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Il-ħtieġa ta’ governanza biex l-iżvilupp sostenibbli jimxi ’l quddiem 

Sabiex l-iżvilupp reġjonali jseħħ, m’huwiex biżżejjed li wieħed jaqbel fuq x’għandu jsir, iżda 
hija ħaġa fundamentali li jkunu stabbiliti l-mekkaniżmi ta’ kif għandu jsir, jiġifieri l-
governanza.
Il-politiki fuq skala reġjonali u urbana għandhom jiffurmaw parti minn strateġija ta' żvilupp 
integrat. Jeħtieġ li jkunu mfassla mekkaniżmi li jippermettu li jkun evitat li politiki differenti 
jxekklu lil xulxin. Li l-iżvilupp sostenibbli jimxi ’l quddiem m’huwiex possibbli ħlief 
permezz tat-titjib tal-governanza.
L-istudju mitlub mid-Dipartiment tal-Politika tal-Parlament Ewropew dwar “Governanza u 
Sħubija fil-Politika Reġjonali” ħareġ fid-dieher id-differenzi u d-diffikultajiet fl-applikazzjoni 
tal-prinċipju tas-sħubija. Fil-fatt, m'hemmx mudell uniku ta' sħubija, imma 27 mod differenti 
ta' kif tiġi applikata filwaqt li wieħed iqis il-karatteristiċi istituzzjonali ta' kull Stat Membru. 
Sħubija li tkun ta’ suċċess fil-fatt titlob ċertu investiment fil-bidu tal-proċess, imma mbagħad 
dan ikun ta’ gwadann f’dak li hu ħin, flus u effikaċja.
Fil-qasam innifsu, it-tfassil u r-realizzazzjoni ta’ l-iżvilupp reġjonali spiss isibu ma’ wiċċhom 
firdiet atrifiċjali bejn is-setturi jew l-entitajiet amministrattivi u politiċi. Strutturi bħal dawn  
jikkorrispondu dejjem inqas mal-ħtiġijiet taċ-ċittadini f’dinja ta’ aktar u aktar interdipendenza.
Hekku xi eżempji ta’ sitwazzjonijiet ta’ stallar li jridu jkunu siżoluti permezz tal-governanza:
 L-organizzazzjonijiet pubbliċi (l-Unjoni Ewropea, l-Istat, ir-Reġjun, il-Komuni u oħrajn) 

jiddisponu mis-setgħat tagħhom, mill-baġits tagħhom, mill-għażliet strateġiċi tagħhom, 
mill-iskedi tagħhom. Kif  tista’ tiġi stabbilita koerenza rigward l-aspetti komuni?

 F’kull livell hemm stabbiliti politiki settorjali: tat-trasport, ta’ l-edukazzjoni, tal-lat 
soċjali, tal-kultura, tad-djar, ta’ l-enerġija, eċċ. Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jipprevedu 
l-konsegwenzi li jista’ jkun hemm fuq il-politiki l-oħra?

 Fl-istess territorju (pereżempju komun, reġjun) ir-regolamenti Ewropej FEDER (Fond 
Ewropew ta’ Żvilupp Reġjonali) jirrakkomandaw l-approċċ integrat. Din il-ħaġa hija 
prattika? X'ingħidu mill-użu tal-fondi Ewropej l-oħra bħal m’huma: Il-Fond Agrikolu 
Ewropew ta’ Riċerka u ta’ Żvilupp – il-Fond Soċjali Ewropew – is-seba’ programm ta’ 
qafas ta’ riċerka u ta’ żvilupp (FPRD) fuq dan l-istess territorju?

 Bejn is-servizzi ta’ kull istituzzjoni (kemm id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni 
Ewropea u kemm is-servizzi tal-bliet, il-ministeri u s-servizzi tal-kunsilli reġjonali) 
liema huma l-metodi ta’ ħidma utilizzati regolarment bil-ħsieb ta’ funzjonament 
trasversali? 

 F’ċerti Stati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea, id-deċentralizzazzjoni trid tkun 
issupplimentata biex tkun tista’ tittratta aħjar il-kwistjonijiet reġjonali u lokali.

Mill-kunċett ta’ l-approċċ integrat għall-istrument tal-governanza

Il-kunċett ta’ l-approċċ integrat, jiġifieri l-integrazzjoni aktar fil-fond tal-politiki kollha li 
jippreżentaw impatt territorjali, ekonomiku u soċjali, kulma jmur qed ikun promoss aktar u 
aktar fil-leġiżlazzjoni ewropea. Dan il-kunċett inħoloq mill-ħtieġa li wieħed joħroġ mill-
għeluq tal-kompartimentalizzazzjoni.
Minn issa ’l quddiem huwa meqjus bħala ħaġa meħtieġa, tant li saħansitra wieħed isibu 
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f’għadd kbir ta’ testi ta’ l-istituzzjonijiet Ewropej, b’mod speċjali fil-qasam tal-politika tal-
koeżjoni. Huwa sar tema ripetuta l-ħin kollu biex jirrendi l-politiki Ewropej aktar effikaċi. 
Imma kif jista’ wieħed jgħaddi mill-fażi tal-kunċett għall-fażi tat-tqegħid fil-prattika?
Jekk l-approċċ integrat huwa magħruf bħala l-ħtieġa li jitqiesu l-aspetti differenti 
marbuta ma’ proġett komuni, il-governanza tirrappreżenta l-mekkaniżmu biex dan il-
proġett iseħħ. Il-governanza hija l-mod li bih ikunu stabbiliti suriet ta’ koperazzjoni u 
ta’ deċiżjoni:
 dwar l-istess suġġett
 bejn atturi pubbliċi u privati differenti 
 bejn entitajiet territorjali differenti
 bejn politiki pubbliċi differenti

Sabiex il-governanza ssir waħda operazzjonali jeħtieġ l-użu ta’ l-istrument ta’ l-immaniġġjar 
ta’ proġetti. L-immaniġġjar ta’ proġetti jistrieħ fuq ċerti regoli li spiss huma sempliċi ħafna. 
Dan l-istrument mnissel prinċipalment mid-dinja ta’ l-intrapriża mhux biss jippermetti lill-
intrapriża li toħloq prodott ġdid f’ambjent li kulma jmur qed isir aktar kumpless, imma huwa 
ta' siwi wkoll biex ikunu jistgħu jirnexxu proġetti ffinanzjati minn fondi strutturali. Huwa 
strument biex tkun organizzata l-interazzjoni bejn l-atturi differenti involuti u li tippermetti 
għalhekk li l-approċċ integrat ikun wieħed operazzjonali.

Suriet ġodda ta’ governanza diġà stabbiliti mill-Unjoni Ewropea

Pereżempju: 

 L-inizjattivi Komunitarji, bħal URBAN I u II fil-kwartieri urbani u LEADER fiz-zoni 
rurali, urew il-prestazzjoni tas-sistema.

 Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet forza tax-xogħol iddedikata għall-kwistjonijiet 
urbani bil-parteċipazzjoni ta’ 12-il D.Ġ. ikkoordinata mid-D.Ġ. REGIO.

 L-URBACT immultiplikat in-netwerks li jipprattikaw il-governanza taħt is-sura ta’ l-
immaniġġjar ta' proġetti. U minn Mejju 2008 ’l hawn huma sebgħa n-netwerks li huma 
ddedikati b’mod speċjali għall-governanza.

 Ir-regolament ġenerali għall-fondi strutturali fl-Artikolu 11 tiegħu jitlob li jkun applikat 
il-prinċipju tas-sħubija, jiġifieri l-konsultazzjoni u l-involviment tas-soċjetà ċivili u ta’ l-
atturi soċjo-ekonomiċi fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali. 

 L-Istati Membri kienu qabli dwar l-Aġenda Territorjali, dokument strateġiku li għandu l-
għan li jżid l-attenzjoni tal-politiki nazzjonali u Ewropej fuq id-dimensjoni territorjali. 
Linja ta’ azzjoni ta’ l-ewwel programm ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-aġenda territorjali li 
fiha diversi inizjattivi hija ddedikata b’mod esklussiv għat-tisħiħ tal-governanza 
territorjali f'diversi livelli. Bil-għan li jitqies aħjar u jkun imrażżan aħjar l-impatt 
territorjali tal-politiki pubbliċi, hija ħaġa indispensabbli li tkun ottimizzata l-interazzjoni 
bejn l-entitajiet territorjali differenti.

 It-twaqqif tal-Gruppament Ewropew ta’ Koperazzjoni Transkonfinali (EGCC) (bl-ewwel 
eżempju ta’ l-Ewrometropoli ta’ Lille-Tournai-Courtrai f’Jannar 2008) jinvolvi l-użu ta’ 
governanza ġdida.
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  Fl-ambitu tas-Seba’ Programm ta’ Qafas ta’ Riċerka u ta’ Żvilupp (FPRD) (Azzjoni ta’ 
Appoġġ – “Support Action”), il-Kummissjoni Ewropea llanċjat SOCIAL POLIS 
Pjattaforma Soċjali dwar il-koeżjoni soċjali fil-bliet.

 Fil-‘Green Paper’ tagħha li jmiss li tirrigwarda l-koeżjoni territorjali, il-Kummissjoni 
Ewropea se tittratta dwar il-governanza.

 Fl-aħħar, fil-parti ddedikata għall-koeżjoni territorjali, it-Trattat ta’ Liżbona wkoll jitlob 
b’insistenza li tingħata attenzjoni partikulari lill-kwistjoni tal-governanza.

PROPOSTI

Daħla
Il-metodi l-ġodda ta’ governanza ma jeħdux post l-istituzzjonijiet pubbliċi (Ewropej, 
nazzjonali, reġjonali u lokali) li jiddisponu minn kompetenzi u minn baġits, iżda dawn il-
metodi jagħtuhom il-possibilità li jimplimentaw il-politiki tagħhom stess f’koerenza ma l-
atturi kollha kemm huma (pubbliċi u privati) li jirrigwardahom l-istess suġġett.

Jeħtieġ għalhekk li minn issa ’l quddiem wieħed jagħżel u japplika l-inizjattivi li jippermettu 
li jkunu żviluppati b’mod kwalitattiv u b’mod kwantitattiv dawn il-metodi l-ġodda ta’ 
governanza.

Governanza u Fondi Ewropej
  B’liema mod tista’ l-governanza tkun imtejba -fl-implimentazzjoni tal-fondi 

strutturali bil-għan li l-programmi operazzjonali 2007-2013 ikunu l-aktar effikaċi 
possibbli?

 Għal liema miżuri ta' governanza tista' l-Kummissjoni Ewropea tagħti bidu biex tasal 
biex torbot flimkient fondi Komunitarji differenti (il-Fondi Strutturali, il-Programm 
ta’ Qafas ta’ Riċerka u ta’ Żvilupp, il-Fond Ewropew tas-Sajd, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, eċċ.)?

 Għandu wieħed jgħaqqad flimkien il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali mal-fondi l-oħra fil-politika ġejjiena ta’ koeżjoni wara l-2013?

 Mill-2014, se jkollu wieħed jipprevedi regolamenti li jirrendu obbligatorju l-approċċ 
integrat u l-utilizzazzjoni ta’ l-istrumenti ta’ governanza biex ikun jista’ jibbenefika 
mill-fondi Ewropej (f’konformità mas-sussidjarjetà)?

Proposti ta’ żvilupp tal-governanza fi ħdan l-organizzazzjonijiet pubbliċi

 Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tfassal linji ta’ gwida għall-implimentazzjoni ta’ 
governanza filwaqt li tkun tirrispetta l-qafas istituzzjonali ta’ l-Istati Membri?

 Hemm il-ħtieġa li wieħed jiddefinixxi b’aktar preċiżjoni ir-responsabilitajiet ta’ l-
awtoritajiet reġjonali fir-rigward ta’ l-Artikolu 274 tat-Trattat ta’ Liżbona li 
tipprovdi għad-deċentralizzazzjoni tar-responsabilità ta’ l-implimentazzjoni tal-
programmi, lejn il-livell reġjonali?
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 Hemm il-ħtieġa li jinħoloq Kunsill tal-Ministri formali li jkun inkarigat mill-iżvilupp 
territorjali biex jitmexxew ’il quddiem il-politika ta’ koeżjoni u d-dimensjoni 
territorjali?

 Kif jistgħu il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' governanza reali tal-proġetti rurali-urbani u perijurbani?

 Kif jistgħu l-istituzzjonijiet Ewropej jippromwovu l-utilizzazzjoni tal-Gruppament 
Ewropew ta’ Koperazzjoni Territorjali (EGTC) bħala strument ta’ governanza 
transkonfinali u b’liema mezzi biex ikun żgurat is-suċċess tiegħu?

 Kif jista’ wieħed jippromwovi l-implimentazzjoni ta’ l-inizjattivi fuq il-governanza ta’ l-
ewwel programm ta’ implimentazzjoni ta’ l-Aġenda Territorjali li ġiet deċiża waqt il-
Kunsill ta’ l-Azzorri fit-23 ta’ Novembru 2007?

 Kif jista’ wieħed jadatta r-regolament intern tal-Parlament Ewropew biex tkun permessa 
ħidma trasversali dwar is-suġġetti li jinvolvu diversi kumitati parlamentari filwaqt li l-
kompitu jkun afdat f’idejn grupp temporanju (pereżempju fuq il-mudell tal-Kumitat 
Temporanju dwar il-Perspettivi Finanzjarji).

Indikaturi u kejl tar-riżultati tal-governanzi l-ġodda
 Kif il-Kummissjoni Ewropea, f'kollaborazzjoni ma' l-atturi involuti, tista' tiżviluppa 

indikaturi ta' l-implimentazzjoni tal-governanza?

 Kif wieħed jista’ jutilizza l-programm il-ġdid ORATE biex jaħdem fuq l-indikaturi tal-
governanza?

 Fil-qafas tal-Presidenza Franċiża ta’ l-UE se tiġi llanċjata l-idea li tinħoloq “tikketta tal-
belt sostenibbli” li tkun tinkludi t-tfassil ta’ sistema ta’ referenza tal-belt sostenibbli. Kif 
wieħed jista’ jassigura ruħu li d-dimensjoni ta’ governanza tkun tagħmel parti mill-
kunċett tal-belt sostenibbli u tkun għalhekk inkluża fis-sistema ta’ referenza dwar il-belt 
sostenibbli?

 Kif jista’ wieħed japplika l-prinċipju tas-sħubija fil-fażi ta’ l-evalwazzjoni? 

 Il-proċedura ta’ verifika ex-post sa liema punt tista’ tiffoka aktar fuq l-impatt tal-
proġetti?

 X’mekkaniżmi jista’ wieħed jistabbilixxi biex tkun tista’ ssir għażla ta’ kwalità ta’ l-
imsieħba fil-qafas ta' applikazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija?

 L-evalwazzjoni ex-post sa kemm tista’ tkun ikkonċentrata aktar fuq l-aspett kwatitattiv 
tal-proġetti?

 Kif jista’ wieħed, sa minn meta jkunu stabbiliti l-proġetti, jippromwovi proċeduri 
obbligatorji ta’ evalwazzjoni ta’ l-impatt?

Tispjega – tikkonvinċi – tħarreġ – ixxerred il-Prattiki t-Tajba tal-governanza
 X’inizjattivi oħra jista’ wieħed iqis bħala possibbli biex ikun żviluppat it-tixrid tal-

prattiki t-tajba f'dik li hi governanza?
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 Sa liema punt in-netwerks Ewropej eżistenti jistgħu jiżviluppaw l-inizjattivi tagħhom fil-
qasam tal-governanza kif ukoll jikkontribwixxu biex jirrendu l-metodi tal-governanza 
aktar operazzjonali? 

 Kif wieħed jista’ jagħmel użu ta’ l-għadd kbir ta’ netwerks eżistenti bejn il-bliet u r-
reġjuni biex jixxerred l-għarfien ta’ l-immaniġġjar ta' proġett?

 Kif ikunu imħeġġa r-rappreżentanti eletti u l-uffiċjali ta’ l-amministrazzjoni pubblika 
biex jużaw ir-riżorsi finanzjarji ta' l-assistenza teknika bil-għan li jkunu mħarrġa fil-
governanza, u notevolment fl-immaniġġjar ta’ proġetti?

 Jista’ wieħed jattribwixxi rwol aktar strutturat lill-universitajiet u lil istituzzjonijiet oħra 
ta’ edukazzjoni għolja jew teknoloġika fl-iżvilupp tal-governanza?

 Liema jista’ jkun ir-rwol tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-promozzjoni ta’ metodi ġodda ta’ 
governanza?
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