmi konkreti għall-
implementazzjoni f’livell reġjonali u lokali.


