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1. Introduzzjoni
Il-politika ta’ koeżjoni hija waħda mill-aktar prijoritajiet importanti tal-Unjoni Ewropea. 
B’pakkett finanzjarju li jammonta għal terz tal-baġit tal-UE, din il-politika bbażata iktar minn 
kull politika oħra, fuq il-prinċipju tas-solidarjetà, għandha l-għan li tnaqqas id-diskrepanzi
ekonomiċi, soċjali u territorjali bejn l-Istati Membri u l-268 reġjun tagħhom.  
Madankollu, dawk id-diskrepanzi jibqgħu minkejja kollox importanti. Irridu nżommu 
f’moħħna li reġjun minn kull erbgħa għandu PGD, ras għal ras, taħt il-75% tal-medja tal-
Unjoni Ewropea u li hemm ukoll żbilanċi importanti li qed jidhru fir-reġjuni. 

Diversi analiżi Ewropej, ir-riżultati tal-programm Espon 2006, ir-Rapporti ta’ Koeżjoni u l-
inizjattivi strateġiċi jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-esklużjoni soċjali tinsab konċentrata 
spazjalment fl-aktar reġjuni sottożviluppati. 
L-għan tar-rapport huwa biex jiġbed l-attenzjoni għas-sistema ta’ segregazzjoni li tgħaqqad 
gruppi vulnerabbli f’territorju u biex tenfasizza l-importanza ta’ l-identifikazzjoni u t-
trattament ibbażat fuq approċ territorjali ta’ dawn il-proċessi. Għalhekk il-kwistjoni ta’ 
komunitajiet u gruppi vulnerabbli għandha tiġi indirizzata fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali.  
Id-dokument għandu l-intenzjoni li jenfasizza li hu meħtieġ li jiġu identifikati u rikonoxxuti l-
problemi ewlenin ħalli tiġi trattata l-esklużjoni territorjali li għandha l-għeruq fl-iżvilupp 
mikro-territorjali. Madankollu, bilkemm hemm informazzjoni fuq livell Ewropew, preżenti 
f’analiżi territorjali magħmula s’issa, u fis-sistema Ewropeja ta’ Statistika li hemm bħalissa.   

Ċaqliq mill-faqar għall-esklużjoni
Il-gruppi vulnerabbli qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ problemi multi-dimensjonali li jwasslu 
biex il-faqar jidħol aktar fil-fond u jieħu l-forma ta’ esklużjoni u aktar segregazzjoni. L-
esklużjoni ta’ dawk il-gruppi affettwati minn qgħad fit-tul ħafna drabi twassal għal nuqqas ta’ 
attività li tkompli tgħarraq il-kapaċità tagħhom li jegħlbu d-diffikultajiet soċjali u ekonomiċi. 

L-esklużjoni għandha karattru territorjali b’saħħtu
L-esklużjoni mill-mixja ta’ l-iżvilupp soċjali u ekonomiku jidher l-aktar territorjalment u 
huwa inter-relatat ma’ l-esklużjoni territorjali; għalhekk l-aċċess tal-gruppi vulnerabbli għax-
xogħol u s-servizzi huwa aktar baxx. 

Il-prospetti tal-ħajja tal-gruppi soċjali huma determinati mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom:
reġjuni, mikro-reġjuni konċernati u bl-aktar mod ġenerali mill-ambjent ta’ fejn qed jgħixu. Ir-
riskju ta’ esklużjoni determinat b’mod territorjali huwa għalhekk qawwi ħafna.   

Il-fenomenu jidher fuq livell mikro-reġjonali
Huwa importanti li jiġi enfasizzat li dawn iż-żoni bi kriżijiet ekonomiċi u soċjali qegħdin 
jidhru l-aktar f’zoni periferali intra-reġjonali jew f’mikro-reġjuni li qed jaqgħu lura u f’ħafna 
mill-każi, ma jistgħux jinqabdu fil-livell NUTS 2.
Għalhekk id-dehra ta’ soċjetajiet territorjali vulnerabbli tista’ tiġi eżaminata mhux fuq il-
livelli NUTS 2, imma fuq il-livelli LAU 1 u LAU 2 b’konformità mat-terminoloġija tal-UE.

Segregazzjoni anke f’żoni rurali
Il-proċessi ta’ segregazzjoni jidhru b’mod iktar ċar fl-ibliet milli fiż-żoni inqas abitati tal-
madwar. Is-sitwazzjoni fiż-żoni rurali, affettwati bis-segregazzjoni hija fil-fatt ukoll agħar.  

Fiż-żoni urbani l-proċessi ta’ segregazzjoni huma inter-relatati mal-fluss tas-
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suburbanizzazzjoni li tirriżulta mill-waqgħa taċ-ċentri tradizzjonali ta’ l-ibliet. Sadanittant 
minbarra l-getti urbanistiċi, tensjonijiet soċjali huma ħafna aktar ikkonċentrati f’żoni rurali li 
qed jaqgħu lura. Il-popolazzjoni rurali ssofri minn sitwazzjoni żvantaġġjuża fl-istati membri 
ġodda fejn it-tranżizzjoni ekonomika saħħet id-diskrepanzi intra-reġjonali. 

Il-problema hi moħbija. Strumenti nieqsa. 
Il-fenomenu ta’ l-esklużjoni territorjali indirizzata hawnhekk la hija koperta biżżejjed mill-
istatistika Ewropea u lanqas minn oġġettivi u strumenti ta’ politika. 
Dawk il-gruppi tas-soċjetà affettwati wkoll minn esklużjoni territorjali huma moħbija għall-
analiżi territorjali, ippjanar għal azzjoni u għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ukoll. 
Dawn il-proċessi jseħħu f’livell ta’ unitajiet territorjali iżgħar; u hu għalhekk li l-mezzi 
preżenti ta’ osservazzjoni f’livell NUTS 2, bħal ġbir ta’ dejta mill-Eurostat jew l-analiżi 
sistematika tal-programm ESPON m’humiex kapaċi li jidentifikawhom fuq skala Ewropea. 
M’hemmx indikaturi territorjali xierqa li jiġu applikati b’mod ġenerali.  
Bħar-riżultati tal-analiżi tagħna ppreżentati f’dan ir-rapport, is-sistema kurrenti ta’ l-istatistika 
mhix kapaċi tipprepara analiżi bħal dik ta’ diskrepanzi intra-reġjonali fi ħdan ir-reġjuni NUTS 
2 u li jistgħu jkunu mqabblin fl-UE. Indikaturi li jkejlu diskrepanzi fl-unitajiet ta’ statistika 
territorjali mhumiex kapaċi juru d-diskrepanzi reali infra-reġjonali. Il-karatteristiċi territorjali 
li jġibu żvantaġġi lokali, reġjonali u soċjali - speċjalment segregazzjoni – għadhom  ma ġewx 
introdotti b’mod uniformi fuq livell Ewropew.

Periferiji Soċjali Intra-reġjonali u ġeografiċi. 
Rigward id-diskrepanzi territorjali, il-politika ta’ koeżjoni Ewropea li tiffoka fuq ir-reġjuni 
Nuts 2 ma tagħtix każ ta’ xi wħud mill-problemi li jqumu fi ħdan ir-reġjuni. Id-diskrepanzi 
intra-reġjonali huma f’ħafna mill-każi ta’ importanza akbar minn dawk ta’ bejn ir-reġjuni. 
L-indikaturi soċjali u ekonomiċi importanti ta’ l-ibliet kbar u ta’ daqs medju li huma dawk li 
jsuqu l-ekonomija reġjonali, sikwit inessuna l-problemi preżenti fiż-żoni ġirien jew f’distretti 
urbanistiċi segregati. Mingħajr dubju jinħolqu qasmiet serji bejn iż-żoni urbanistiċi dinamiċi u 
dawk iż-żoni esklużi mill-proċessi ta’ żvilupp soċjali u ekonomiku.  

Jeħtieġ approċ integrat biex jindirizza l-problema fuq livell territorjali. 
Ibbażati fuq l-analiżi t’hawn fuq, l-approċi orizzontali m’humiex biżżejjed biex isolvu l-
problemi ta’ gruppi vulnerabbli. Sabiex tiġi ttrattataI s-sitwazzjoni ta’ dawn il-gruppi 
vulnerabbli, hu meħtieġ approċ territorjali bħal dan li jkun jista’ jindirizza l-kumplessita tal-
problemi u l-lok ġeografiku taż-żoni konċernati. Hemm bżonn ġenwin għall-approċ mikro-
reġjonali li jiffoka fuq diskrepanzi intra-reġjonali u fuq l-aktar żoni sensittivi. 
Jekk le, il-proċessi ta’ polarizzazzjoni jistgħu jidħlu aktar fil-fond – speċjalment jekk l-
interventi ekonomiċi u soċjali jkunu konċentrati madwar iċ-ċentri dinamiċi – u ż-żoni esklużi 
jkomplu jaqgħu aktar lura. Meta tiġi indirizzata din il-problema, għandha tingħata enfażi kbira 
lill-ippjanar territorjali u l-iżvilupp territorjali integrat. 

2. Esklużjoni territorjali intra-reġjonali. 

In-nuqqasijiet f’termini ta’ opportunitajiet indaqs, il-konċentrazzjoni ta’ kunflitti soċjali, 
b’mod speċjali s-segregazzjoni li tirriżulta fil-konċentrazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli, jistgħu 
jseħħu f’ħafna sitwazzjonijiet. Hija problema urbana magħrufa sew, imma fuq il-bażi ta’ l-
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esperjenza akkwistata mill-istati membri ġodda, tidher l-aktar fuq bażi territorjali.  

Iż-żoni l-aktar sotto-żviluppati huma f’riskju ta’ esklużjoni territorjali. 
Hemm differenza kemm spazjali kif ukoll soċjali bejn il-grupp vulnerabbli u l-kumplament 
tas-soċjeta`. Il-kawżi ta’ esklużjoni jixxettlu l-aktar fil-lok tal-grupp eskluż. Il-lok jista’ jfisser 
żvantaġġi serji skond il-fatturi li ġejjin: 

 Karatteristiċi tal-post:
o Aċċessibilita` għall-postijiet tax-xogħol
o Bogħod miċ-ċentri ta’ l-ibliet
o L-infrastruttura fqira tat-trasport jew in-nefqa relattivament għolja għaliha
o Dħul baxx

 Karatteristiċi interni taż-żona:
o Nuqqas jew preżenza ta’ intraprendituri li qed jaħdmu b’suċċess
o Rata baxxa ta’ impjiegi
o Rata baxxa ta’ kwalifiki
o Riżorsi umani (f’termini ta’ saħħa, kwalifiki, livell ta’ għejxien)
o L-istat ta’ l-ambjent mibni
o Tensjonijiet bejn il-gruppi soċjali, razzismu u segregazzjoni
o Nuqqas u kwalità ta’ servizzi pubbliċi

L-esklużjoni territorjali ġeneralment mhix il-problema tipika taż-żoni sotto-żviluppati, u 
mhux biss iż-żoni rurali, imma hi speċjalment il-karatteristika tal-periferiji, il-mikro-reġjuni 
jkunu fi kriżi kbira. L-esklużjoni territorjali għandha dawn it-tipi ġenetiċi li jiġu minn 
karatteristiċi territorjali ta’ sikwit imħalltin:

- Żona b’lok periferali
- Żona fejn il-gruppi soċjali esklużi, il-foqra, minoranzi huma kkonċentrati 
- Żona ta’ kunflitti bħala riżultat ta’ trasformazzjoni ekonomika strutturali

Unitajiet territorjali ikbar jaħbu l-problemi ta’ territorji esklużi.
Waħda mill-problemi l-għala żoni sotto-żviluppati u dawk li qed jaqgħu lura ma jkunux jidhru 
tinsab fl-iggruppar territorjali. Jekk l-istatistiċi juru d-dejta ta’ unitajiet territorjali ikbar, id-
differenzi fl-unitajiet territorjali jisparixxu. Il-unit bażiku ta’ kejl disponibbli tal-politika ta’ 
koeżjoni ta’ l-UE (NUTS 2) jagħmel il-fatturi soċjali u ekonomiċi ta’ dawn l-unitajiet 
territorjali tal-pajjiżi differenti komparabbli. Huwa dan l-approċ li jrid jiġi applikat aktar għat-
tqassim tar-riżorsi tal-politika ta’ koeżjoni bejn ir-reġjuni u l-pajjiżi,.
Madankollu, min-naħa ta’ l-interpretazzjoni tal-koeżjoni territorjali, hemm ħafna proċessi 
spazjali għaddejjin li ma jidhrux fl-indikaturi soċjo-ekonomiċi identifikati fuq il-livell NUTS 
2, u għalhekk jibqgħu moħbijin.   

Il-konċentrazzjoni territorjali tal-gruppi vulnerabbli fil-periferiji tar-reġjuni.
Minbarra l-bżonnijiet ta’ l-ibliet u ż-żoni rurali aktar wiesgħa tal-madwar, huwa n-nuqqas ta’ 
l-infrastruttura r-raġuni prinċipali għall-qasmiet serji ta’ żvilupp fir-reġjuni, speċjalment fin-
naħa tal-Lvant fiċ-Ċentru ta’ l-Ewropa.  

Minħabba l-organizzazzjoni territorjali lokali tas-suq tax-xogħol, in-nuqqas ta’ trasport jew 
kuntatti għall-informazzjoni, l-abitanti rurali bil-mobilità aktar limitata tagħhom, ma jistgħux 



DT\707790MT.doc 5/5 PE402.549v01-00

MT

jilħqu l-vantaġġi offruti minn bliet aktar żviluppati. Għaldaqstant, l-impatt t’attrazzjoni ta’ l-
ibliet ma għandu l-ebda suċċess, u minħabba l-faqar u n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ l-
infrastruttura, il-potenzjal taż-żoni rurali huwa inqas u inqas rikonoxut. Fl-istati membri 
ġodda, fejn it-tensjonijiet li ġejjin mill-immigrazzjoni konċentrati fl-ibliet huma inqas 
preżenti, is-segregazzjoni soċjali u n-nuqqasijiet ta’ opportunitajiet indaqs jidhru l-aktar 
f’dawn iż-żoni rurali. Għall-inqas hija sfida fuq l-istess skala.  

L-esklużjoni territorjali tmur lilhinn mill-problemi soċjali
Aktar minn hekk, waqt li l-faqar huwa bażikament ir-riżultat ta’ dħul baxx, l-esklużjoni 
territorjali tmur lilhinn minn dan, billi dawk li jgħixu f’kolonji u żoni segregati
konsegwentament jitilfu ħafna aktar opportunitajiet: opportunitajiet ta’ tagħlim, aċċess għal
infrastruttura u servizzi.   
Id-differenzi etniċi – konċentrazzjoni ta’ immigranti f’getti urbani u segregazzjoni akbar tal-
popolazzjoni tar-Roma fl-istati membri ġodda - jagħmlu l-problemi ta’ zoni li qed jaqgħu lura 
ħafna aktar serji, billi l-integrazzjoni hija aktar ta’ sfida.

Fl-aħħarnett, il-gruppi l-aktar vulnerabbli waqt li jiġu esklużi mit-tixrid pożittiv ta’ l-iżvilupp 
soċjo-ekonomiku, probabbli jiġu esklużi wkoll mill-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjoni.  

Dejta territorjali limitata fil-ġbir u l-ipproċessar fir-riċerka Ewropea
Il-problemi soċjali mhumiex viżibbli biżżejjed fl-istatistiċi Ewropej. Sabiex ikun hemm
unitajiet territorjali komparabbli, għandna bżonn nagħżlu l-livelli territorjali differenti u dejta 
mill-pajjiżi differenti b’tali mod li l-varjazzjoni tal-qies tal-unitajiet territorjali tkun żgħira 
kemm jista’ jkun.
Lilhinn mill-problemi ta’ l-iggruppjar territorjali, hemm biss indikaturi soċjali limitati għad-
dispożizzjoni tagħna fl-analiżi territorjali, u għalhekk ir-riċerka spazjali Ewropea tiffoka inqas 
fuq il-problemi soċjali. Hemm xi ftit każi ta’ studju li juru l-fenomeni tas-segregazzjoni u l-
esklużjoni territorjali, imma l-ebda analiżi mifruxa ma’ l-Ewropa li għandha validità ta’ livell 
ogħla m’għadha ġiet imħejjija s’issa. L-indikaturi li jistgħu jiġu applikati territorjalment huma
kif ġej:

 Rata ta’ attività
 Rata ta’ impjiegi
 Rata ta’ qgħad fit-tul
 Riskju ta’ faqar
 It-tul tal-ħajja
 Proporzjon ta’ dawk li jkollhom il-massimu ta’ kwalifiki ta’ edukazzjoni 

primarja 

Il-mod ta’ kif ir-riskji ta’ faqar u ta’ esklużjoni soċjali jiġu ttrattati jvarja minn pajjiż 
għal ieħor. Is-sistemi ta’ l-istati membri jvarjaw mhux biss fir-riżorsi disponibbli 
imma wkoll fil-mekkaniżmi ta’ allokazzjoni. Minbarra differenzi nazzjonali, jekk 
irridu verament insolvu l-problemi ta’ dawk it-territorji li qed jaqgħu lura u segregati, 
għandna bżonn li nammettu li l-problemi ta’ faqar u esklużjoni soċjali huma 
kwistjonijiet territorjali li għandhom bżonn jiġu indirizzati permezz ta’ approċ spazjali 
b’riżorsi suffiċjenti li realment jimmiraw lejn iż-żoni l-aktar żvantaġġjati. 
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