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L-għan tal-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE huwa li tkabbar il-koeżjoni ekonomika u soċjali bejn 
ir-reġjuni ta’ l-Unjoni.
Dawk ir-reġjuni li jinsabu maqtugħin lura fl-iżvilupp tagħhom, li għaddejjin minn ristrutturar 

jew li qed iħabbtu wiċċhom ma’ problemi ġeografiċi, ekonomiċi jew soċjali speċifiċi, 
għandhom jitpoġġew f’pożizzjoni aħjar biex ikampaw mad-diffikultajiet tagħhom. F’bosta 
minn dawk li qabel kienu reġjuni foqra fl-Unjoni kien hemm żvilupp li rnexxa. Bl-għajnuna 
tal-Fondi Strutturali l-erba’ pajjiżi li qabel kienu jissejħu pajjiżi ta’ koeżjoni, l-Irlanda, il-
Greċja, il-Portugall u Spanja, ilkoll kellhom tkabbir eċċezzjonali. L-impatt pożittiv tal-politika 
ta’ l-UE dwar il-koeżjoni huwa ta’ min jinnutah.

Madankollu, id-differenzi reġjonali jolqtu ħafna iżjed ‘l-għajn fl-UE25 mili fl-UE15, u dan 
iħeġġeġ biex jittieħdu azzjonijiet serji dwar kif se tiċċekken din id-differenza. Ladarba diġà 
saru progressi ekonomiċi importanti fl-Istati Membri li daħlu fl-2004, meta wieħed iqis il-punt 
tat-tluq baxx tagħhom, id-diffikultajiet spiss qed jerfgħu rashom minħabba nuqqasijiet 
amministrattivi. It-tkabbir ekonomiku għandu tendenza li jkun konċentrat madwar ċerti 
oqsma. Prova ta’ tali konċentrazzjoni hija preżenti b’mod partikulari fil-pajjiżi ta’ l-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant fejn ir-reġjuni fejn hemm il-belt kapitali qed jikbru b’rata mgħaġġla. It-
tkabbir urban flimkien ma’ kompetittività li qed tikber jista’, f’diversi modi, iwassal għal 
żvilupp fil-komunitajiet rurali tal-madwar. Madankollu, ma nistgħux ninjoraw il-fatt li ċerti 
reġjuni għadhom qed juru nuqqas ta’ tkabbir. Figuri ppubblikati dan l-aħħar mill-Eurostat juru 
distanza wiesgħa bejn l-iktar reġjuni għonja ta’ l-UE u dawk l-iżjed foqra, u l-Istati Membri li 
għadhom kif daħlu mill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant qegħdin ‘l isfel nett. 

PGD reġjonali għal kull abitant fl-UE25 fl-2003
(f’PPS, EU25=100)

L-għaxra ta’ fuq nett L-għaxra ta’ taħt nett

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39
10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Dan l-abbozz ta’ rapport ta’ inizjattiva jimmira biex jenfasizza ċerti prinċipji dwar kif l-Istati 
membri u l-UE jistgħu jaġixxu biex iżidu l-effettività tal-politika ta’ l-UE dwar il-koeżjoni. L-
enfasi jinsab fuq l-importanza li titnaqqas id-differenza bejn ir-reġjuni. Il-fondi huma 
disponibbli u għandhom jiġu assorbiti b’mod effiċjenti.

Li jogħla l-livell tat-tkabbir ta’ l-ifqar reġjuni huwa kundizzjoni minn qabel meta wieħed 
jinkuraġġixxi livelli ta' għixien għolja u li jdumu għal żmien twil fl-Unjoni. Il-konverġenza 
tar-reġjuni ta’ l-UE għandha importanza kruċjali jekk l-Unjoni trid tkun kompetittiva u 
qawwija globalment fil-ġejjieni. Hemm ir-riskju li l-politiki jiddgħajfu jekk jiżdiedu l-ispejjeż 
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fil-ġejjieni, kemm-il darba r-reġjuni li qed iħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet jibqgħu 
maqtugħin lura.

● Il-politika ta’ l-UE dwar il-koeżjoni għandha tifhem il-ħtiġijiet partikulari tar-
reġjuni li huma l-aktar maqtugħin lura u ssib mekkaniżmi preċiżi li jagħtu spinta lill-
iżvilupp.

Huwa fundamentali li wieħed jidentifika l-ħtiġijiet ewlenin ta’ reġjun speċifiku u li wieħed 
jiffoka l-finanzjament fuq il-livell it-tajjeb. Għall-pajjiżi ta' koeżjoni, irid jiġi definit “sfond” 
għal investimenti oħra. Ma teżisti l-ebda kontradizzjoni evidenti bejn il-kompetittività u l-
għan tal-koeżjoni; madankollu, dak li hu essenzjali hu li wieħed jifhem fejn l-effett ta’ lieva 
jiffavorixxi t-tkabbir. Sabiex jintlaħaq ċertu livell ta’ kompetittività jeħtieġ li r-reġjuni foqra 
jkunu żviluppaw, ngħidu aħna, l-infrastruttura bażika, ir-riżorsi umani u l-intrapriżi ta’ daqs 
żgħir u medju. Hemm bżonn ta’ investimenti kontinwati f'qosma fundamentali tal-politika.

● L-eżistenza ta’ diffikultajiet biex ir-reġjuni jassorbu l-fondi hija problema 
pertinenti. L-awtoritajiet spiss ma jkollhomx il-kapaċità jew ir-riżorsi biex jaffrontaw 
ir-rekwiżiti kkumplikati tal-politika ta’ koeżjoni, u b’hekk ma jkunux kapaċi jitolbu 
għall-fondi li, fil-prinċipju, ikunu intitolati għalihom.

Dan jidher bħala problema urġenti, speċjalment għall-Istati Membri l-ġodda u għall-pajjiżi li 
se jsiru membri. 

Rata reali tat-tkabbir tal-PGD
Rata tat-tkabbir tal-volum tal-PGD – bidla perċentwali fuq is-sena ta’ qabel
(2006, 2007 u 2008 jindikaw it-tbassir)

1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Il-Bulgarija -5.4 3.9 2.3 5.4 4.1 4.9 4.5 5.6 5
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Kif wieħed jista' jara mit-tabella, il-potenzjal tat-tkabbir huwa ta’ min jinnutah fiż-żewġ 
pajjiżi li se jingħaqdu ma’ l-UE fl-2007, il-Bulgarija u r-Rumanija. Sabiex dan il-potenzjal ta’ 
żvilupp jiġi indirizzat għal kollox, l-amministrazzjonijiet u l-istituzzjonijiet iridu jkunu 
jiffunzjonaw. Hemm xi osservazzjonijiet ġenerali dwar l-għajnuna ta’ qabel l-adeżjoni u, l-
iktar importanti, il-ħtieġa ta’ kapaċità istituzzjonali isir enfasi fuqha bħala rekwiżit minn qabel 
għal implimentazzjoni li tirnexxi ta’ programmi u proġetti flimkien ma’ l-iżvilupp tar-riżorsi 
umani. Hija esperjenza komuni li diversi programmi ħarġu fil-beraħ għadd kbir ta’ nuqqasijiet 



DT\643161MT.doc PE 382.390v01-004/6DT\643161MT.doc

MT

istituzzjonali, maniġerjali u amministrattivi fin-naħa li tirċievi, nuqqasijiet li, forsi, ma ġewx 
megħluba għal kollox iżda li jridu jiġu indirizzati malajr kemm jista’ jkun jekk wieħed irid li 
l-fondi jiġu assorbiti u implimentati bir-reqqa.

Il-Koordinazzjoni trid tkun qed taħdem kif suppost fil-livelli kollha: politiku, tekniku u 
amministrattiv, biex il-fondi jkunu mmaniġjati kif suppost. Din hija problema urġenti fl-Istati 
Membri l-aktar riċenti u hemm bżonn isir ħafna iktar. Id-diskussjonijiet biex tiġi żgurata l-
koerenza bejn l-UE, l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-lokalitajiet huma essenzjali, u l-ebda qasam 
ta' ggvernar m'għandu jitħalla barra minn dan id-djalogu strutturat. Il-politika ta' koeżjoni ma 
tittrattax biss il-fondi ekonomiċi, imma wkoll is-sħubija. Sabiex jitjieb l-effett ta' lieva, hemm 
bżonn li jaġixxu u jikkoperaw aktar minn livell wieħed, u b'mod speċjali hemm bżonn ta' fluss 
ta' informazzjoni u sħubijiet kif suppost. 

• Għandu jiġi organizzat qafas li jimplimenta fil-prattika l-interazzjonijiet kif 
ukoll l-iskambju ta' esperjenzi; dan l-isforz jista' wkoll jippermetti li jiġu deċiżi 
n-normi u l-kultura li huma importanti biex jiżdiedu l-kapaċitajiet 
amministrattivi fit-trattament ta' l-implimentazzjoni tar-regoli u r-regolamenti.

Huwa fundamentali li jsir aktar użu ta' Sħubija bejn is-Settur Pubbliku u dak Privat sabiex
il-fondi jiġu bbaġitjati u l-kapital isir disponibbli. Iridu jiġu deċiżi r-regoli għall-
implimentazzjoni ta' Sħubija bejn is-Settur Pubbliku u dak Privat, u x-xkiel għandu jitnaqqas. 
Hemm nuqqa ta' prassi tajba fl-Istati Membri l-ġodda. Jaspers, Jeremie u Jessica huma 
għodda tajba biex l-SMEs jiġu mgħejuna fil-livell reġjonali, imma hemm bżonn isir iktar biex 
tinfirex l-informazzjoni u jitjiebu l-użu u l-effettività tagħhom għall-ifqar reġjuni. Fil-Polonja, 
pereżempju, ftit semgħu dwar dawn l-istrumenti. 

• Għandu jiġi enfasizzat sforz addizzjonali biex jiġi identifikat sa liema punt l-
Istati Membri l-ġodda ġew infurmati dwar Jaspers, Jeremie u Jessica. 

• Hemm bżonn li l-importanza ta' l-addizzjonalità tkompli tiġi enfasizzata. L-
involviment tal-kapital mis-settur privat huwa aspett fundamentali li għandu l-
potenzjal li jagħti spinta għal investimenti addizzjonali. L-appoġġ finanzjarju 
għandu jintefaq b'mod trasparenti sabiex jiġi żgurat li l-objettivi stabbiliti 
jintlaħqu. 

Is-sħubija hija marbuta mill-qrib ma' l-innovazzjoni li, barra minn hekk, hija element 
fundamentali għall-iżvilupp ekonomiku. Huwa veru li l-politika ta' koeżjoni ta' l-UE hija 
diretta lejn iż-żieda tal-kapaċità ta' l-UE għall-innovazzjoni u għalhekk hu importanti li dan l-
objettiv ma jinjorax l-ifqar reġjuni.

• L-ispirtu imprenditorjali għandu jkun fuq tiegħu u hemm bżonn li l-individwi 
kollha jiġu involuti. Tista' ssir promozzjoni speċjali għan-nisa u ż-żgħażagħ. 
Fattur importanti ieħor fil-promozzjoni ta' l-innovazzjoni huwa t-titjib fil-
kwalità tar-regoli u r-regolamenti fil-pajjiżi ta' l-UE, peress li dawn jista' 
jkollhom l-effett li jibblokkaw il-proċessi innovattivi f'setturi importanti ta' l-
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ekonomija. L-ifqar reġjuni għandhom imnejn ikunu aktar vulnerabbli f'dan ir-
rigward. 

L-eżempji juru nuqqas ta' kapaċità fl-Istati Membri l-ġodda li jsir użu tal-fondi. Iridu jittejbu 
l-kwalitajiet amministrattivi sabiex ir-reġjuni li jirċievu l-fondi jkunu jistgħu jassorbu u 
jutilizzaw l-għajnuna. L-assistenza teknika hija essenzjali, speċjalment fit-tħejjija ta' l-
implimentazzjoni ta' proġetti ġodda. Hemm ħeġġa għall-kwalità, kemm esternament fis-sura 
ta' għarfien espert, imma anke internament; kif wieħed ikun jaf x'għandu jfittex, biex ikun 
jista' jifhem x'hemm bżonn, u biex jiġu applikati l-kontrolli ta' kwalità. Hemm bżonn li l-
proġetti implimentati jkunu sostenibbli, u l-aspetti wara s-sostenibilità għandhom jiġu 
skrutinizzati u l-informazzjoni mqassma lill-awtoritajiet permezz ta' skambju ta' opinjonijiet u 
esperti.

• Is-sostenibilità ta' l-azzjonijiet li diġà ġew implimentati hija fattur importanti u 
hemm bżonn ta' indikaturi addizzjonali dwar dan. Għalhekk, qed jintalbu 
evalwazzjonijiet aġġornati tal-proġetti sostenibbli li diġà ġew implimentati.

• Jista' jintefaq ammont speċjali mill-fondi fuq it-tħejjija, l-immoniterjar, l-
evalwazzjoni u l-esperti. Din l-għajnuna, jekk tintefaq kif suppost, tista' 
tagħmel differenza kbira, b'mod speċjali fil-pajjiżi li għandhom sistema 
amministrattiva kumplessa.

Huwa ta' importanza li l-fondi jilħqu lir-reġjuni eliġibbli malajr. Ġielu jgħaddi wisq żmien 
qabel ma l-fondi jilħqu lill-benefiċjarji, u hija sfida għall-partijiet kollha biex jiċċirkulawhom 
b'mod preċiż.

Huwa diffiċli li tiġi evitata l-komplessità fl-użu tal-fondi strutturali, mhux biss għax hemm 
tliet livelli differenti ta' regolamenti li japplikaw: ir-regoli Komunitarji, l-oqfsa nazzjonali u l-
prassi fil-livell reġjonali. Is-simplifikazzjoni, għalhekk, hija sfida għat-tliet livelli kollha 
kemm huma sabiex tiġi evitata kwalunkwe inerpretazzjoni sussegwenti u biex jiġi ffaċilitat it-
twettiq tal-programmi. 

Is-sinerġija bejn politiki, kemm dawk Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali, tipprevjeni effetti 
li jgħawġu. Il-politiki għandhom jikkumplimentaw lil xulxin u mhux imorru kontra xulxin. Il-
konċentrazzjoni territorjali fil-pajjiżi u r-reġjuni fundamentali tal-benefiċċji tal-politiki 
Ewropej l-oħra tista', pereżempju, iddgħajjef l-impatt tal-politiki ta' żvilupp. L-iżvilupp 
jikkonċerna ħafna l-assigurar tad-dimensjonijiet soċjali, u kif ukoll ambjentali, u trid tiġi 
promossa enfażi fuq l-aspetti ta' dan it-tip.

• L-impatt ta' l-effetti li jgħawġu li huma possibbli bejn il-politiki għandhom 
jitqiesu u jiġu studjati fir-reviżjoni intermedja ta' l-2009 tal-Baġit Komunitarju 
u fir-Raba' Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali.

Hu bżonnjuż li kulmin għandu interessi fil-qasam jiġi mobilizzat. L-inklużjoni u l-iktar 
parteċipazzjoni sħiħa possibbli ta' l-individwi kollha hi meħtieġa biex il-koeżoni tissaħħaħ. L-
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eżistenza ta' qgħad fuq perjodu ta' żmien twil fost ċerti gruppi soċjali hi partikolarment 
inkwetanti, peress li huma relattivament reżistenti għal titjib ġenerali fl-ekonomija.

L-integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità hija prerekwiżit biex jinkisbu standards ta' l-
għajxien preċiżi fl-Unjoni. Barra minn hekk, il-koeżjoni fl-UE hi mgħejuna mill-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, u hemm bżonn li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tiġi 
promossa. Għad fadal differenzi fir-rigward tal-livelli tal-pagi bejn l-irġiel u n-nisa u dawn 
ixekklu l-ekonomija milli tikber. Jekk tingħata attenzjoni lid-differenzi bejn il-ġeneri, il-
kwalità ta' l-implimentazzjoni effettiva tal-politika ta' koeżjoni tiżdied, u hemm bżonn li l-
istaff f'kull livell tal-proċess ikun konxju ta' dan, u għad fadal xi jsir f'dan ir-rigward.

• Għandu jiġi żviluppat aħjar l-għarfien dwar kif ikun hemm approċċ ibbażat fuq 
il-ġeneri meta jkunu qed jiġu implimentati u evalwati l-programmi u l-proġetti, 
waqt li jsir użu aħjar ta' l-istudji u l-analiżi li diġà saru. Għad jista' jsir twettiq 
prattiku tal-kwistjonijiet imressqa, bħall-iżgurar ta' baġitjar li jqis il-ġeneri 
(pereżempju jekk il-baġit ikunx adatt biex jiġu implimentati azzjonijiet ta' 
ugwaljanza), bħall-qawmien ta' kuxjenza dwar l-aspetti relatati mal-ġeneri fost 
l-imsieħba soċjali u l-atturi relevanti u bħall-aċċertar tad-disponibilità ta' 
esperti fil-qasam tal-ġeneri. Approċċ intelliġenti għall-ġeneri, waqt li jiġi evitat 
l-isterjotipar ta' l-irġiel u n-nisa, hu essenzjali biex il-politika ta' koeżjoni ssir 
aktar effettiva.

Approċċ bilanċjat u speċifiku għar-reġjuni lejn l-iżvilupp meta jkunu qed jiġu implimentati l-
istrateġiji hu essenzjali jekk il-politiki Ewropej għall-iżvilupp se jsiru straterġiji ta' żvilupp 
verament sostenibbli aktar milli sempliċiment mezzi ta' appoġġ għad-dħul.
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