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I. Fulkri u għanijiet tar-rapport

Ir-rapport dwar l-impatt u l-konsegwenzi tal-politiki strutturali għandu l-għanijiet ewlenin li 
ġejjin:

• Kontribut għad-dibattitu tar-raba’ rapport ta’ progress dwar il-koeżjoni, li l-
Kummissjoni ser tippreżenta f’Leipzig fl-24 u l-25 ta’ Mejju 2007; 

• Fokus fuq l-impatt tal-politika strutturali fit-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' l-
impjiegi, u l-irwol kruċjali ta’ dawn il-politiki fil-kisba ta' l-għanijiet ta' l-Istrateġija ta' 
Liżbona u fl-applikazzjoni ta’ linji gwida strateġiċi għall-politika ġdida ta’ koeżjoni; 

• Jisħaq dwar l-importanza li tiġi żviluppata politika strutturali integrata li b'mod 
koerenti tgħaqqad l-interventi tal-Fondi strutturali u tal-Fondi ta' koeżjoni mal-politiki 
komunitarji l-oħra.

• Kontribut għall-iżvilupp ta’ azzjonijiet li jkabbru l-viżibilità tal-politika ta’ koeżjoni; 

• Jagħti rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-politika ġdida ta’ koeżjoni 
sabiex jitjieb l-impatt tagħha fir-reġjuni Ewropej.

Meta titqies il-kwistjoni ta’ l-impatt tal-politiki ta’ koeżjoni ta’ l-UE, għandhom jiġu 
kkalkulati erba' oqsma differenti: il-qasam ekonomiku, il-qasam soċjali, il-qasam territorjali u 
l-impatt fuq il-governanza.

I. Impatt ekonomiku
Ir-rapport jipprova jagħti kontribut sabiex jiġi massimizzat l-impatt ekonomiku tal-Fondi 
Strutturali waqt il-perjodu ġdid ta’ programmazzjoni 2007-2013, u jqis l-aspetti li ġejjin:

1. Il-kontribut li jagħtu l-Fondi Strutturali għall-konverġenza ekonomika bejn 
ir-reġjuni differenti ta’ l-UE:

L-għan ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni huwa l-konverġenza fil-livell tal-Prodott Gross 
Domestiku (PGD) tar-reġjuni differenti fi ħdan l-UE. Għal uħud mir-reġjuni dan l-
għan intlaħaq, iżda jeżistu wkoll diversi eżempji fejn dan ma seħħx. Jeżistu 
konverġenzi bejn l-Istati Membri, u fl-istess waqt, teżisti wkoll żieda fid-diverġenzi 
bejn ir-reġjuni, inklużi fir-reġjuni differenti ta’ l-istess Stat. L-għan huwa wkoll li t-
tkabbir reġjonali jkun stabbli u kkontrollat, sabiex jiġi evitat l-iżbilanċ ekonomiku. 

2. Il-fondi strutturali bħala lieva sabiex jiġu attirati l-investimenti:
Il-kontribut finanzjarju tal-fondi strutturali huwa limitat għal 4 % tal-PGD nazzjonali,
iżda l-fondi jistimulaw investimenti ħafna ikbar. Permezz tal-kofinanzjament jiġi 
attivat aktar infiq pubbliku u barra minn hekk, jiġu attirati l-investimenti privati. 
Pereżempju, l-inizjattiva JEREMIE tgħin lill-SMEs sabiex jgħaqqdu diversi għejjun 
ta’ finanzjament. 

3. Tisħiħ tal-kompetittività:
Il-Fondi strutturali jagħtu kontribut għat-tisħiħ tal-kompetittività fir-reġjuni, b’mod 
speċjali bil-miżuri ta’ l-objettiv 2 (“żvilupp ekonomiku u kompetittività”) L-istrateġija 



DT\640777MT.doc PE 378.907v02-003/7DT\640777MT.doc

MT

ta’ Liżbona, bħala qafas komunitarju għat-tisħiħ tal-kompetittività, tidħol fil-politika l-
ġdida ta’ koeżjoni, prinċipalment permezz ta’ żewġ strumenti:il-linji gwida strateġiċi 
komunitarji u l-“earmarking” tal-fondi għal attivitajiet fil-qafas ta’ l-imsemmija 
strateġija ta’ Liżbona.

4. Promozzjoni tal-kapaċità innovattiva tar-reġjuni u t-tisħiħ ta’ l-Ispazju 
Ewropew ta’ Riċerka u l-promozzjoni tar-riċerka

L-innovazzjoni hija l-bażi ta’ ekonomija kompetittiva. L-UE tħeġġeġ l-innovazzjoni 
permezz ta’ diversi strumenti.Il-Programm ta’ Qafas għall-Innovazzjoni u l-
Kompetittivà u s-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka huma’ żewġ strumenti oħra 
għall-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni. Barra minn hekk, jeżistu netwerks u inizjattivi 
fil-qasam ta’ l-innovazzjoni li huma appoġġati mill-Kummissjoni Ewropea, bħalma 
huma "Pro Inno Ewropa" u "Reġjuni Innovattivi fl-Ewropa (IRE)". L-istrumenti 
strutturali għandhom ikunu aktar kompatibbli ma’ dawn l-għodod komunitarji sabiex 
jikbru s-sinerġiji.

II. Impatt soċjali
Fl-ambitù soċjali, ir-rapport se jagħti kontribut sabiex jittejjeb l-impatt soċjali fil-fażi ta’ 
implimentazzjoni tal-perjodu ġdid ta’ programmazzjoni. 

1. Kontribut għat-twettiq ta’ l-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi
L-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi għandha tliet għanijiet prinċipali:Impjiegi għal 
kulħadd, il-kwalità u l-produttività tax-xogħol, u koeżjoni u inklużjoni reġjonali u 
soċjali. Il-Fond Soċjali Ewropew huwa strument importanti li għandu jitqies fl-
implimentazzjoni ta’ din l-Istrateġija.

2.    Kontribut għall-ħolqien ta’ postijiet ta’ xogħol ġodda
Il-Fondi Strutturali għandhom irwol essenzjali fil-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol. Fir-
reġjuni ta’ l-objettiv 2, fil-perjodu 1995-2000, il-qgħad naqas b'medja ta' 1% aktar 
mill-bqija ta' l-UE, għalkemm l-impjiegi mhux dejjem kienu impjiegi stabbli. 
Għaldaqstant hemm ukoll bżonn li tingħata attenzjoni li l-impjiegi li jinħolqu ikunu 
stabbli u ta’ kwalità. 

3.   Ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali
Ċerti gruppi tal-popolazzjoni għandhom riskju akbar ta’ esklużjoni soċjali. Il-Fond 
Soċjali Ewropew jappoġġa azzjonijiet li jiffaċilitaw l-aċċess ta’ gruppi żvantaġġati, 
persuni b’diżabilità, nisa, eċċ għas-suq tax-xogħol. Fil-perjodu l-ġdid ta’ 
programmazzjoni, dawn l-għanijiet ġew integrati b’mod transversali fil-politiki u fl-
azzjonijiet kollha.

III. Impatt Territorjali
Il-kunċett tal-koeżjoni territorjali huwa rikonoxxut aktar fil-proġett tal-Kostituzzjoni. 
Minkejja dan, ir-rapport jipprova jistabbilixxi rakkomandazzjonijiet dwar kif il-politika ġdida 
ta’ koeżjoni tista’ tiffoka aktar fuq l-impatt territorjali mingħajr l-approvazzjoni tat-test tal-
Kostituzzjoni.

1. Titjib tal-faċilitajiet ta’ aċċess għar-reġjuni li għandhom riskju akbar ta' 
esklużjoni
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Reġjuni li għandhom karatteristiċi ġeoġrafiċi speċifiċi u permanenti bħalma huma dawk li 
jinsabu l-aktar imbiegħda, il-gżejjer, ir-reġjuni muntanjużi u z-zoni bi ftit popolazzjoni 
isofru minn diffikultajiet ta’ konnessjoni maċ-ċentri ekonomiċi u soċjali. Hemm reġjuni 
oħrajn li jsofru mill-iżolament. Il-problemi ta’ l-aċċess iwasslu għal tnaqqis fil-
popolazzjoni u l-fenomenu ta’ popolazzjoni ixjeħ, u jagħmlu ħsara lis-servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali.

2. Id-Dimensjoni urbana u l-ħolqien ta’ spazju poliċentriku
L-iżbilanċi territorjali fid-distribuzzjoni ta’ l-ibliet iżidu l-problemi ta’ konġestjoni fiz-
zoni ċentrali, liema problemi għandhom impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja, l-infiq 
għall-ħajja, l-ugwaljanza soċjali, u l-ambjent fl-ibliet. Il-Kummissjoni diġà pproponiet xi 
soluzzjonijiet fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-kontribuzzjoni urbana1. Madankollu, il-
konċentrazzjoni ta’ attività ekonomika f’xi ċentri twassal għal proċess akkumulattiv b’xi 
effetti negattivi. Fost l-Istati Membri ġodda, it-tkabbir kien sinifikanti fil-bliet kapitali, 
minkejja t-tnaqqis fil-popolazzjoni.

3. Kisba ta’ bilanċ territorjali bejn iz-zoni urbani u z-zoni rurali
L-eżistenza ta’ żbilanċi kbar bejn iz-zoni metropolitani ewlenin u l-bqija tal-pajjiż fir-
rigward ta’ l-iżvilupp ekonomiku huwa karatteristika speċifika ta' l-Istati Membri. L-
iżvilupp taz-zoni rurali għandu jqis ir-relazzjonijiet bejn iz-zoni urbani u z-zoni rurali. 

4. Kontribut għal bilanċ demografiku fid-diversi territorji Ewropej
Fiz-zoni li jsofru minn żvantaġġi ta’ aċċess u li għandhom infrastruttura inqas żvluppata, 
il-popolazzjoni qed tonqos u tixjieħ. Il-popolazzjoni attiva hija kkonċentrata fil-metropoli. 
Il-politika ta’ koeżjoni, permezz tal-ħolqien ta’ infrastrutturi f’zoni iżolati, tista’ tinfluenza 
b’mod indirett lill-evoluzzjoni demografika. Il-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol imħallsa 
tajjeb fis-settur tas-servizzi huwa fundamentali sabiex iż-żgħażagħ jibqgħu fiz-zoni rurali.

5. Tisħiħ ta’ l-integrazzjoni ekonomika u soċjali ta’ l-Ewropa
Il-bini tan-Netwerk Trans-Ewropea tat-Trasport, it-titjib ta’ l-aċċess għaz-zoni periferiċi, 
it-tisħiħ ta’ l-Ispazju Ewropew għar-Riċerka u ħafna azzjonijiet oħra ffinanzjati mill-Fondi 
strutturali, jagħtu kontribut għall-promozzjoni ta’ l-integrazzjoni ekonomika u soċjali fl-
Ewropa. Il-valur miżjud tal-politika reġjonali Ewropea meta mqabbla mal-politiki fil-livell 
nazzjonali huwa appuntu dan it-tisħiħ fl-integrazzjoni ekonomika u soċjali. 

6.   Ħarsien tal-wirt tar-reġjuni
Il-varjetà kulturali, kif ukoll it-taħlita ta’ influenzi, huma r-rikkezza immensa tal-kontinent 
Ewropew. Kull reġjun Ewropew għandu t-tradizzjonijiet tiegħu, l-arkitettura tiegħu, il-
lingwaġġ tiegħu u l-karatteristiċi kulturali tiegħu. L-azzjonijiet tal-politika reġjonali jagħtu 
kontribut għall-ħarsien tagħhom, u jippermettu li t-territorju kollu Ewropew jibqa’ spazju 
animat għall-għixien u għax-xogħol.

IV. Impatt fuq il-governanza
Ir-rapport jixtieq jenfasizza l-impatt fuq il-governanza u jistabbilixxi rakkomandazzjonijiet 
għat-tkabbir ta’ dan l-impatt.

1. Tisħiħ tal-ħila amministrattiva
  

1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, "Politika ta’ koeżjoni u l-ibliet: Il-kontribut urban għat-tkabbir u l-impjiegi 
fir-reġjuni", 13 ta’ Lulju 2006.
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L-implimentazzjoni tal-politika reġjonali Ewropea teħtieġ ċerti ħiliet amministrattivi 
sabiex timmaniġġja l-programmi u l-proġetti fil-futur imbiegħed. Fil-fażi ta’ tħejjija 
għall-adeżjoni ma’ l-UE, l-Istati Membri l-ġodda għamlu ħafna sforzi għat-tisħiħ tal-
ħila amministrattiva tagħhom. Dan il-proċess ta’ ħolqien ta’ ħiliet amministrattivi 
għadu mhux mitmum, iżda għandu jkompli fil-fażi ta’ implimentazzjoni tal-politika 
reġjonali ġdida.

2. Garanzija akbar ta’ stabilità għal proġetti infrastrutturali kbar permezz ta’ 
programmazzjoni plurijennali
Il-programmazzjoni plurijennali u strateġika tal-programmi ta’ żvilupp reġjonali, 
flimkien mal-prinċipju ta’ l-addizzjonalità, ġabu aktar stabilità għall-proġetti pubbliċi 
kbar. Dawn l-impenji plurijennali bejn diversi partijiet jiggarantixxu finanzjament 
aħjar għall-proġett fil-futur imbiegħed. Madankollu, xi proġetti kbar ta’ infrastruttura 
ma jitwettqux minħabba nuqqas ta’ kunsiderazzjoni ta’ l-impenji finanzjarji min-naħa 
tal-partijiet involuti.

3. Il-prinċipju ta’ koperazzjoni għad-demokratizzazzjoni tal-politiki pubbliċi
Il-prinċipju ta’ koperazzjoni applikat mill-fażi ta’ tħejjija sal-fażi tat-twettiq ta’ l-
interventi, iddemokratizza l-azzjonijiet pubbliċi. Il-koperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni Ewropea, l-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stati Membru fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali, inklużi l-kelliema ekonomiċi u soċjali, għandha effetti 
pożittiv fuq l-effiċjenza tal-politika reġjonali: b’hekk, l-azzjonijiet previsti jaqblu aktar 
mal-ħtiġijiet tar-reġjun jew ta’ gruppi determinati.

4. Promozzjoni ta’ koperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali (skambju ta’ 
prattiki tajba)
It-tielet objettiv tal-politika ġdida ta’ koeżjoni, b’riżorsi finanzjarji limitati ħafna, 
jikkonsisti fl-għoti ta’ spinta lill-koperazzjoni territorjali. Il-koperazzjoni 
transkonfinali għandha l-effett li tqarreb lil reġjuni ġirien li ġew separati permezz ta’ 
fruntieri nazzjonali. Il-valur miżjud ta’ din id-dimensjoni tal-politika għall-iżvilupp 
reġjonali huwa kbir ħafna, għax l-ebda politika nazzjonali ma tista’ teħdilha postha. 

5. Aktar appoġġ miċ-ċittadini minħabba viżibilità akbar tal-politika ta’ koeżjoni
Ħafna studji jqisu li l-politika komunitarja ta’ koeżjoni hija l-aktar waħda viżibbli u l-
aktar waħda li għandha riperkussjonijiet fir-reġjunijiet. Il-maġġoranza tal-popolazzjoni 
li tgħix fir-reġjuni li jirċievu Fondi Strutturali hija konxja ta’ l-effetti pożittiv tagħhom. 
Għaldaqstant, għandha irwol essenzjal li tqarreb lill-politiki komunitarji lejn iċ-
ċittadini Ewropej, li min-naħa tagħhom se jkunu aktar disposti li jappoġġaw lill-UE 
b’mod ġenerali. Sabiex tiġi żgurata l-viżibilità ta’ l-azzjonijiet ffinanzjati mill-Fondi, 
huwa importanti ħafna li l-pubbliku jsir jaf min huma dawn li qed jisponsorjaw.

SUĠĠERIMENTI:

• Il-ħolqien ta’ OSSERVATORJU TA’ L-IMPATT TAL-POLITIKI KOMUNITARJI fuq 
il-koeżjoni, li jinkludi wkoll l-iskambju u d-difużjoni tal-prattiki tajba dwar l-
inkorporazzjoni ta’ l-objettivi tal-koeżjoni fl-istadji kollha tat-tħejjija u tat-twettiq.

• Enfasi fuq il-kapaċità tal-politika ta’ koeżjoni għat-tisħiħ ta’ l-integrazzjoni 
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ekonomika u soċjali bħala valur miżjud ta' politika strutturali fil-livell komunitarju.

• Il-Kummissjoni għandha tanalizza liema politiki pubbliċi nazzjonali u komunitarji 
jiffavorixxu l-konverġenza, u tħejji komunikazzoni dwar dan is-suġġett.

• Il-Kummissjoni, fil-qafas ta’ l-evalwazzjoni intermedjarja tal-politika ġdida ta’ 
koeżjoni li hija maħsuba għall-2009, għandha tanalizza l-irwol li għandhom il-fondi 
strutturali sabiex jattiraw investimenti privati, kif ukoll l-impatt ta’ l-istrumenti l-
ġodda ta’ implimentazzjoni għat-tisħiħ tal-kompetittività fil-qafas tal-politika ġdida 
ta' koeżjoni.

• Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tfittex modi ġodda ta’ kif tgħaqqad l-istrumenti tal-
politiki strutturali ma’ għodod komunitarji oħra li għandhom l-għan li jkabbru s-
sinerġiji fil-qasam tal-promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni. 

• Il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk l-obbligu li talloka mill-anqas 20% tal-Fondi 
Strutturali għat-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, bħalma ġie propost fir-
rapport Aho1,huwiex vijabbli, u li tevalwa l-ħtieġa li jiġu stabbiliti objettivi 
kwantifikabbli fil-qasam tar-riċerka, żvilupp u innovazzjoni. 

• Jitlob lill-Kummissjoni sabiex jistipulaw objettivi kwantifikati ta’ appoġġ għall-
programmi komunitarji ta’ appoġġ għar-Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni, b’mod 
partikulari għas-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Programm ta’ Qafas 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni.

• Biex iqawwu l-innovazzjoni fl-SMEs, u bl-għarfien li ħafna drabi l-SMEs ma jqisux il-
ħtieġa ta’ l-innovazzjoni, għandu jinħoloq, b’rabta mal-programmi Ewropej, il-figura 
ta’ ANIMATUR TEKNOLOĠIKU, bil-għan li jiżviluppa d-dinamiżmu  u jiffaċilita l-
innovazzjoni ta’l-intrapriżi permezz ta’ l-aċċess għall-għajnuniet u għall-programmi 
Ewropej. Din il-figura ta’ animatur tista’ tiġi assoċjata mal-proġetti reġjonali, Parks 
teknoloġiċi, Clusters, Netwerks, eċċ.

• Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom itejbu l-kontribut tal-Fond Soċjali 
Ewropew għall-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija Ewropea għall-Impjieġi, billi jsaħħu 
l-interrelazzjoni tagħhom.

• Il-Kummissjoni għandha tikseb aktar informazzjoni dwar il-kwalità tax-xogħol li 
jonħoloq permezz tal-fondi strutturali.

• Il-Kummissjoni u l-Istati Membri, sabiex jevitaw l-esklużjoni soċjali ta’ ċerti tal-
popolazzjoni, għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lit-twettiq ta’ l-għanijiet li ġew 
integrati b’mod transversali fil-politiki u fl-azzjonijiet kollha (aċċessibilità, ġeneri, 
eċċ.).

• Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-Reġjuni, b’mod partikulari dawk 
ta’ l-Objettiv “Konverġenza”, sabiex jiffinanzjaw bi prijorità miżuri li jiffavorixxu l-
ħolqien ta’ spazji poliċentriċi bil-għan li jiġu evitati l-iżbilanċi territorjali fl-
agglomerazzjonijiet urbani.

• Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-Reġjuni sabiex janalizzaw liema 
huma l-istrumenti l-aktar adegwati sabiex jintlaħaq bilanċ territorjali bejn iz-zoni 

  
1 Rapport tal-Grupp ta’ Esperti Indipendenti dwar ir-Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni li nħoloq fis-Samit ta’ 
Hampton Court, f’Jannar 2006.
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urbani u dawk rurali, filwaqt li jistimulaw l-iskambju ta' prattiki tajba.

• Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-Reġjuni sabiex fiz-zoni rurali, 
jappoġġaw u jistimulaw attivitajiet ekonomiċi marbuta ma’ l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
ġodda, minħabba li dawn m’għandhomx bżonn li jkunu fiżikament qrib taċ-ċentri 
urbani kbar. 

• Il-Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità li tagħmel sanzjonijiet aktar serji fil-
każ ta’ proġetti li jiġu abbandunati wara li jkunu diġà nbdew u jkunu ġew iffinanzjati 
mill-UE.

• Ir-rapport jixtieq jenfasizza l-importanza tal-koperazzjoni transkonfinali u 
transnazzjonali għall-politika ta’ koeżjoni, u jistieden lill-awtoritajiet maniġerjali 
sabiex jippromwovu l-koperazzjoni transnazzjonali u interreġjonali permezz tal-
ħolqien ta’ netwerks differenti ta’ koperazzjoni.

• Il-Kummissjoni għandha teżamina, fil-qafas tar-regolament ta’ applikazzjoni, miżuri 
sabiex tkabbar il-viżibilità ta’ l-interventi, mhux biss għall-proġetti infrastrutturali 
kbar, iżda wkoll għall-proġetti ż-żgħar.


