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Il-politika strutturali u reġjonali hija waħda mill-oqsma l-aktar importanti fl-Unjoni Ewropea.
Dan mhux biss fir-rigward ta' l-struttura finanzjarja iżda fuq kollox l-importanza tagħhom 
għall-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali ta' l-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp tal-268 
reġjun b'kollox. 

F'bosta bnadi r-reġjuni ta' l-Unjoni Ewropea huma kkonfrontati bi sfidi bejn wieħed u ieħor 
simili.  Per eżempju, iridu jissieltu l-globalizzazzjoni u r-ristrutturazzjonijiet ekonomiċi 
aċċellerati li din iġġib magħha, il-ftuħ ta' relazzjonijiet industrijali, il-konsegwenzi tar-
rivoluzzjoni teknoloġika, l-iżvilupp ta' ekonomija bbażata fuq l-għarfien, bidliet demografiċi u 
ż-żieda fl-immigrazzjoni.  

Għalkemm hija mira tal-politika strutturali ta' l-Unjoni Ewropea li tappoġġja lir-reġjuni biex 
jegħelbu dawn l-isfidi, applikanti potenzjali għall-għajnuna jiffaċċjaw ostakli kbar fl-użu tal-
fondi strutturali ta' l-UE. Dawn jinkludu burokrazija eċċessiva, wisq regolamenti li diffiċli 
tifhimhom, nuqqas ta' trasparenza fl-iskemi ta' kofinanzjament, ftit possibilitajiet ta' skambju 
ta' esperjenza bejn operaturi ta' proġetti, u nuqqas ta' opportunitajiet għall-koordinazzjoni 
interreġjonali. 

Mod kif jiġu megħluba dawn l-ostakli huwa li jiġi żviluppat approċċ koordinat ta' skambju 
interreġjonali ta' l-akjar prattiki, sabiex dawk involuti fl-amministrazzjoni tar-reġjuni jużaw l-
esperjenza ta' oħrajn. Dan huwa l-għan ta' dan ir-rapport. Madanakollu, sabiex jintlaħaq dan, 
hemm numru ta' problemi kemm ta' organizzazzjoni u ta' sustanza.  Waħda mill-iktar 
importanti hija li jiġi ċċarat x'inhuma l-aħjar prattiki. Għalkemm dan it-terminu jintuża spiss 
f'bosta oqsma, hemm nuqqas ta' definizzjoni ċara u mingħajr ambigwità.  

Madanakollu, jeżistu numru ta' fatturi li jistgħu jservu biex tiġi identifikata l-aħjar prattika 
għall-politika reġjonali u strutturali ta' l-Unjoni Ewropea.  Ir-rapporteur jirrakkomanda dawn 
il-punti f'dan ir-rigward: 

 il-kwalità tal-proġett 

 il-garanzija tal-prinċipju ta' sħubija 

 is-sostenibilità tal-miżuri

 ir-rispett ta' l-ugwaljanza ta' l-opportunitajiet

 in-natura innovattiva tal-proġett 

 l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi 

 it-tul ta' żmien biex il-proġett jiġi implimentat

 il-kapaċità li proġett jiġi implimentat f'reġjuni oħra ta' l-Unjoni Ewropea 

. 

Fid-dawl tad-diversità tal-kontenut fil-politika ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea, però, dan ir-
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rapport għandu jikkonċentra fuq ċerti prijoritajiet:   Dawn huma:  

 ir-riċerka u l-iżvilupp / l-innovazzjoni

 il-ħarsien ta' l-ambjent - il-protezzjoni tal-klima - politika ta' l-enerġija 

sostenibbli

 il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol ta' kwalità għolja

 it-tagħlim tul il-ħajja

 l-iżvilupp integrat ta' l-ibliet 

 l-iżvilupp demografiku

 il-kooperazzjoni transkonfinali

 l-isħubija bejn il-pubbliku u l-privat

Fuq il-bażi ta' proġetti mir-reġjuni, apparti l-fatturi ġenerali msemmija hawn fuq, għandhom 
jiġu identifikati fatturi partikolari għall-aħjar prattika adattati għal dawn it-temi prijoritarji.

Flimkien ma' dawn il-punti li jirrigwardaw il-kontenut, ir-rapport se jttratta wkoll kwistjonijiet 
ta' organizzazzjoni. Dan partikolarment fir-rigward tal-mezzi u l-miżuri li bihom l-aħjar 
prattiki identifikati jkunu jistgħu jiġu skambjati u/jew jistgħu jiġu magħmula aċċessibbli 
għall-partiċipanti mir-reġjuni.   

Ir-rapport "L-Aħjar Prattiki fil-qasam tal-Politika Reġjonali u ostakli għall-użu tal-Fondi 
Strutturali" ("Best Practices in the field of Regional Policy and obstacles to the use of the 
Structural Funds") se jkun fih konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni.  
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