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L-Ewropa teħtieġ 
strateġija biex 
toħroġ aktar 
b’saħħitha mill-
kriżi u tiffaċċja 
sfidi fit-tul.

Il-kriżi wasslet biex il-biċċa xogħol li jiġi żgurat it-tkabbir 
ekonomiku fil-ġejjieni hija ferm aktar diffiċli. Matul il-kriżi l-
potenzjal ta’ tkabbir ekonomiku tagħna tnaqqas bin-nofs. Dan 
ifisser li ħafna pjanijiet ta’ investiment, talenti u ideat jirriskjaw 
li jgħibu minħabba inċertezzi, domanda baxxa u nuqqas ta’ 
finanzjament. L-Ewropa fadlilha għażliet ċari iżda impenjattivi. 
L-Ewropa teħtieġ li taffaċċja l-isfida immedjata tal-irkupru u l-
isfidi fit-tul li għandha, terġa’ tikseb il-kompetittività, issaħħaħ 
il-produttività u tpoġġi lill-UE fit-triq tal-prosperità. Hemm 
bżonn ta’ strateġija biex l-UE ssir ekonomija intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiva b’livelli għoljin ta’ impjieg, ta’ 
produttività u ta’ koeżjoni soċjali. Din għandha tkun l-
Istrateġija Ewropa 2020.

X’tipproponi l-
Kummissjoni?

Wara evalwazzjoni tal-Istrateġija ta’ Lisbona, il-Kummissjoni 
Ewropea fit-3 ta’ Marzu 2010 adottat il-proposta tagħha1 dwar 
l-Ewropa 2020. Il-Kummissjoni tipproponi tliet prijoritajiet li 
jsaħħu lil xulxin b’mod reċiproku: it-tkabbir intelliġenti,  
sostenibbli u inklussiv; u seba’ inizjattivi ewlenin2 li jwasslu 
għal progress f’kull tema ta’ prijorità. Il-Kummissjoni 
tipproponi wkoll ħames miri ewlenin3 biex tiddefinixxi fejn 
tixtieq tkun l-UE sal-2020 u biex jiġi segwit il-progress. Biex 
jiġi żgurat li kull Stat Membru jadatta l-istrateġija Ewropa 2020 
għas-sitwazzjoni partikolari tiegħu, dawn il-miri tal-UE 
għandhom jissarrfu f’miri u trajjettorji nazzjonali. Din l-
istrateġija tirrikjiedi qafas ta’ governanza b’saħħtu u 
sorveljanza aktar iffukata tal-pajjiżi biex tiġi żgurata 
implimentazzjoni f’waqtha u effettiva.

Il-Parlament jilqa’ 
l-objettivi ġenerali 
iżda huwa kritiku 
dwar l-elementi 
ewlenin.

Il-Parlament Ewropew laqa’4 il-proposta tal-Kummissjoni 
għall-Istrateġija Ewropa 2020 billi din tindirizza ħafna mid-
dgħufijiet tal-Istrateġija ta’ Lisbona preċedenti. Madankollu, 
huwa jesprimi d-diżappunt tiegħu dwar l-elementi ewlenija tal-
istrateġija maqbula mill-Kunsill Ewropew fis-26 ta’ Marzu 
2010; iħeġġeġ lill-Kunsill Ewropew biex jieħu t-tagħlimiet 
mill-kriżi attwali u jiddefinixxi strateġija li tassew tħares fil-

                                               
1 COM (2010) 2020
2 “Unjoni ta’ Innovazzjoni”; “Żgħażagħ mobbli”; “Aġenda diġitali għall-Ewropa”; “Ewropa b’użu effiċjenti ta’ 
riżorsi”; “Politika industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni”; “Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda”; u 
“Pjattaforma Ewropa kontra l-faqar”
3 75% tal-popolazzjoni ta’ bejn l-20 u l-64 għandu jkollhom impjieg; 3% tal-PGD tal-UE għandu jiġi investiti 
fir-riċerka u l-iżvilupp; Il-miri tal-klima/enerġija “20/20/20” għandhom jintlaħqu (inkluż żieda ta’ 30% fi tnaqqis 
tal-emissjonijiet jekk il-kundizzjonijiet ikunu adattati); Il-perċentwal ta’ dawk li jispiċċaw l-edukazzjoni 
tagħhom kmieni għandu jkun ta’ anqas minn 10% jew tal-anqas 40% tal-ġenerazzjoni żagħżugħa għandu 
jkollhom grad terzjarju; Il-persuni fir-riskju ta’ faqar għandhom jitnaqqsu b’20miljun.
4 Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Marzu 2010 dwar l-UE 2020 (P7_TA(2010)0053).
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bogħod u li tkun ambizzjuża u koerenti1. B’mod partikolari, il-
Parlament wissa li l-kontenut tal-istrateġija Ewropa 2020 huwa 
ta’ natura ġenerali ħafna, bħalma huma l-miri ewlenin, il-
proposti ewlenin - li mhuma xejn aktar minn pjanijiet ta’ 
azzjoni -, id-diffikultajiet u l-indikaturi. Ir-rapporteur jaqbel 
kompletament ma’ din il-kritika. Id-dokument ta’ Reviżjoni 
Baġitarja tal-Kummissjoni ma jipprovdix dettalji dwar kif il-
politiki differenti jiġu allokati lill-objettivi differenti tal-Ewropa 
2020 u lanqas ma jgħid jekk il-politiki orizzontali (pereżempju 
l-PAK, il-koeżjoni) jinqasmux bejn l-objettivi. Dan huwa ta’ 
importanza assoluta sabiex titħejja l-istruttura tal-MFF li jmiss 
u l-flessibilità interna tiegħu.

It-twassil tal-
UE2020: mmhijiex 
biss kwistjoni ta’ 
nfiq; it-taħlita 
ottimali ta’ politiki.

L-UE2020 mhix biss, u lanqas prinċipalment, kwistjoni ta’ nfiq. 
Jeħtieġ li nimmobilizzaw l-istrumenti kollha fil-livell tal-UE, 
speċjalment is-suq uniku, sabiex jiġu trattati d-diffikultajiet u 
jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 2020. F’kull każ għandu jiġi 
evalwat liema hija t-taħlita ottimali ta’ politiki sabiex jintlaħqu 
l-objettivi: il-leġiżlazzjoni, il-koordinazzjoni, in-nefqa jew il-
kombinazzjoni ta’ dawn. F’każ li jiġi ġġustifikat ir-rikors għall-
finanzjament, għandna nirrispettaw il-prinċipji ta’ sussidjarjetà 
(min jista’ jagħmel dan l-aħjar) u ta’ proporzjonalità (it-tfassil 
tal-programm ta’ nfiq biex jinkisbu r-riżultati mistennija bil-
mod ottimali).

Kwistjoni 
imperattiva: il-
kisba ta’ sinerġija 
bejn l-UE u l-
baġits nazzjonali.

L-istrateġija UE2020 torbot kemm lill-UE u, primarjament, lill-
Istati Membri. Sabiex jinkisbu r-riżultati, l-attivitajiet, ir-riżorsi 
u r-responsabilitajiet għandu jkun hemm definizzjoni ċara u 
koordinata bejn il-livelli ta’ governanza Ewropej, nazzjonali, 
reġjonali u lokali. Il-baġit tal-UE jammonta biss għal 2% tat-
total tan-nefqa pubblika Ewropea. Għalhekk huwa 
indispensabbli li l-volum tal-investiment ikun ġej mill-baġits 
nazzjonali u, minn inċentivi xierqa u kundizzjonijiet ta’ qafas
favorevoli, mis-settur privat. Huwa indispensabbli wkoll li 
tinkiseb sinerġija aħjar bejn l-UE u n-nefqa tal-livell nazzjonali. 
Għalkemm l-UE u l-Istati Membri jikkoordinaw il-politiki 
tagħhom permezz ta’ medda wiesgħa ta’ mekkaniżmi formali 
(eż. BEPG, OMC) u impliċiti, is-sinerġiji baġitarji rarament 
jiġu prattikati2. Il-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni l-ġdid tal-
politika ekonomika u baġitarja (l-hekk imsejjaħ “semestru 
Ewropew”) għandu joffri qafas adegwat għall-kisba tas-
sinerġiji baġitarji mixtieqa. Skont dan iċ-ċiklu l-ġdid ta’ sitt 
xhur, f’April l-Istati Membri għandhom jirrevedu l-istrateġiji 

                                                                                                                                                  
1 Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 Ġunju 2010 dwar l-UE 2020 (P7_TA(2010)0223).
2 Skont studju miksub mill-Parlament, il-baġits nazzjonali, minbarra xi ftit eċċezzjonijiet – speċjalment dawk li 
jinsabu fil-politika reġjonali – rarament jirreferu għall-kontribut tagħhom għall-kisba tal-objettivi tal-istrateġija 
ta’ Lisbona u strateġiji oħra tal-UE.
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baġitarji tagħhom għall-perjodu medju u fl-istess ħin iħejju 
programmi nazzjonali ta’ riforma. F’Ġunju u Lulju, il-Kunsill 
Ewropew u l-Kunsill ser jipprovdu konsulenza dwar il-politika 
qabel ma l-Istati Membri jiffinalizzaw il-baġits tagħhom għas-
sena ta’ wara. L-Istati Membri għandhom jipprovdu dettalji fl-
istrateġiji baġitarji tagħhom għall-perjodu medju dwar il-
kontribut għall-objettivi u l-miri differenti tal-UE 2020. 
Għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni dwar kif huma użaw 
il-fondi nazzjonali u dawk tal-UE biex jiksbu d-diversi objettivi 
tal-UE 20201. Il-Kummissjoni għandha tuża din l-informazzjoni 
prezzjuża biex l-istrumenti tal-ipprogrammar finanzjarji jkunu
indirizzati aħjar u biex tippromwovi l-iskambju tal-aqwa 
prattiki u tat-tagħlim tal-politika fost l-Istati Membri.

Il-Baġit tal-UE: 
ridott meta 
mqabbel mal-
baġits nazzjonali 
iżda b’effettiv ta’ 
lieva konsiderevoli. 

Filwaqt li ħafna mill-objettivi tal-UE jistgħu jintlaħqu permezz 
tal-koordinazzjoni legali u politika, il-Parlament enfasizza2 li, 
filwaqt li l-volum tar-riżorsi baġitarji għandu jiġi mill-Istati 
Membri, il-baġit tal-UE, bil-ħila tal-kapaċità tal-
mobilizzazzjoni u l-koordinazzjoni tiegħu, għandu jkollu rwol 
ċentrali għat-twassil ta’ din l-istrateġija, u għandu jkun  punt ta’ 
referenza għal ġenerazzjoni ġdida ta’ proġrammi ta’ nfiq.

Il-baġit attwali ma 
jirriflettix biżżejjed 
l-istrateġija 
UE2020.

Il-Parlament diġà indika 3 li l-baġit attwali ma jirriflettix 
biżżejjed il-ħtiġijiet finanzjarji assoċjati mat-trattament tal-
isfidi tas-seklu 21. Skont l-identifikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
programmi li jappoġġjaw il-prijoritajiet differenti tal-istrateġija 
tal-UE 2020 4 fl-Abbozz inizjali tal-Baġit 2011, 43% mill-baġit 
biss (minbarra n-nefqa amministrattiva) jappoġġa l-objettivi tal-
UE 2020. Mill-analiżi tad-dejta pprovduta mill-Kummissjoni, 
ħarġu r-riżultati li ġejjin: 

- Huma biss l-Intestaturi 1a (politiki interni, 86%) u 1b 
(politika ta’ koeżjoni, 67%) li jitqiesu li għandhom 
x’jaqsmu b’mod sħiħ mal-UE2020.

- Fl-Intestatura 2 (ir-riżorsi naturali), il-Kummissjoni ma 
tqisx li n-nefqa relatata mas-suq u l-għajnuniet diretti 
(73,5% ta’ din l-Intestatura) jikkontribwixxu għall-
istrateġija UE2020. 

- Intestatura 1b (il-politika ta’ koeżjoni) hija notevolment l-
akbar kuntributur (60% tan-nefqiet relatati mal-UE2020) 
għat-tliet objettivi tal-istrateġija UE2020. Il-politika ta’ 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223
2 P7_TA(2010)0191
3 P7_TA(2010)0053
4 Ittra tas-Sur Lewandowski lis-Sra Jedrzejewska tal-20 ta’ Awwissu dwar il-finanzjament tal-istrateġija UE 
2020 fil-Baġit 2011 tal-UE 
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koeżjoni hija kkunsidrata, għalhekk, l-aqwa strument għat-
twassil tal-UE 2020.

- Intestaturi 3a (il-Libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja), 3b (iċ-
Ċittadinanza) u 4 (ir-Relazzjonijiet esterni) huma 
kkunsidrati li, kemm f’termini assoluti u kif ukoll f’termini 
relattivi, jikkontribwixxu biss marġinalment għall-
istrateġija UE2020.

Ir-rapporteur jesprimi ċertu xettiċiżmu dwar ir-riżultati tal-
identifikazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u jitlob lill-
Kummissjoni tiċċara ċerti kriterji użati biex  jiġi kkunsidrat 
jekk il-programmi ta’ nefqa jappoġġawx l-istrateġija UE 2020 
jew le.
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L-UE2020 
għandha tkun ir-
referenza politika 
ewlenija iżda mhux  
esklussiva għall-
MFF li jmiss.

Mid-diskussjonijiet li saru fil-Kumitat, ir-rapporteur 
jikkonkludi li l-istrateġija Ewropa 2020 għandha tkun ir-
referenza politika għall-MFF ta’ wara l-2013. Fl-istess ħin 
huwa jemmen li l-Ewropa 2020 m’għandhiex titqies bħala 
strateġija inklussiva li tkopri l-oqsma tal-politika tal-UE kollha. 
Dan se jdgħajjef il-konċentrazzjoni tagħha fuq it-tkabbir u l-
impjiegi u jkun kważi impossibbli li jkun hemm tmexxija 
b’manjiera koerenti. Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-oqsma 
tal-politika bħaċ-ċittadinanza, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà 
u r-relazzjonijiet esterni jsegwu objettivi oħra u għandhom 
jitqiesu separatament mill-istrateġija UE2020.

Ir-riforma tal-PAK 
u tal-koeżjoni 
għandha tkun fi 
ħdan l-istrateġija 
2020.

Ir-rapporteur jaqbel mal-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew 1 li 
jeħtieġ li l-politiki komuni kollha, inkluża l-politika agrikola 
komuni u l-politika ta’ koeżjoni jappoġġjaw l-istrateġija.
Il-politika agrikola u ta’ koeżjoni tista’ tkun l-aktar politika 
diffiċli biex tiġi integrata fil-qafas tal-istrateġija 2020 iżda l-
kontribut tagħha huwa essenzjali għas-suċċess tal-istrateġija 
msemmija. F’dan ir-rigward, huwa jixtieq ifakkar il-
pożizzjonijiet riċenti adottati mill-Parlament dwar l-
integrazzjoni ta’ PAK2 u l-politiki ta’ koeżjoni3 fil-qafas 2020.

Il-qofol tal-politika 
ta’ koeżjoni għall-
kisba tal-miri tal-
UE2020

Bħalma deher mill-analiżi tal-Abbozz Baġitarju 2011, il-
politika ta’ koeżjoni u l-fondi strutturali tagħha huma 
mekkaniżmi ewlenin ta’ twassil biex jinkisbu l-prijoritajiet ta’ 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Istati Membri u r-
reġjuni. Għalhekk huwa importanti li jitkabbar il-valur miżjud 
tal-finanzjament ta’ koeżjoni li jiffavorixxi l-konċentrazzjoni 

                                               
1 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 25/26 ta’ Marzu 2010
2 P7_TA(2010)0223 “63. Jirrimarka li r-riforma tal-PAK sal-2013 u strateġija sostenibbli għall-foresterija 
għandhom jitqiesu fil-qafas tal-istrateġija UE 2020; jinsab konvint li, jekk ikollna qafas politiku korrett u riżorsi 
baġitarji adegwati, l-agrikoltura u l-foresterija jistgħu jiżvolġu rwol importanti fi strateġija Ewropea ġenerali 
biex ikun garantit l-irkupru ekonomiku, filwaqt li simultanjament jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari dinjija 
u tal-UE, jippreservaw il-pajsaġġ rurali, li jirrappreżenta 90% tat-territorju tal-UE, jiżguraw il-ħarsien tal-
impjiegi fiż-żoni rurali, jiżguraw benefiċċji ambjentali u jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-tfittxija ta’ sorsi 
alternattivi ta’ riżorsi;”

3 P7_TA(2010)0223 “61. Iqis li politika b’saħħitha u ffinanzjata sew tal-koeżjoni, li tkun tinkludi r-reġjuni 
Ewropej kollha, għandha tkun konformi kompletament mal-istrateġija UE 2020 u li politika bħal din, bl-approċċ 
orizzontali tagħha, hija prerekwiżit biex jintlaħqu b’suċċess l-objettivi tal-UE 2020, kif ukoll biex tintlaħaq il-
koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali; iħeġġeġ, għalhekk, sabiex ir-regoli għall-implimentazzjoni tal-politika 
ta’ koeżjoni jiġu ssimplifikati iktar fl-interess tal-faċilità tal-użu, ir-responsabilità u approċċ li jirreaġixxi aħjar 
għall-isfidi tal-ġejjieni u għar-riskju ta’ kriżijiet ekonomiċi;”
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tiegħu fuq l-objettivi tal-Ewropa 2020, u konċentrazzjoni 
rigoruża fuq ir-riżultati.

Implikazzjonijiet 
fuq l-istruttura

Hemm benefiċċju ovvju f’baġit li fl-istruttura tiegħu, kif ukoll 
fil-bilanċ, ikun jirrifletti l-prijoritajiet politiċi tal-UE. Għalhekk, 
risposta diretta tista’ tkun li l-baġit jiġi organizzat madwar l-
istrateġija Ewropa 2020. Il-Kummissjoni pproponiet struttura li 
tinkludi subintestatura għal kull wieħed mit-tliet objettivi tal-
UE2020. Din l-organizzazzjoni għandha tipprovdi riflessjoni 
aħjar tal-prijoritajiet politiċi filwaqt li tippermetti 
koordinazzjoni aħjar ta’ politiki li jikkontribwixxu għall-istess 
objettivi u għal żieda fil-flessibilità fis-subintestaturi. Din l-
istruttura, madankollu, tista’ tinkludi programmar u tmexxija 
kumplessi f’każ li ċerti politiki (eż. l-agrikoltura u l-koeżjoni) 
jinxterdu fuq diversi objettivi/subintestaturi. Fid-Dokument ta’ 
Ħidma dwar l-Istruttura, ir-rapporteur se jindirizza din il-
kwistjoni fid-dettall. 

Il-flessibilità hija 
obbligatorja

Jekk hemm rekwiżit għal strateġija sal-2020 hija propju l-
flessibilità. Filwaqt li nistgħu nazzardaw ngħidu li t-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv jibqa’ rilevanti bħala objettiv 
sal-2020, ma nistgħux ngħidu l-istess għall-prijoritajiet u l-
attivitajiet skont dawk l-objettivi. Kif darba qal il-fiżiċista Niels 
Bohr: “ il-previżjonijiet huma dejjem diffiċli; speċjalment dawk 
dwar il-futur”. L-allinjament tal-baġit tal-UE mal-istrateġija 
Ewropa 2020 se jkun kompitu progressiv: mhux biss minħabba 
l-ħtieġa li jitfasslu mill-ġdid il-politiki ewlenin tagħna għall-
objettivi l-ġodda iżda anke minħabba li l-kontenut ta’ dawn l-
objettivi probabbilment jinbidel. Kif nistgħu nirriflettu fl-MFF 
ta’ wara l-2013 il-lezzjonijiet tar-reviżjoni tal-perjodu medju 
tal-istrateġija UE2020 fl-2015/16? Permezz ta’ arranġamenti ta’ 
flessibilità xierqa biss.



PE454.602 8/14 DT\851775MT.doc

MT

ANNESS
DOKUMENTI MAGĦŻULA MINN ISTITUZZJONIJIET U ENTITAJIET TAL-UE

RIGWARD L-ISTRATEĠIJA UE 2020

Bħala sfond għad-Dokument ta’ Ħidma, dan l-Anness jipprovdi siltiet minn riżoluzzjonijiet 
riċenti tal-Parlament Ewropew, konklużjonijiet mill-Kunsill Ewropew u opinjonijiet tal-
Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali relatati mal-implikazzjonijiet tal-
istrateġija UE 2020 dwar l-MFF ta’ wara l-2013. Dawn huma miġbura skont erba’ 
kwistjonijiet orizzontali identifikati. Ġew studjati d-dokumenti li ġejjin:

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Il-Baġit tal-UE 
(COM(2010)700) (COM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

Id-
19 ta’ Ottubru 2010

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-politika Reġjonali li 
tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti fl-Ewropa 2020 (COM(2010)553) 
(COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

Is-6 ta’ Ottubru 2010

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (KE2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

Is-17 ta’ Ġunju 2010

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-UE 2020 (PE5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

Is-16 ta’ Ġunju 2010

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-politika Komunitarja dwar l-
innovazzjoni f’dinja li qed tinbidel UE 2020(PE4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

Il-15 ta’ Ġunju 2010

Ir-riżoluzzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar involviment aktar b’saħħtu tal-
Awtoritajiet Lokali u Reġjonali fl-istrateġija Ewropa 2020 (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

L-10 ta’ Ġunju 2010

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Aġenda Diġitali għall-Ewropa: 
2015.ue (PE3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

Il-25 ta’ Mejju 2010

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kontribut tal-politika ta’ 
Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona u l-UE2020 (PE2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

L-20 ta’ Mejju 2010

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (KE1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

Il-25/6 ta’ Marzu 
2010

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-UE 2020 (PE1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

L-10 ta’ Marzu 2010

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni EWROPA 2020 Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv (COM(2010)2020) (COM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

It-3 ta’ Marzu 2010

L-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Istrateġija ta’ 
Lisbona ta’ wara l-2010 (KESE)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

L-4 ta’ Novembru 
2009



DT\851775MT.doc 9/14 PE454.602

MT



PE454.602 10/14 DT\851775MT.doc

MT

ALLINJAMENT TAL-MFF TA’ WARA L-2013 MAL-UE2020

Aspetti ġenerali
“Il-Kummissjoni se tipproponi azzjoni biex tiżviluppa soluzzjonijiet finanzjarji innovattivi 
għall-appoġġ tal-objettivi tal-Ewropa 2020 billi tutilizza bis-sħiħ il-possibilitajiet għat-titjib 
tal-effettività u l-effiċjenza tal-baġit tal-UE eżistenti permezz ta’ prijoritizzazzjoni iktar 
b’saħħitha u allinjament aħjar tan-nefqa tal-UE flimkien mal-miri tal-Ewropa 2020 biex tiġi 
ppreżentata l-frammentazzjoni attwali tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-UE (eż. l-R&D u l-
innovazzjoni, l-investimenti infrastrutturali ewlenin fl-enerġija transkonfinali u n-netwerks 
tat-trasport, u t-teknoloġija li tuża ftit karbonju)...;” (COM1)

“Illum il-ġurnata, aħna nadottaw l-“Ewropa 2020”, l-istrateġija l-ġdida tagħna għall-
impjiegi u t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. Hija tirrappreżenta qafas koerenti 
sabiex l-Unjoni timmobilizza l-istrumenti u l-politiki kollha tagħha u biex l-Istati Membri 
jieħdu azzjonijiet koordinati mkabbra. Din ser tippromwovi t-twettiq ta’ riformi strutturali.
Issa l-enfasi għandha tkun fuq l-implimentazzjoni, u aħna ser niggwidaw u nissorveljaw dan 
il-proċess. Se nkomplu niddiskutu, fix-xhur li ġejjin, kif politiki speċifiċi jistgħu jiġu 
mobilizzati sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tat-tkabbir tal-UE, u l-bidu tad-diskussjoni se jkun 
dwar il-politiki tal-innovazzjoni u l-enerġija;” (KE2)

“5. g) Ser ikun meħtieġ li l-linji politiċi komuni kollha, inkluża l-politika agrikola komuni u l-
politika ta’ koeżjoni, jappoġġaw l-istrateġija. Settur agrikolu sostenibbli, produttiv u 
kompetittiv ser jagħmel kontribut importanti għall-istrateġija l-ġdida, meta jitqies il-potenzjal 
tat-tkabbir u l-impjiegi taż-żoni rurali filwaqt li tkun żgurata kompetizzjoni ġusta. Il-Kunsill 
Ewropew jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali kif ukoll tal-iżvilupp tal-infrastruttura sabiex isir kontribut għas-suċċess tal-
istrateġija l-ġdida.”  (KE1)

“25. Jirrikonoxxi li l-Baġit tal-UE għandu jilgħab rwol ċentrali biex jinkisbu l-miri tal-UE 
2020;...” (PE2)

“33. Hu tal-fehma li l-baġit kurrenti ma jirriflettix biżżejjed il-ħtiġijiet finanzjarji assoċjati 
mal-indirizzar tal-isfidi tas-seklu 21; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq proposti 
ambizzjużi biex l-istrateġija UE 2020 tkun suċċess; (PE1)

“3.9.1. Ir-riforma tal-baġit tal-UE f’konformità ma’ Lisbona: B’mod ġenerali, il-baġits għall-
politiki individwali għandhom jerġgħu jiġu evalwati skont l-Istrateġija ta’ Lisbona u mmirati 
lejn ir-riċerka u l-kompetittività, l-ambjent u l-klima, l-investiment fl-użu sostenibbli tal-
enerġija, l-infiq pubbliku kostruttiv fil-post tan-negozju, il-politika tas-suq tax-xogħol attiva, 
il-bilanċ bejn il-ħajja u l-familja, il-koeżjoni soċjali, il-prevenzjoni tal-faqar u l-ħolqien ta’ 
impjiegi ġodda u ta’ kwalità għolja. B’rabta ma’ dan, fil-qafas finanzjarju li jmiss 2014–2020 
jeħtieġ li jitqies dibattitu bbażat fuq ir-riforma dwar il-baġit tal-UE relatat mal-Istrateġija ta’ 
Lisbona. Implimentazzjoni effettiva tal-miri tal-UE ser titlob ukoll li t-tisħiħ tad-dimensjoni 
reġjonali jiġi inkluż bħala tema prinċipali fid-diskussjoni dwar il-finanzjament tal-politika 
strutturali u ta’ koeżjoni wara l-2013.” (KESE)
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Il-Politika Agrikola Komuni
“9. Jiddispjaċih li ma ssemma xejn dwar is-settur agrikolu fil-proposti oriġinali għall-
istrateġija UE 2020, minkejja l-potenzjal li għandha l-agrikoltura li tikkontribwixxi 
attivament għall-ilħliq tal-isfidi prinċipali quddiemna; huwa konvint li, bil-qafas ta’ politika 
korretta u b’riżorsi baġitarji adegwati, l-agrikoltura u l-forestrija jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-istrateġija komprensiva Ewropea maħsuba biex tilħaq irkupru ekonomiku u l-
miri klimatiċi, filwaqt li fl-istess waqt tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-ikel tal-UE u tad-dinja, 
it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi;” (PE1)

“63. Jirrimarka li r-riforma tal-PAK sal-2013 u strateġija sostenibbli għall-foresterija 
għandhom jitqiesu fil-qafas tal-istrateġija UE 2020; jinsab konvint li, jekk ikollna qafas 
politiku korrett u riżorsi baġitarji adegwati, l-agrikoltura u l-foresterija jistgħu jiżvolġu rwol 
importanti fi strateġija Ewropea ġenerali biex ikun garantit l-irkupru ekonomiku, filwaqt li 
simultanjament jikkontribwixxu għas-sigurtà alimentari dinjija u tal-UE, jippreservaw il-
pajsaġġ rurali, li jirrappreżenta 90% tat-territorju tal-UE, jiżguraw il-ħarsien tal-impjiegi fiż-
żoni rurali, jiżguraw benefiċċji ambjentali u jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-tfittxija 
ta’ sorsi alternattivi ta’ riżorsi;”

Il-Politika ta’ Koeżjoni
“Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali se jibqgħu l-qalba tal-istrateġija tal-Ewropa 
2020 biex jiġi żgurat li l-enerġiji u l-kapaċitajiet kollha jiġu mobilizzati u ffukati fuq it-
tkomplija tal-prijoritajiet tal-istrateġija. Il-politika ta’ koeżjoni u l-fondi strutturali tagħha, 
filwaqt li huma importanti fihom infushom, huma mekkaniżmi ewlenin għat-twassil biex 
jinkisbu l-prijoritajiet ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Istati Membri u r-
reġjuni.” (COM1)

“25. ...jikkunsidra li l-politika ta’ koeżjoni, minħabba l-fokus strateġiku tagħha, il-
kundizzjonalità b’saħħitha u li torbot, l-interventi magħmula bil-qies, u l-monitoraġġ u l-
għajnuna teknika, hija mekkaniżmu effiċjenti u effettiv għat-twassil tal-istrateġija UE2020;”
(PE2)

“28. Jenfasizza li politika ta’ koeżjoni b’saħħitha u ffinanzjata sew, li tiġbor fiha r-reġjuni 
Ewropej kollha, għandha tkun element ewlieni għall-Istrateġija UE2020; jemmen li din il-
politika, bl-approċċ orizzontali tagħha, hija prekundizzjoni fundamentali għat-twassil 
b’suċċess tal-miri UE2020, kif ukoll għal ksib ta’ koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali fl-
UE; jirrifjuta kull tentattiv biex din il-politika ta’ koeżjoni tiġi nazzjonalizzata mill-ġdid u 
jitlob għad-dimensjoni reġjonali biex tkun appoġġjata bis-sħiħ fir-reviżjoni tal-baġit tal-UE;”
(PE2)

“30. Jenfasizza li l-politika ta’ koeżjoni mhijiex subordinata għall-Istrateġija UE2020; 
jenfasizza li filwaqt li l-prijoritajiet tal-politika ta’ koeżjoni għandhom ikunu konformi mal-
objettivi tal-UE2020, għandha tkun permessa biżżejjed flessibilità biex takkomoda l-
ispeċifiċitajiet reġjonali u tappoġġja r-reġjuni anqas b’saħħithom u l-aktar li għandhom 
bżonn biex jegħlbu d-diffikultajiet soċjoekonomiċi tagħhom, nuqqasijiet naturali u jnaqqsu n-
nuqqas ta’ qbil;” (PE2)
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“37. Jemmen, madankollu, li l-Unjoni għandha tkompli tuża bħala l-mekkaniżmi ta’ 
finanzjament ewlenin, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-fondi strutturali, li għandhom metodi ta’ 
twassil operazzjonali stabbiliti ħafna; iqis li m’hemmx bżonn jinħolqu fondi tematiċi separati 
ġodda biex jiġu indirizzati l-miri UE2020 u minflok jaħseb li għandhom jiġu inklużi fil-
politika ta’ koeżjoni u dik ta’ żvilupp rurali;”(PE2)

“2. jenfasizza li bl-approċċ deċentralizzat tagħha u bis-sistema ta’ governanza f’diversi livelli 
li tħaddem, il-politika ta’ Koeżjoni hija l-unika politika tal-Unjoni Ewropea li tgħaqqad l-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-isfidi l-ġodda mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, 
però teħtieġ finanzjament suffiċjenti. Għalhekk, huwa essenzjali li l-politika ta’ koeżjoni 
tkompli tkun immirata lejn l-objettivi tat-tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-inklużjoni soċjali, l-
impjiegi, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-kwalità u l-effiċjenza tal-provvista tas-servizzi 
pubbliċi;” (COR)

Dimensjoni esterna
“5. h) L-istrateġija ser tinkludi dimensjoni esterna b’saħħitha, biex jiġi żgurat li strumenti u 
linji ta’ politika tal-UE jiġu skjerati biex jippromovu l-interessi u l-pożizzjonijiet tagħna fix-
xena globali permezz ta’ parteċipazzjoni fi swieq miftuħa u ġusti fid-dinja kollha.” (KE2)

“64. Jenfasizza li għandha tingħata aktar attenzjoni lid-dimensjoni esterna tal-istrateġija UE 
2020; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta approċċ usa’ u aktar komprensiv fl-azzjoni 
esterna taghha, f’konformita mal-kunċett tal-UE tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża l-istrateġija kummerċjali tagħha għall-UE 2020 biex 
tippromwovi l-valuri ewlenin tal-Unjoni, bħall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali u d-difiża tal-ambjent;” (PE5)

L-ISTABBILIMENT TA’ PRIJORITAJIET

“41. Jemmen li l-UE għandha tidħol għal proġetti ekonomiċi kbar, bħalma huma grid tal-
enerġija verament Ewropea, l-ikkompletar sħiħ tal-proġett Galileo u l-applikazzjoni wiesgħa 
tat-teknoloġija ħadra, inkluż it-tiġdid sistematiku tal-istokk tal-bini tal-UE, is-saħħa 
elettronika u t-titjib u l-aġġornament tal-infrastruttura tal-ICT;” (PE1)

“21. Jitlob li jkun hemm approċċ Ewropew imsaħħaħ għall-innovazzjoni dwar il-finanzjament 
biex jiġu evitati l-frammentazzjoni attwali u l-ippjanar għal żmien qasir; huwa tal-fehma li l-
provvista ta’ riżorsi finanzjarji adegwati hija kruċjali għall-iżvilupp tal-innovazzjoni u li l-
baġit tal-UE għall-innovazzjoni, għalhekk, għandu jiżdied b’mod sostanzjali; jitlob biex dan 
ikun rifless fir-reviżjoni li jmiss tal-qafas finanzjarju attwali u fil-proċess tal-ippjanar marbut 
mal-Perspettiva Finanzjarja 2014-2020;...”(PE4)

“26.  Jenfasizza li l-Ewropa għandha tkun fost il-pijunieri fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-
Internet u fl-applikazzjonijiet tal-ICT b’karbonju baxx; jipproponi li l-baġit tal-UE għar-
riċerka fl-ICT jiġi rduppjat fil-Perspettiva Finanzjarja li jmiss;” (PE4)

“50....jipproponi l-irduppjar tal-baġit tal-UE għar-riċerka dwar l-ICT u l-multiplikazzjoni 
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b’erba’ darbiet tal-baġit dwar it-tħaddim tal-ICT, fil-Perspettiva Finanzjarja li jmiss;” (PE3)

“19. Jenfasizza li proġetti ewlienin tar-riċerka u l-iżvilupp, investimenti ewlenin fl-
infrastruttura tal-enerġija u l-kompetenza l-ġdida tal-UE dwar il-politika spazjali, kif ukoll il-
politika tal-innovazzjoni tal-UE, jirrikjedu appoġġ finanzjarju sod, kredibbli u sostenibbli 
min-naħa tal-UE biex ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi ewlenin tal-Unjoni għall-2020;”

“29. ...jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid il-pakkett finanzjarju totali mmarkat għar-riċerka 
u l-innovazzjoni fil-baġit Komunitarju;”(PE5)

“50. Jinnota li, sabiex tiġi indirizzata l-isfida tal-klima, se jkunu meħtieġa investimenti 
sostanzjali fl-infrastruttura tal-enerġija qabel l-2020 u lil hinn, inkluż l-investiment fit-titjib 
tan-netwerks tal-enerġija tal-Ewropa, supernetwerk tal-enerġija intelliġenti li tkun verament 
Ewropea, it-twettiq tal-proġett Galileo, it-teknoloġija ħadra, is-saħħa elettronika, il-
Programm TEN-T u aċċess b’xejn u ekwitabbli għall-ICT u l-broadband;” (PE5)

“55. Itenni t-talba tiegħu li jinkiseb finanzjament adegwat biex jiġu appoġġati t-teknoloġiji 
nodfa, sostenibbli u effiċjenti li jużaw ftit karbonju, li jkun jammota għal infiq totali mill-baġit 
tal-UE ta’ mill-inqas EUR 2 biljun fis-sena, apparti l-FP7 u s-CIP, mill-2010 ’l quddiem;...” 
(PE5)

“49. ...jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ipoġġu l-effiċjenza 
enerġetika fil-quċċata tal-aġenda tal-UE, inkluż f’termini baġitarji;” (PE5)

“51. Jinnota li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tinvesti b’mod massiv fl-infrastrutturi tat-
trasport, bħalma hi t-TEN-T, biex tagħti spinta lit-tkabbir ekonomiku, ittejjeb il-koeżjoni 
soċjali u territorjali u toħloq sistema tat-trasport li tkun sostenibbli u interoperabbli; jitlob li 
jkun hemm interazzjoni bejn il-modi tat-trasport u l-użu intelliġenti tal-loġistika peress li biex 
is-settur tat-trasport jiġi dekarbonizzat u jsir wieħed sostenibbli se jeħtieġ l-innovazzjoni, 
teknoloġiji ġodda u riżorsi finanzjarji;” (PE5)

“34.Jenfasizza f’dan ir-rigward li l-Parlament ukoll identifika ż-żgħażagħ bħala prijorità
ewlenija għall-Baġit tal-2011, u esprima b’mod ċar l-intenzjoni tiegħu li jkompli jagħti
appoġġ finanzjarju lill-programmi ewlenin kollha f’dan il-qasam;” (PE5)

KUMPLIMENTARJETÀ MAL-BAĠITS NAZZJONALI

“19. Jemmen li l-Istati Membri għandhom jindikaw kif ikunu użaw fondi tal-UE biex jilħqu d-
diversi miri tal-UE 2020...;” (PE1)

“55. ...jistieden, f’dan il-kuntest, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu skeda 
ta’ żmien għall-impenji tagħhom ta’ finanzjament, bħala kwistjoni ta’ urġenza, biex jiġi 
żgurat li l-fondi jibdew jingħataw mill-2010 għad-diversi inizjattivi tal-pjan SET, kif ukoll l-
inizjattivi kumplimentarji;” (PE5)
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IL-KWALITÀ TAN-NEFQA

“Jeħtieġ ukoll li l-qafas finanzjarju multiannwali jirrefletti l-prijoritajiet ta’ tkabbir fit-tul. 
Ladarba jintlaħaq ftehim dwarhom, il-Kummissjoni biħsiebha tinkludi dawn il-prijoritajiet fil-
proposti tagħha għall-qafas finanzjaru multiannwali, li mistenni għas-sena d-dieħla. Id-
diskussjoni ma għandhiex tkun biss dwar il-livelli ta’ finanzjament, iżda wkoll dwar kif l-
istrumenti ta’ finanzjament differenti bħall-fondi strutturali, il-fondi tal-iżvilupp agrikolu u 
rurali, il-programm qafas dwar ir-riċerka, u l-programm qafas tal-kompetittività u l-
innovazzjoni (CIP) jinħasbu b’mod li jinksibu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 biex jiġi 
mmassimizzat l-impatt, tiġi żgurata l-effiċjenza u l-valur miżjud tal-UE. Ser ikun importanti li 
jinstabu mezzi kif jista’ jiżdied l-impatt tal-baġit tal-UE - li filwaqt li huwa żgħir, meta jiġi 
mmirat sew xorta jista’ jħalli effetti importanti ta’ bidla. (COM1)

“19. Jemmen li...- il-finanzjament tal-UE għandu jkun kundizzjonali fuq ir-riżultati u l-
kompatibbiltà mal-objettivi tal-istrateġija UE 2020;” (PE1)

“6. Jikkritika n-nuqqas ta’ evalwazzjoni ġenerali tal-impatt tan-nefqa ta’ koeżjoni dwar l-
iżvilupp reġjonali; jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-impatt territorjali tal-assenjazzjoni 
ta’ Fondi Strutturali għall-Istrateġija ta’ Lisbona u biex tevalwa jekk din is-sistema hijiex 
verament qiegħda tikkontribwixxi għal żvilupp reġjonali bilanċjat u koerenti;” (PE2)

“32. Iqis li għandhom jiġu stabbiliti miri espliċiti għal għodod ta’ finanzjament kompatibbli 
mal-SMEs, biex jiggarantixxu l-interoperabilità diġitali u l-aċċessibilità, u li huma għandhom 
jinkludu b’mod ċar miri tal-UE għall-ekoinnovazzjoni;” (PE5)

“40. Jenfasizza l-importanza li jsir provvediment għal allokazzjoni minima ta’ fondi għall-
SMEs fis-sejħiet miftuħa ppubblikati fl-inizjattivi dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, fuq l-istess 
impenn adottat għall-FP7 (15% tar-riżorsi fil-Programm ta’ Koperazzjoni);”(PE4)

“46. Jemmen li r-regoli għad-distribuzzjoni tal-fondi strutturali tal-UE għandhom jiġu 
aġġustati biex iqisu l-ħtieġa tal-promozzjoni tal-innovazzjoni li tnaqqas l-ispejjeż u ttejjeb l-
użu tar-riżorsi;” (PE5)

“30. Jenfasizza l-importanza tas-simplifikazzjoni tal-finanzjament għar-riċerka u l-iżvilupp u 
tat-tnaqqis tal-burokrazija, sabiex in-negozji mmexxija mill-għarfien ikunu jistgħu jisfruttaw 
l-effettività tagħhom b’mod sħiħ u jkunu jistgħu jitħeġġu opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda;” 
(PE5)

“44.   Huwa tal-fehma li promozzjoni aħjar tal-innovazzjoni għandha dejjem timxi id f’id ma’ 
tnaqqis fil-burokrazija li jiffaċċaw l-applikanti; jistieden lill-Kummissjoni biex telimina l-
burokrazija billi terġa’ tiġġenera l-proċessi tal-Programm ta’ Qafas u billi toħloq bord tal-
utenti;” (PE4)


