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I. Suġġett u definizzjoni ta' "tkabbir tal-ġejjieni"
F'rapport dwar l-istrateġija tat-tkabbir, il-Parlament Ewropew dan l-aħħar saħaq, bl-appoġġ ta' 
ħafna gruppi politiċi, biex fit-tkabbir tal-ġejjieni wieħed josserva b'iktar reqqa l-kapaċità għat-
tkabbir tal-Komunità1.  Kull tkabbir ieħor għandu jiddependi mir-riżorsi finanzjarji. Dan ir-
rekwiżit huwa proprju relevanti għall-politika strutturali ta' l-Unjoni Ewropea. Anke l-
Kummissjoni Ewropea fl-istrateġija tagħha għat-tkabbir tat-8.11.2006 talbet li qabel ma jkun 
hemm tkabbir fil-ġejjieni jiġu analizzati sew l-impatti fuq il-baġit ta' l-UE2.
Fl-isfond tar-reviżjoni tal-baġit ta' l-UE li hi ppjanata għall-2008/2009 (rapport tal-
Kummissjoni dwar ir-reviżjoni li hu maħsub għall-bidu ta' l-2009), il-politika strutturali hija 
wkoll fi stat ta' prova. Permezz tat-tematizzazzjoni ta' l-effiċjenza fil-Ftehima 
Interistituzzjonali dwar il-baġit 2007-2013 il-politika strutturali u reġjonali se tkun diskussa 
b'mod intensiv ħafna bħala waħda mill-ikbar assi tal-baġit3.

Ir-rapport ta' inizjattiva għandu jiffoka fuq il-kwistjoni ta' kif it-tkabbir tal-ġejjieni ta' l-UE se 
jaffetwa l-effikaċità tal-politika ta' koeżjoni u kif dan għandu jiġi effetwat fil-futur, biex ikunu 
jistgħu jintlaħqu l-effetti mixtieqa orjentati lejn il-bilanċ u t-tkabbir.
Bħala tkabbir tal-ġejjieni r-rapport janalizza l-adeżjoni tar-Rumanija u tal-Bulgarija, li se 
sseħħ fl-1 ta' Jannar 2007 suġġetta għal kunsens nazzjonali. Dawn l-adeżjonijiet ma jaqgħux 
b'mod formali taħt "tkabbir tal-ġejjieni", peress li r-raġunijiet għat-tkabbir huma diġà 
kkunsidrati fil-prospettiva finanzjarja l-ġdida għall-perjodu 2007-2013. Madankollu, għandu 
jiġi kkunsidrat b'mod speċjali għall-politika reġjonali u strutturali li l-effett statistiku tal-poter 
ekonomiku baxx ta' dawn il-pajjiżi s'issa ma kienx imkejjel fuq il-kapaċità ta' żvilupp ta' 
reġjuni oħra u se jibda jkollu effett mill-2014.

Il-kunċett ta' tkabbir tal-ġejjieni japplika għall-istati li jgawdu minn stat uffiċjali ta' kandidati 
u li magħhom l-UE diġà bdiet in-negozjati għall-adeżjoni, anke jekk ir-riżultati ma jistgħux 
ikunu garantiti minn qabel: It-Turkija u l-Kroazja. Iż-żewġ pajjiżi huma riċevituri ta' l-hekk 
imsejħa għajnuna ta' qabel l-adeżjoni IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)4.

Barra minn dawn, l-Istati l-oħra Balkani tal-Punent (ir-Repubblika ex-Jugoslava tal-
Maċedonja, l-Albanija, il-Bożnia u Ħerzegovina, il-Montenegro, is-Serbja (inkluż il-Kosovo) 
jgħoddu bħala kandidati aderenti potenzjali, li diġà huma pajjiżi li qed jirċievu l-għajnuna ta' 
l-istrument IPA bħala għajnuna ta' qabel l-adeżjoni ma' l-UE. Fit-22 ta' Marzu 2004 l-
Maċedonja ressqet talba għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea u minn dak inhar 'l quddiem saret 
l-uniku pajjiż tal-Balkani tal-Punent li għandu stat ta' kandidat5.  B'kollox fl-analiżi qed 
jiddaħħlu kemm ir-Rumanija u l-Bulgarija kif ukoll l-Istati kollha li qed jirċievu għajnuna ta' 
qabel l-adeżjoni. Flimkien dawn qed jiġu meqjusa bħala pajjiżi aderenti u pajjiżi kandidati
(PAK-9). L-Istati l-oħra li magħhom l-UE għamlet ftehimiet ta' sħubija (l-Ukraina u r-Russja), 
jiġifieri li huma mdaħħlin fl-Istrument Ewropew ta' Viċinanza u ta' Sħubija (IEVS) , 

  
1 "Dokument dwar l-istrateġika għat-tkabbir ta' l-2005" P6_TA-PROV(2006)0096, votazzjoni fil-plenarja tas-
16.3.2006
2 "Strateġija għat-Tkabbir u Sfidi Ewlenin 2006-2007", Komunikazzjoni mill-Kummissjoni COM(2006)0649 tat-
8.11.2006
3 Ftehima Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u t-tmexxija finanzjarja soda (ĠU C 139, 14.6.2006)
4 "L-impatt tat-tkabbir tal-ġejjieni fuq l-effikaċità tal-politika ta' koeżjoni", Komunikazzjoni mid-dipartiment tal-
Politika strutturali u ta' koeżjoni tal-31.7.2006; PE 375.308
5 "L-impatt tat-tkabbir tal-ġejjieni fuq l-effikaċità tal-politika ta' koeżjoni", Komunikazzjoni mid-dipartiment tal-
Politika strutturali u ta' koeżjoni tal-31.7.2006; PE 375.308
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mhumiex suġġetti għal dan ir-rapport peress li dawn jgħoddu bħala kandidati aderenti 
f'perspettiva għaż-żmien qasir biss.

II. Kundizzjonijiet ta' qafas għall-politika reġjonali tal-ġejjieni
Progress ta' konverġenza fl-UE
Il-politika Ewropea ta' koeżjoni tista' tixhed għal suċċess kunsiderevoli. Eżempju ta' dan hu l-
appoġġ għat-tkabbir ta' l-UE lejn in-Nofsinhar. Hawnhekk l-effetti kumulattivi tal-Fond 
Strutturali jistgħu jikkontribwixxu għall-fatt li l-prodott gross domestiku tal-Greċja, tal-
Portugall u ta' l-Irlanda bejn l-1989 u l-1999 seta' jiżdied b'10 fil-mija għal iktar minn 70% 
(minn 63.5%) mill-medja ta' l-UE6. Illum ħafna mir-reġjuni li qabel kienu għall-adeżjoni 
jinsabu fl-iskala bejn il-75% u d-90%.
Il-bilanċi tat-tkabbir lejn il-Lvant huma ftit iktar ottimisti. L-isfida hija wkoll ikbar b'mod 
mhux proporzjonali: Il-livell ta' bażi ekonomiku li għandu jiġi adattat kien inqas. Fl-istess ħin 
kellha tiġi xolta sistema ta' kambju radikali u politika. Bit-tkabbir minn 15 għal 25 Stat 
Membru, it-territorju ta' l-UE żdied b'xi 23%, il-popolazzjoni b'20%, imma l-valur miżjud 
b'madwar 5% biss. Madankollu, id-dħul medju ta' l-UE-10 żdied minn 44% fl-1997 għal 50% 
fl-2005 mid-dħul medju ta' l-UE-157.  Il-Kummissjoni pero qed tistenna l-armonizzazzjoni 
tal-kundizzjonijiet tal-ħajja (l-ilħiq ta' l-iskala 75%) sas-sena 2040. Diversi awtoritajiet 
ekonomiċi qed jassumu li l-progress ta' l-Istati ta' l-UE-10 jista' jonqos parzjalment b'mod ċar, 
u li allura l-proċess ta' armonizzazzjoni jista' jitwal b'mod kunsiderevoli8.

Imma anke fl-UE-15 għadhom ma ssolvewx ħafna problemi stutturali u għalhekk qed 
jimmanifestaw ruħhom bħala espressjoni tal-globalizzazzjoni ta' dgħjufija lokali ġdida. Ħafna 
reġjuni qed ibatu minn kumpaniji li jagħlqu u minn qagħad għoli. L-armonizzazzjoni tal-poter 
ekonomiku ta' l-UE-10 għall-UE-15 imsemmija hawn fuq fl-istess ħin hija ġġustifikata ukoll 
permezz ta' dgħjufija relattiva fit-tkabbir ta' l-UE-15 "l-antika".
L-adattament ekonomiku jitwettaw fl-isfond ta' sitwazzjoni baġitarja strettament uffiċjali fil-
maġġoranza ta' l-Istati Membri. Sitta biss (il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungarija, is-
Slovakkja, Malta  u Ċipru) mill-għaxar Stati Membri l-ġodda kisru l-Patt ta' Stabilità u 
Tkabbir9. Anke l-baġits ta' Stati Membri kbar bħall-Ġermanja u Franza wrew defiċit fl-aħħar 
snin li mhux kompatibbli mal-Patt ta' Stabilità. Dan se jkollu influwenza negattiva fuq il-
possibilità u fuq ix-xewqa ta' ħafna Stati Membri li jagħtu l-kontribut tagħhom lill-baġit ta' l-
UE u b'hekk lill-politika ta' koeżjoni.

Barra minn hekk, l-infiq uffiċjali tal-ġejjieni se jkun akkumpanjat minn tibdil demografiku.
F'komunikazzjoni mill-Kunsill għall-ekonomija u l-finanzi tat-13.02.200610 jingħad li l-

  
6 "Sħubija ġdida għall-koeżjoni", it-tielet rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali. Kummissjoni Ewropea 
COM(2004)0343, Frar 2004
7 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", Kummissjoni Ewropea, Karta okkażjonali Nru 24, 
Mejju 2006
8 "Is-sitwazzjoni ekonomika attwali fil-pajjiżi ta' l-Ewropa Ċentrali, tal-Lvant u tan-Nofsinahr", Istitut għat-
tqabbil ekonomiku internazzjonali ta' Vjenna, Lulju 2005; Informazzjoni mill-EUROSTAT 2006
9 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", Appendiċi rapport EUROFRAME-EFN, Rebbiegħa 2006
10 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", Kummissjoni Ewropea, Directtorat 
Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, Rapport Speċjali Nru 1/2006, 13.2.2006
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proporzjoni ta' l-infiq uffiċjali marbut ma' l-età fil-medja ta' l-UE se jiżdied b'4 fil-mija mill-
PGD u li r-rata ta' tkabbir annwali medja għall-UE-25 se taqa' b'mod kunsiderevoli, jiġifieri 
minn 2.2% fil-perjodu 2004-2010 sa 1.4% bejn l-2030 u l-2050.

Il-kapaċità għat-tkabbir u l-isfida tat-tkabbir tal-ġejjieni
Fir-rapport imsemmi hawn fuq dwar l-istrateġija għat-tkabbir il-Parlament Ewropew jitlob li 
t-tkabbir isir indipendentament mir-riżorsi finanzjarji. It-talba hija relevanti proprju għall-
politika strutturali ta' l-Unjoni Ewropea. Skond id-dimensjoni tal-pajjiżi aderenti u l-istat 
rigressiv tagħhom, minħabba l-"effetti statistiċi" tal-ħela tal-kapaċità ta' żvilupp, ir-reġjuni/il-
pajjiżi l-"antiki" tal-Komunità jkollhom jaċċettaw li jitilfu l-eleġibilità tagħhom għall-
għajnuniet reġjonali jew soluzzjonijiet tranżitorji.
It-tnaqqis ta' appoġġ strutturali u l-iskadenza tiegħu kienu diġà problema għal ħafna reġjuni ta' 
l-UE-15 bħala riżultat tat-tkabbir lejn l-Lvant. Għalhekk, it-tkabbir ta' l-UE-25 għal UE-27 
għandu jiġi diskuss iktar fit-tul f'dan l-isfond, sabiex l-hekk imsejjaħ raba' kriterju għall-
adeżjoni ta' Kopenħagen jinżamm fil-linji tal-politika ta' koeżjoni u strutturali. B'hekk, 
pereżempju, ġie preċiżat f'konklużjoni tal-presidenza tal-Kunsill ta' l-UE11, li l-UE, meta 
taċċetta membri ġodda, għandha tiżgura li jinżamm l-impetu ta' l-integrazzjoni Ewropea. 
Allura, jaqbel li wieħed jisforza mill-iktar biex tissaħħaħ il-koeżjoni u l-effikaċità ta' l-UE.

It-tabella 1 ta' l-anness turi sew din l-isfida essenzjali. Filwaqt li bl-integrazzjoni tal-PAK-9, 
it-territorju ġeografiku tal-Komunità jiżdied b'35%, il-popolazzjoni b'27%, il-poter 
ekonomiku ma jirrepreżentax ħlief 4% iktar u l-PGD per capita jonqos bi 18% skond l-istat 
attwali ta' l-affarijiet12. 

Implikazzjonijiet finanzjarji tat-tkabbir 

Il-parti maħsuba s'issa għall-fondi strutturali tirrappreżenta 0.37% tal-PGD Ewropew, u 
sakemm l-previżjonijiet ta' tkabbir (PGD u demografija) ta' l-istituti ta' riċerka statistika 
jaqblu, l-adeżjoni tal-PAK-9 għandha tinvolvi żieda fil-volum tal-fondi strutturali ta' madwar 
4% (2006 = 3.7%, 2014 = 4.8%)13.

Meta wieħed jibbaża fuq xenarju probabbli ħafna ta' appoġġ tar-reġjuni kollha tal-PAK-9 għal 
limitu inqas minn 75% bil-kundizzjoni li jiġi preżentat limitu ta' assorbenza ta' 4% tal-PGD 
nazzjonali, il-volum tal-fondi ta' għajnuna għal dawn il-pajjiżi minn 18.5 biljun euro fl-2007 
għandu jitla' għal 25.5 biljun euro fl-2014, jiġifieri żieda ta' 49.8% tal-baġit tal-Fondi 
Strutturali.  Jekk wieħed jirreferi għall-perjodu attwali 2007-2013, il-problema tidher iktar 
gravi:  sabiex ikunu jistgħu jsiru l-investimenti tal-Fondi Strutturali li huma kkunsidrati 
neċessarji, fil-prospettiva attwali hemm bżonn li jingħata baġit ta' 150.2 biljun euro għad-

  
11 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, Konklużjonijiet tal-presidenza tal-15./16.6.2006 (dokument 10633/1/06 tas-
17.7.2006).
12 "Tkabbir tal-ġejjieni u politika ta' koeżjoni", Komunikazzjoni mid-dipartiment tematiku Politiċi strutturali u ta' 
koeżjoni IP/B/REGI/NT/2006_08, Novembru 2006.
13 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds», GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen), Novembru 2006.
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dispożizzjoni tal-PAK-914.

Żieda tal-Fondi Strutturali ta' dan il-kalibru mhix politikament realistika. Bl-istess mod, 
tnaqqis lineari tal-fondi ta' għajnuna korrispondenti fil-pajjiżi li bbenefikaw minnhom s'issa 
hu diffiċli li wieħed jimmaġinah: il-Polonja għandha, pereżempju, toqgħod bi tnaqqis minn 
59.7 għal 30.6 biljuni euro għall-perjodi kurrenti. 

Dawn iċ-ċifri għandhom l-għan biss li juru d-dimensjoni tal-problema. Hemm bżonn 
ovvjament li wieħed jikkunsidra l-fatt li assorbenza ta' 4% probabilment ma tintervenix 
immedjatament fil-każi kollha. Madankollu, dan huwa objettiv importanti għaż-żmien qasir 
għall-kandidati għall-adeżjoni. Barra minn dan, wieħed irid jiżgura li x-xenarji ta' tkabbir 
deskritti ma jirriżultawx f'daqqa. L-effetti statistiċi tal-pajjiżi li se jsiru membri ta' l-UE fl-
2007, jiġifieri r-Rumanija u l-Bulgarija, f'kwalunkwe każ se jkunu kkunsidrati fil-perjodu li 
jmiss ta' programmazzjoni. Bl-istess mod, il-Komunità għandha tikkunsidra l-
implikazzjonijiet ta' l-adeżjoni fl-UE li bħalissa jaspiraw għaliha l-PAK-9 kollha, bħal l-
adeżjonijiet eventwali qabel il-mument previst, peress li l-proċessi ta' rkupru ekonomiku tal-
maġġoranza tar-reġjuni marbuta ma' l-objettiv ta' konverġenza attwali ngħalqu.

It-Turkija tirrappreżenta każ partikulari fis-sensi kollha. Kieku t-Turkija llum diġà kienet 
membru ta' l-UE, kienet tirċievi waħedha, skond l-istimi, 27.3% tas-somom li jiġu mill-fondi 
stutturali. Dan l-ammont annwali ta' madwar 20 biljun euro jikkorrispondi grosso modo għal 
estrapolazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tibbaża fuq ammont annwali ta' 22.4 biljun euro 
għall-2004, b'limitu ta' tkabbir ta' bejn 4 u 5% u assorbenza ta' 4%15. Minn estrapolazzjonijiet 
oħra joħroġ li, għas-sena 2025 biss, it-Turkija kienet se tirċievi waħedha 26 biljun euro skond 
il-politika strutturali16.

Impatt fuq l-eliġibilità ta' l-UE tal-25

Kieku llum il-PAK-9 kellhom jaderixxu f'daqqa, iktar minn terz tar-reġjuni eliġibbli jitilfu, 
skond ċerti estrapolazzjonijiet, l-istejtus tagħhom ta' reġjun ta' l-objettiv 117. Ir-reġjuni ta' l-
Istati Baltiċi u tas-Slovakkja biss jibqgħu eliġibbli. Il-pajjiżi l-iktar affetwati jkunu l-Italja, l-
Ġermanja, Malta, Spanja, il-Greċja u Franza. Il-Ġreċja, Ċipru u s-Slovenja ma jibqgħux 
koperti mill-Fondi ta' koeżjoni (90%). Ir-Repubblika Ċeka tkun prattikament kważi se taqbeż 
il-limitu ta' 90%. Preċedent ta' l-impatt tal-proċess ta' adeżjoni suċċessivi hu preżentat fit-
tabelli 3 u 4 ta' l-anness.

III. Il-problemi li għandhom jitqajmu fir-rapport u l-ewwel riflessjonijiet tar-
rapporteur
Il-proġezzjonijiet deskritti hawn fuq juru diġà li bl-adeżjoni ta' l-Istati kandidati d-disparitajiet 

  
14 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds», GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen), Novembru 2006.
15 "Mistoqsijiet imqajma mill-possibilità ta' adeżjoni tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea", dokument ta' ħidma tas-
servizzi tal-Kummissjoni SEC(2004)1202, Ottubru 2004.
16 «Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik», Harald Grethe. Università 
Humboldt ta' Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/2005.
17 "Tkabbir tal-ġejjieni u politika ta' koeżjoni", Komunikazzjoni mid-Dipartiment tematiku Politiċi strutturali u 
ta' koeżjoni IP/B/REGI/NT/2006_08, Novembru 2006.
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ta' prosperità reġjonali fi ħdan l-UE mkabbra jerġgħu jiżdiedu iktar b'mod kunsiderevoli. Il-
problemi kkawżati minn politika ta' koeżjoni li l-objettiv tagħha hu li jkun hemm bilanċ 
reġjonali huma aċċentwati bis-sitwazzjoni baġitarja tensa u l-isfidi li dejjem jikbru tal-
kompetizzjoni. Fl-istess ħin, l-istennija minħabba l-politika strutturali Ewropea qed tikber 
biex din tikkontribwixxi b'mod effikaċi għall-istrateġija ta' Liżbona. Il-problemi kkawżati 
mill-politika reġjonali Ewropea allura se jiżdiedu iktar malajr mill-fondi mogħtija għad-
dispożizzjoni.   Għalhekk, hu indispensabbli li tiġi kkunsidrata l-applikazzjoni tas-sistemi 
progressivi l-ġodda għall-iżvilupp reġjonali, bħala kriterji ġodda ta' effikaċità. Ir-rapport ta' 
inizjattiva se jippermetti li s-sitwazzjoni tiġi eżaminata billi wieħed jibbaża fuq r-
riflessjonijiet primarji li ġejjin.

Politika reġjonali Ewropea: xenarji ta' integrazzjoni tal-ġejjieni u sistemi progressivi

• Ir-rapporteur hu ta' l-opinjoni li l-iffinanzjar tat-tkabbir tal-Komunità għad-detriment 
tar-reġjuni ta' l-UE-15, ta' l-UE-25 u ta' l-UE-27 imur kontra l-prinċipju Ewropew ta' 
solidarjetà billi jeskludihom mill-għajnuna reġjonali. Fil-każ ta' l-Irlanda, pereżempju, 
esklużjoni tar-reġjuni ta' l-eliġibilità mill-għajnuniet reġjonali mhux aċċettabbli ħlief 
sakemm dawn ir-reġjuni jkollhom konverġenza sostenibbli u, sakemm il-kriterji 
inizjali ta' evalwazzjoni jkunu ġew applikati.

• L-adeżjoni tar-Rumanija u tal-Bulgarija hija deċiża. L-UE se jkollha tapplika l-kriterji 
b'mod stress ħafna biex tiggarantixxi t-trasparenza dwar l-użu ta' l-għajnuniet 
reġjonali. Se jkun neċessarju, minħabba l-effett statistiku, li jkun previst appoġġ 
tranżitorju, b'mod partikulari għar-reġjuni tal-pajjiżi li ġejjin: l-Italja u l-Ġermanja, 
imma wkoll il-Ġreċja, Spanja, Franza, Malta u l-Polonja. L-adeżjonijiet għall-bidu 
mhux se jkollhom impatt fuq ir-reġjuni fuq livell nazzjonali f'dak li jikkonċerna l-
Fondi ta' koeżjoni (90%). 

• Bl-adeżjoni ta' pajjiż kandidat bħall-Kroazja, il-Komunità Ewropea se taffaċja 
problemi supplimentari. Assorbenza ta' 4% tfisser probabbilment, li mill-2014, l-
għajnuniet strutturali se jirrappreżentaw ftit iktar minn 2 biljuni euro fis-sena. Din l-
adeżjoni m'għandhiex ikollha effetti fil-qasam ta' għajnuniet reġjonali u nazzjonali. Il-
PGD per capita ta' 48% (UE-25) hu komparattivament għoli u jista' jitla' sa 62% minn 
issa sa l-2013. B'dawn il-kundizzjonijiet, tidher li tista' ssir integrazzjoni għall-politika 
strutturali Komunitajra fiż-żmien medju.  

• It-Turkija tirrappreżenta diffikultajiet maġġuri fir-rispetti kollha. Ir-regoli attwali li 
jirregolaw il-Fondi Strutturali qatt ma ġew applikati għal pajjiż ta' dan id-daqs, b'livell 
ekonomiku kumparabbli u li jippreżenta tali differenzi reġjonali. L-iffinanzjar (mill-
inqas 20 biljun euro fis-sena) ta' assorbenza ta' 4% jidher bħala diffiċli bħat-twettiq 
tagħha, minħabba l-kapaċitajiet amministrattivi tiegħu. Għalhekk, integrazzjoni sħiħa 
tat-Turkija fis-sistemi finanzjarji tal-Fondi Strutturali mhix possibbli fiż-żmien 
immedjat. L-introduzzjoni ta' proċeduri speċifiċi hi ġustifikata.

• Wieħed jista' jimmaġina li jikkonċentra fuq ċerti temi (settur t'attitivitajiet, temi dwar 
l-ugwaljanza bejn is-sessi) jew ċerti reġjuni (li jirrappreżentaw elementi ta' 
inkorporazzjoni partikularment xierqa) fil-qafas ta' l-għajnuniet. L-ewwelnett, l-
għajnuna għal qabel l-adeżjoni aħjar tkun msejsa fuq dan. Dan il-kunċett ibbażat fuq 
temi jista' mbagħad jiġi żviluppat b'mod progressiv.
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• Skond l-evoluzzjoni politika tan-negozjati ta' adeżjoni, dan il-kunċett progressiv ta' 
politika reġjonali jista' jirrappreżenta komponent minn forma partikulari ta' adeżjoni 
tat-Turkija fil-Komunità jew bħala l-espressjoni ta' adeżjoni "ZEE+" imtejba. 

• Fost il-pajjiżi tal-Balkan tal-Punent, iktar hi l-evoluzzjoni politika f'ħafna oqsma milli 
d-dimensjoni finanzjarja li tikkonstitwixxi kundizzjoni bażika għall-impenn ta' l-UE.  
Hawn ukoll, ikun tajjeb li jiġu applikati kunċetti progressivi, billi wieħed jikkonċentra 
l-ewwelnett fuq ċerti temi fil-qafas ta' l-għajnuna għal qabel l-adeżjoni.

L-inkoraġġiment ta’ sens akbar ta’ responsabilità fil-livell reġjonali u nazzjonali

• Bil-għan li tintlaħaq politika strutturali effiċjenti u effettiva, l-UE tista’ taġixxi bħala 
garanti (billi tipprovdi finanzjament ta’ self) bil-wisq aktar milli bħala donatur fir-
rigward kemm tal-mudell gradwat kif ukoll tal-forma ‘klassika’ ta’ l-għajnuna 
reġjonali. Il-forza pprovduta mill-iffinanzjar tas-self, anke b’fondi limitati, se 
tiggarantixxi l-effikaċità tal-politika reġjonali.

• Madanakollu, l-iffinanzjar ta’ self m’għandux ikun il-forma prinċipali ta’ għajnuna, 
peress li l-objettiv hu li r-riċevituri jkunu msaħħa f’termini finanzjarji. Zoni li 
għadhom lura b’mod partikulari, għandhom, għalhekk, ikomplu jkunu konċessi 
termini aktar vantaġġużi għall-għotjiet u s-selfiet.

• Huwa meħtieġ ukoll li jkun inkoraġġit sens akbar ta’ responsabilità min-naħa ta’ l-
Istati Membri u dawk li jiżviluppaw il-proġetti billi jkunu meħtieġa li jikkontribwixxu 
aktar. Il-finanzjament mill-UE ta’ sa 85% jista’ jkun kontroproduttiv f’każijiet bħal 
dawn. Impenn finanzjarju akbar min-naħa tar-reġjuni se jirriżulta f’illi l-prijorità 
tingħata lill-proġetti li huma meħtieġa bl-akbar urġenza.

L-irbit ta' l-iffinanzjar mal-politika ekonomika nazzjonali orjentata lejn it-tkabbir

• Is-suċċess tal-politika strutturali Ewropea tista’ tkun evalwata biss fil-kuntest tal-
politiki ekonomiċi nazzjonali. Jekk jirriżultaw fi żbilanċi eċċessivi tat-teżor jew jekk 
in-nefqa pubblika hija orjentata lejn it-tkabbir b'mod insuffiċjenti, hemm ir-riskju li l-
benefiċċji tal-fondi stutturali ta' l-UE jintilfu. Għalhekk, l-iffinanzjar għandu jsir 
jiddependi minn politiki sodi ta’ tkabbir, li għandhom ikunu definiti permezz ta’ 
indikaturi li jistgħu jkunu kwantifikati.

Sussidji għall-operat: L-evitar ta’ effetti mhux ippjanati u r-restawrazzjoni tat-
trasparenza

• Skond studji xjentifiċi, il-benefiċċji ekonomiċi tas-sussidji għall-operat qed jintilfu 
kważi għal kollox. Barra minn hekk, huma biss konsiderazzjoni sekondarja meta 
jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar fejn se jkun se jsir proġett. Għandhom jittieħdu miżuri 
biex ikun evitat l-iffinanzjar mill-UE li ma jkunx ippjanat.

• Reviżjoni ta’ l-objettivi politiċi li ssir b’suċċess tiddependi minn trasparenza 
suffiċjenti rigward kif u fejn qed ikunu użati l-approprjazzjonijiet tal-fondi strutturali.
It-trasparenza tal-finanzjament għandha wkoll tiżdied billi jkunu segwiti b'mod strett 
ir-rekwiżiti tar-regolament ta’ implimentazzjoni rigward il-kxif tal-benefiċjarji finali 
tas-sussidji ta’ l-operat.

It-tisħiħ tad-dimensjoni internazzjonali tal-politika strutturali orjentata lejn it-tkabbir

• F’ġieħ l-effiċjenza, jeħtieġ li jkunu identifikati z-zoni li fihom il-politika strutturali 
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Ewropea twassal b’mod partikulari għat-tkabbir u għall-internazzjonalizzazzjoni 
ekonomika u reġjonali. Programmi li jfittxu li jsaħħu l-kompetittività reġjonali huma 
eżempju ta’ dan, imma, fl-istess ħin, għandhom ikunu kkundizzjonati wisq iktar minn 
kriterji bħal m’huma l-internazzjonalizzazzjoni ta' l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs) jew minn komponenti infrastrutturali li jwasslu b'mod partikulari għat-tkabbir.
Hawnhekk ukoll, dan għandu jirriżulta f’enfasi akbar fuq iffinanzjar ta’ self.

• Il-Fond Soċjali Ewropew (ESF) għandu jiġi żviluppat iżjed biex ikopri aktar u aktar 
sabiex jilqa’ għall-effetti mhux biss tal-globalizzazzjoni imma possibilment ukoll tal-
konsegwenzi tal-bidla demografika u l-migrazzjoni reġjonali li tirriżulta minnha.

Konklużjonijiet
It-tkabbir li jmiss jaqbeż bil-kbir il-kalibru ta' l-aħħar tkabbir li kien jikkonċerna l-għaxar Stati 
Membri ta' l-UE. It-tnaqqis ta' l-impetu ta' tkabbir u ta' evoluzzjoni tal-kundizzjonijiet ta' 
qafas, konsegwenzi tal-globalizzazzjoni u tal-perspettivi demografiċi jsaħħu n-neċessità ta' 
politika strutturali msejsa fuq il-bilanċ u fuq it-tkabbir. 
Hemm żewġ possibiltajiet għall-politika ta' koeżjoni tal-Komunità attwali, skond il-kriterji ta' 
appoġġ attwali, jew li tiġi eskluża parti kbira tar-reġjuni li bbenefikaw s'issa mill-għajnuniet, 
jew li l-baġit tal-politika strutturali jiżdied b'mod kunsiderevoli. Dawn iż-żewġ soluzzjonijiet 
jidhru diffiċli biex jiġu applikati politikament.
Iż-żamma ta' l-objettivi relevanti għall-politika ta' koeżjoni ma tistax tkun garantita ħlief 
permezz ta' riformi li jkollhom l-għan li jtejbu l-effikaċità, permezz ta' rekwiżiti tranżitorji kif 
ukoll permezz ta' sistemi progressivi li jiżguraw l-integrazzjoni progressiva tal-pajjiżi 
kandidati fil-politika strutturali. Madankollu, dan il-proċess jiddependi xorta mill-kapaċità ta' 
assorbenza tal-Komunità, kif ukoll mill-progressi mwettqa mill-pajjiżi kandidati f'oqsma 
politiki importanti oħra.



DT\643610MT.doc 9/11 PE 376.712v03-00

MT

Anness: grafika u tabelli

Tabella 1: L-effetti tat-tkabbir tal-ġejjieni fuq l-UE

L-effetti tat-tkabbir. EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + Il-

Kroazja
+ It-Turkija + Il-Balkani

tal-Punent
Popolazzjoni 100% 106% 107% 123% 127%
Zona 100% 109% 110% 130% 135%
PGD (€) 100% 101% 101% 104% 104%
PGD per capita (€) 100% 95% 94% 84% 82%
Sors: Ibbażat fuq 'data' meħuda mill-EUROSTAT, u għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, fuq 'data' 

meħuda minn sorsi nazzjonali (Ara t-taqsima 7.1. Sorsi).

Sors: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08

Grafika 1: L-effetti tat-tkabbir tal-ġejjieni fuq l-UE

Effects of enlargements. EU 25 (2005) = 100
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Sors: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabella 2: Parti potenzjali tal-pajjiżi kandidati mill-ħlasijiet tal-fondi strutturali 2007-2014

2007
(bn. €)

Share 
in the budget

2014
(bn. €)

Share
in the budget

EU-34-Budget 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Parti għal kull pajjiż/grupp ta' pajjiżi
1.) Ir-Rumanija/Il-Bulgarija 3,8 8,8% 5,2 10,2%

minnhom il-Bulgarija 0,9 2,2% 1,3 2,5%
minnhom ir-Rumanija 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) It-Turkija 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Il-Kroazja 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Il-bqija tal-pajjiżi tal-Balkan tal-Punent 1,7 3,9% 2,2 4,4%

minnhom l-Albanija 0,3 0,7% 0,4 0,7%
minnhom il-Bożnia u Ħerzegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%
minnhom is-Serbja u Montenegro 0,9 2,1% 1,2 2,4%

minnhom il-Maċedonja 0,2 0,5% 0,2 0,4%
Pajjiżi kandidati-9, total 18,5 43,1% 25,5 49,8%

Annotazzjoni: Ikkalkulati fuq il-bażi ta' rata ta' assorbenza ta' 4% u wara li tittieħed parti ta' madwar 37% mill-fondi 
strutturali ta' l-UE fil-baġit totali ta' l-UE
Sors: Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, November 2006

Tabella 3: L-effetti fl-eliġibilità ta' l-UE-25

Numru ta' reġjuni EU-25 li għandhom PGD (PPS) <75% mill-medja ta' l-UE-
25

Stat Membru EU-25 EU-27 + Croatia + Turkey + W. Balkans
EU-25 60 48 48 42 39
Ir-Repubblika Ċeka 7 7 7 7 6
Il-Ġermanja 4 1 1 0 0
L-Estonja 1 1 1 1 1
Il-Greċja 5 3 3 2 2
Spanja 2 1 1 1 0
Franza 4 3 3 2 2
L-Italja 5 2 2 0 0
Il-Latvja 1 1 1 1 1
Il-Litwanja 1 1 1 1 1
L-Ungerija 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Il-Polonja 16 15 15 15 15
Il-Portugall 4 4 4 3 3
Slovakja 3 3 3 3 3
Sors: Ibbażat fuq 'data' meħuda mill-EUROSTAT, u għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, fuq 'data' 

meħuda minn sorsi nazzjonali (Ara t-taqsima 7.1. Sorsi).

Sors: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabella 4: L-effetti statistiċi potenzjali fuq il-Fond ta' Koeżjoni

L-effetti statistiċi potenzjali fuq il-Fond ta' Koeżjoni
PGD (PPS) per capita % EU-25. 2005

EU-25 EU-27 + Croatia + Turkey + W. Balkans
Il-Belġju 117% 122% 122% 134% 137%
Ir-Repubblika 
Ċeka

74% 76% 77% 84% 86%

Id-Danimarka 124% 128% 129% 141% 145%
Il-Ġermanja 109% 113% 113% 124% 127%
L-Estonja 60% 62% 62% 68% 70%
Il-Greċja 82% 85% 85% 93% 96%
Spanja 98% 102% 102% 112% 115%
Franza 109% 112% 113% 124% 127%
L-Irlanda 137% 142% 143% 156% 161%
L-Italja 103% 106% 107% 117% 120%
Ċipru 83% 86% 86% 94% 97%
Il-Latvja 47% 49% 49% 54% 55%
Il-Litwanja 52% 54% 54% 59% 61%
Il-Lussemburgu 247% 256% 257% 282% 289%
L-Ungerija 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Il-Pajjiżi l-Baxxi 124% 128% 129% 141% 145%
L-Awstrija 122% 126% 127% 139% 143%
Il-Polonja 50% 52% 52% 57% 58%
Il-Portugall 71% 74% 74% 81% 83%
Is-Slovenja 80% 83% 84% 92% 94%
Slovakja 55% 57% 57% 63% 64%
Il-Finlandja 113% 117% 118% 129% 132%
L-Isvezja 114% 118% 119% 130% 134%
Ir-Renju Unit 116% 120% 121% 132% 136%
Sors: Ibbażat fuq 'data' meħuda mill-EUROSTAT, u għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, fuq 'data' 

meħuda minn sorsi nazzjonali (Ara t-taqsima 7.1. Sorsi).

Sors: Future Enlargement and Cohesion Policy, Note of the Policy Department Structural and Cohesion Policies 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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