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 1. INTRODUZZJONI STORIKA.
Il-mistoqsijiet dwar l-iżvilupp urban huma fiċ-ċentru kemm tal-objettiv ġdid tal-koeżjoni 
territorjali kif ukoll tal-istrateġija ta' Liżbona. Ir-raġuni għal din il-pożizzjoni ċentrali faċli 
tidher meta jkun osservat li l-bliet huma responabbli sabiex jiġġeneraw 70-80% tal-GDP tal-
UE u 80% taċ-ċittadini tal-UE jgħixu fl-ibliet. Jeħtieġ ukoll li jkun hemm attenzjoni fuq il-
bliet minħabba li hemm konċentrazzjoni għolja ta' problemi ta' natura ekonomika, ambjentali 
u soċjali fl-agglomerati urbani.
Minħabba f'hekk il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew ilhom għal ħafna żmien 
jitrattaw kwistjonijiet urbani li jkun aħjar jekk ikunu ttrattati b'mod komuni f'livell Ewropew.

L-importanza ta' dawn l-azzjonijiet li ttieħdu inizjalment permezz tal-inizjattivi Urban, dejjem 
kienet rikonoxxuta mill-Parlament. Għalhekk il-Parlament b'mod attiv inkoraġġixxa 
azzjonijiet, permezz tal-inizjattivi Urban filwaqt li fin-negozjati dwar il-leġiżlazzjoni li tmexxi 
l-fondi strutturali, li kienu adottati fl-2006, ħa l-inizjattiva u inkoraġġixxa lill-Kummissjoni 
Ewropea biex tirrikonoxxi l-ħtieġa li jingħata permess ħalli jiġu finanzjati ċerti proġetti ta' 
rinnovazzjoni dwar il-'housing' soċjali u l-konservazzjoni tal-enerġija f'zoni urbani fl-Istati 
Membri l-ġodda.

Il-kumitat REGI tal-Parlament kien l-awtur ta' għadd ta' rapporti u opinjonijiet ta' ċerta 
importanza li għenu biex tkun definita l-politika ta' żvilupp f'dan il-qasam1 u li wasslu għar-
rapport Kallenbach dwar is-Segwitu tal-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig. Ir-rapport 
preżenti għandu jidher bħala kapitlu f'sensiela ta' rapporti li jiddefinixxu l-pożizzjoni 
dinamika tal-Parlament dwar il-politika urbana.
L-orjentamenti ewlenin ta' politika u l-progress milħuq wara t-talbiet mill-Parlament biex 
tittieħed azzjoni jistgħu jinġabru f'dan li ġej: 

 Il-Konferenza tal-Presidenti tat il-kompetenza dwar kwistjonijiet urbani lill-kumitat 
REGI;

 Wara talba mill-Parlament, il-Kummissjoni Ewropea waqqfet Grupp ta' interservizzi 
dwar l-iżvilupp urban immexxi mid-DG tal-Politika Reġjonali;

 Laqgħat ministerjali regolari biex ikun diskuss u kkoordinat l-iżvilupp urban issa saru 
karatteristika regolari ta' Presidenzi suċċessivi tal-UE;

  Qed tkun żviluppata politika urbana integrata, spazjali u tematika;

 Qed tkun rikonoxxuta l-importanza ta' aċċess għal 'housing' ta' kwalità tajba u bi prezz 
li jista' jintlaħaq; 

 Ir-relazzjoni bejn l-impjieg, l-edukazzjoni, ir-riċerka, il-'housing', it-trasport, u l-
ambjent hi stabbilita sew, għalhekk approċċ integrat isaħħaħ l-implimentazzjoni ta' 
politika;

 It-trattament speċifiku għal reġjun b'karatteristiċi spazjali fi żvilupp territorjali hu issa 
standard;

                                               
1 Ara r-rapport Beaupuy dwar "Id-dimensjoni urbana fil-kuntest tat-tkabbir" u r-rapport Andria dwar "Il-politika 
Reġjonali u tal-Housing".
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 L-importanza ta' ftehimiet ta' sħubija pubbliċi-privati u l-parteċipazzjoni tal-partijiet 
kollha interessati fl-iżvilupp ta' politika hu rikonoxxut;

 ESPON hi responsabbli mill-iżvilupp ta' grupp ta' indikaturi sempliċi; 

 L-irwol tal-bliet biex jintlaħqu l-objettivi ta' Liżbona u ta' Gothenburg hu fundamentali 
għall-politika tal-UE;

 Il-ħtieġa li tittieħed azzjoni speċifika biex ikun evitat it-tifrix urban, ikun żgurat 
standard għoli ta' bini fil-bliet u jitnaqqas it-tniġġiż hi rikonoxxuta mill-Istati Membri 
kollha.

 2. X'NIFMHU BIT-TERMINU URBAN?

Kien hemm diversi tentattivi biex ikun stabbilit ftehim komuni dwar il-kunċett urban, 
hemm definizzjonijiet mogħtija min-NU1, mill-Bank Dinji2, mill-OECD3, kif ukoll minn 
pajjiżi individwali.  Ħafna minn dawn id-definizzjonijiet jekk mhux kollha kienu bbażati fuq 
informazzjoni statistika dwar id-daqs u d-densità tal-popolazzjoni. 
Waqt li bla dubju jeżistu differenzi kbar fid-distribuzzjoni ġeografika tal-popolazzjoni ta' xi 
pajjiż jew ieħor, l-Istituzzjonijiet Ewropej s'issa serħu fuq il-metodu użat mill-Eurostat fir-
Referenza ta' gwida tal-istatistika reġjonali u urbana Ewropea4 li tidentifika erba' livelli 
ta' unità spazjali li għalihom inġabru l-osservazzjonijiet. Dawn ivarjaw minn belt ċentrali jew 
"nukleu", għal zoni urbani akbar (LUZ), il-"qalba" ta' disa' bliet kapitali fejn il-kunċett ta' belt 
amministrattiva ma wassalx għal unitajiet spazjali komparattivi u finalment għal distretti  
'subcity' (SCD).

 3. PROBLEMI U STATISTIĊI URBANI

L-istatistiċi urbani huma fundamentali għall-iżvilupp ta' politiki innovattivi biex jingħelbu l-
isfidi tal-bliet. Taħt is-superviżjoni tal-EUROSTAT, l-uffiċċji tal-istatistika nazzjonali 
waqqfu bażi tad-data bil-parteċipazzjoni ta' 385 belt u bi 330 indikatur (verifika 
urbana). Il-bażi tad-data għandha informazzjoni storika għall-1996, 2001 u 2004 u se tibda 
tiġbor numru limitat ta' varjabbli mill-2009. L-integrazzjoni tad-dimensjoni urbana iffaċilitat 
l-elaborazzjoni tal-kwistjonijiet ewlenin fil-Karta ta' Leipzig kif ukoll fir-riżoluzzjoni tal-
PE. Il-verifika identifikat uħud mill-isfidi ewlenin għall-futur bħal ma huma l-
popolazzjonijiet li qed jixjieħu, il-migrazzjoni u t-tnaqqis tal-popolazzjoni. Fl-Ewropa 
ċentrali xi bliet qed jiċkienu aktar malajr minn oħrajn bħalma qed jiġri f'Leipzig. Data dwar 
'sub city' poġġiet l-enfasi fuq l-importanza ta' zoni foqra li jeħtieġu titjib mil-lat fiżiku. Il-bliet 
jibqgħu l-akbar sors ta' tniġġiż li jeffetwa l-bidla fil-klima; għalhekk għandhom irwol ewlieni 
fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima billi jippromovu effiċjenza fl-enerġija u sistemi ta' trasport 
urban nadif.

                                               
1 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
2 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
3 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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 4. ID-DIMENSJONI URBANA FIL-POLITIKA REĠJONALI SAL-2006.

Storikament id-dimensjoni urbana teżisti flimkien mal-volum prinċipali ta' operazzjonijiet 
strutturali. Sa mill-1990 kienu jeżistu l-Proġetti Pilota Urbani. Mill-1994, kien hemm il-
programm ta' inizjattiva tal-Komunità URBAN li ppermetta l-promozzjoni ta' mudelli ta' 
żvilupp lokali integrat.  Wieħed mill-eżempji ta' prattika tajba, li kienu segwiti, hu wkoll l-
URBACT (Programm Ewropew għall-Iżvilupp Urban Sostenibbli).1

Fil-perjodu 2000-2006 16-il biljun EUR kienu allokati speċifikament għall-politika urbana 
permezz tal-fondi strutturali. Minn dawn 15-i1 biljun EUR għall-programmi tal-objettiv 1 u 2 
iffukaw fuq ir-riġenerazzjoni urbana. Lil hinn mill-miżuri speċifiċi, il-Fondi Strutturali 
ffinanzjaw numru kbir ta' miżuri f'zoni urbani li jikkonsistu f'investimenti f'infrastruttura, 
appoġġ għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju u miżuri ta' integrazzjoni soċjali.2

 5. ID-DIMENSJONI URBANA FIL-POLITIKA REĠJONALI 2007-2013.

Filwaqt li matul il-perjodu ta' programmar preċedenti l-inizjattivi differenti Urban kienu 
allokati fondi speċifiċi, dan mhux il-każ għall-perjodu 2007-2013. Wara l-adozzjoni tar-regoli 
l-ġodda li jmexxu l-fondi strutturali, il-politika ta' żvilupp urban kienet integrata fl-
objettivi dwar il-koeżjoni u l-kompetizzjoni reġjonali u dwar l-impjiegi u b'hekk 
enfasizzat l-importanza li l-Unjoni tagħti lil dan l-aspett tal-politika ta' koeżjoni.3

IL-LEĠIŻLAZZJONI U L-IMPATT TAGĦHA

Ir-regolament li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali4  jesiġi li għandha tingħata 
konsiderazzjoni akbar lill-ibliet, partikolarment dawk ta' daqs medju, billi jkun żviluppat l-
irwol tagħhom fi programmi li jippromovu r-riġenerazzjoni urbana. Fi ħdan il-programmi 
operattivi kofinanzjati mill-ERDF skont l-objettivi ta' Konverġenza u l-Kompetittività 
Reġjonali u tal-Impjiegi, ir-regolament jippermetti wkoll lill-Istati Membri, reġjuni u 
awtoritajiet ta' tmexxija, li jwaqqfu sottodelegazzjonijiet għall-awtoritajiet urbani fir-rigward 
tal-prijoritajiet li jikkonċernaw ir-riġenerazzjoni tal-bliet. L-Artikolu 27(4) tar-regolament 
jindika, barra minn hekk, li l-oqsfa ta' referenza strateġiċi nazzjonali (NSRF) għandhom 
jinkludu, fejn meħtieġ, azzjonijiet relatati ma' żvilupp urban sostenibbli.  L-Artikolu 37(4) tal-
istess regolament jindika li l-programmi operattivi għandhom, fejn meħtieġ, ikollhom 
informazzjoni dwar il-metodu għal żvilupp urban sostenibbli. Fl-Artikolu 37 ir-regolament 
isostni li l-programmi operattivi (OP) ffinanzjati mill-ERDF għandu wkoll ikollhom 
informazzjoni dwar il-metodu għal żvilupp urban sostenibbli fejn meħtieġ. Jista' wkoll ikollu 

                                               
1 URBACT hu Programm Ewropew li għandu l-għan li jħeġġeġ skambji ta' esperjenzi fost il-bliet Ewropej u l-
kapitalizzazzjoni u t-tixrid tat-tagħrif dwar il-kwistjonijiet relatati ma' żvilupp urban sostenibbli. 
URBACT I (2002-2006) kien imwassal b'suċċess f'217-il belt madwar l-Ewropa biex jaħdem 
fi 83 proġett differenti.
2 It-Tielet Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali, 2004; Gwida tal-UE dwar id-dimensjoni Urban fil-
politiki Komunitarji 2007-2013, 2007.
3 Il-PE approva din il-bidla fir-rapport Beaupuy.
4 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1260/1999.
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l-lista tal-bliet magħżula biex jiġu indirizzati kwistjonijiet urbani kif ukoll il-proċeduri għas-
sottodelegazzjoni lill-awtoritajiet urbani, possibbilment permezz ta' għotja globali; 

Ir-regolament dwar l-ERDF1 fl-Artikolu 8 jantiċipa li fil-każ ta' żvilupp urban sostenibbli, l-
ERDF tista' tiffinanzja operazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu tal-ESF (f'limitu ta' 15% tal-
krediti allokati mill-Komunità lil kull prijorità ewlenija ta' programm operattiv). Din hi 
eżenzjoni mill-Artikolu 34 tar-Regolament Ġenerali, li jiffissa l-limitu għal 10%.  Dan l-
Artikolu iressaq ukoll lista ta' attivitajiet li għandha tippromovi żvilupp urban sostenibbli 
bħal: it-tisħiħ tat-tkabbir ekonomiku, ir-riabilitazzjoni tal-ambjent fiżiku, l-iżvilupp mill-ġdid 
ta' art industrijali abbandunata (brownfield), il-preservazzjoni u l-iżvilupp tal-wirt naturali u 
kulturali, il-promozzjoni tal-intraprenditorjat, l-impjiegi lokali u l-iżvilupp komunitarju, u l-
provvista ta' servizzi lill-popolazzjoni waqt li jkunu kkunsidrati l-istrutturi demografiċi li 
jinbidlu. L-Artikolu 8 tar-regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali barra 
minn hekk jispeċifika li interventi f'zoni urbani foqra jistgħu jkopru ambitu usa' ta' għajnuna, 
waqt li jappoġġjaw l-iżvilupp ta' strateġiji parteċipattivi, integrati u sostenibbli biex tingħeleb 
il-konċentrazzjoni għolja ta' problemi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li jaffettwaw iz-zoni 
urbani. 

Għalhekk fit-tfassil tal-NSRFs u tal-OPs, l-Istati Membri huma mħeġġa imma mhux 
obbligati, li jintegraw l-iżvilupp urban sostenibbli bħala prijorità strateġika.
Madankollu, minħabba l-importanza tal-bliet u tal-agglomerazzjonijiet urbani fl-istruttura 
ekonomika Ewropea, jekk dan ma jsirx kull pjan li setgħa jwassal biex l-Unjoni tkun 
parteċipant dinamiku fl-isforzi tagħha biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, jisfa' fix-xejn.2

S'issa, ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni kumplessa tal-ambitu ta' implimentazzjoni 
tad-dimensjoni urbana fl-Istati Membri. Madankollu l-ewwel osservazzjonijiet ma kienux 
ħafna pożittivi. Pereżempju l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fil-biċċa 'l kbira ma 
ddeċidewx li jagħtu lill-ibliet il-possibilità ta' sottodelegazzjoni  għaliex jippreferu li jkun 
hemm sejħa għal proposti fil-politiki differenti tas-settur.

LINJI GWIDA U L-IRWOL TAGĦHOM

Flimkien mar-regolamenti l-ġodda li jmexxu l-fondi strutturali l-Kunsill ħareġ ukoll il-linji 
gwida strateġiċi tal-Komunità3. Dawn il-linji gwida għandhom parti sħiħa (2.1) ddedikata 
lill-kontribuzzjoni tal-bliet fit-tkabbir u l-impjiegi. 
Il-Linji Gwida Strateġiċi tal-Komunità jiġbdu l-attenzjoni li wieħed mill-fatturi tal-politika ta' 
koeżjoni - f'kuntrast mal-politika settorjali - jinsab fil-kapaċità tagħha li tadatta għall-ħtiġiet u 
l-karatteristiċi partikulari ta' sfidi u ta' opportunitajiet ġeografiċi speċifiċi. Għal din ir-raġuni, 
meta jkunu qed jiżviluppaw il-programmi u l-prijoritajiet tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
joqogħdu ferm attenti għal dawk id-dimensjonijiet territorjali speċifiċi. Il-Linji Gwida 
Strateġiċi tal-Komunità jindikaw li tliet dimensjonijiet ewlenin tal-politika urbana jistgħu 
jkunu kkunsidrati:

                                               
1 Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru. 1783/1999.
2 L-għanijiet ta' Liżbona u Gothenburg.
3 Id-deċiżjoni tal-Kunsill (KE) Nru 2006/702 tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji gwida strateġiċi tal-Komunità 
dwar il-koeżjoni.
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 l-irwol tal-bliet bħala l-element li jinkoraġġixxi l-iżvilupp reġjonali u ċentri ta' 
innovazzjoni

 il-ħtieġa li titjib il-koeżjoni interna taz-zoni urbani (eż. il-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, ir-rati għolja u li qed jiżdiedu tal-kriminalità, il-kwalità tal-ħajja li qed teħżien 
f'zoni urbani foqra)

 il-promozzjoni ta' żvilupp reġjonali aktar poliċentriku u żvilupp bilanċjat ta' zoni 
urbani u metropolitani

Il-linji gwida huma wkoll favur pjani ta' żvilupp urban integrat. Skont il-linji gwida, il-
preparazzjoni għal pjan ta' żvilupp fuq perjodu ta' żmien medju jew twil biex isir żvilupp 
urban sostenibbli hi ġeneralment kundizzjoni minn qabel biex dan jirnexxi għaliex tiżgura l-
koerenza tal-investimenti u tal-kwalità ambjentali tagħhom. 

Jeħtieġ li jkun enfasizzat li l-Kummissjoni ħadmet mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali 
sabiex il-prijoritajiet għal żvilupp urban sostenibbli fl-NSRFs ikunu integrati.  Madankollu 
hemm dubju dwar kemm l-Istati Membri qed isegwu l-ispirtu tal-linji gwida.

STRUMENTI TA' INĠINERIJA FINANZJARJA U L-UŻU TAGĦHOM

Ir-regolamenti attwali riveduti jippermettu lill-awtoritajiet tat-tmexxija li jkollhom rikors għal 
medda wiesgħa ta' ftehimiet ta' sħubija pubbliċi/privati fil-ġestjoni tal-fondi intenzjonati 
għall-iżvilupp urban. Għalhekk il-fondi strutturali jistgħu jiffinanzjaw operazzjoni ta' 
inginerija finanzjarja bħalma huma l-fondi għal proġetti ta' riskju (venture capital funds), il-
fondi tal-garanzija u l-fondi ta' self. Il-Kummissjoni Ewropea u l-EIB żviluppaw tliet 
strumenti finanzjarji fosthom, JEREMIE1, JASPERS2 u JESSICA3. 

JESSICA (L-Appoġġ Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiz-Zoni tal-Ibliet) 
tirrapreżenta l-akbar interess għall-iżvilupp urban.  Għandha l-għan li tilħaq li tkun ta' 
inċentiv permezz tar-riżorsi finanzjarji disponibbli. Il-fondi rkuprati għandhom jerġgħu jkunu 
investiti fi żvilupp urban u allokati mill-ġdid lill-awtoritajiet tat-tmexxija għal proġetti urbani 
oħra. Fil-fatt Jessica fil-preżent għadha fi stadju bikri. L-ewwel riżultati ta' evalwazzjoni 
huma mistennija f'Settembru 2008 meta l-grupp ta' ħidma Ġermaniż jirrapporta dwar l-
implimentazzjoni ta' Jessica.

URBACT II
It-tieni ċiclu tal-Programm, URBACT II (2007-2013), isegwi l-passi ta' URBACT I (2002-
2006). L-isfida URBACT II hi t-titjib tal-effettività tal-politiki ta' żvilupp urban integrat u 
sostenibbli fl-Ewropa bil-għan li tkun implimentata l-Istrateġija Ewropea Liżbona-
Gothenburg (Prijorità lill-Kompetittività, it-Tkabbir u l-Impjiegi). Hu interessanti li jkun 
innotat li taħt URBACT II, bl-inkorporazzjoni tal-objettivi ta' "Reġjuni għal bidla 
ekonomika", il-programm talab lil kull belt imsieħba biex timpenja ruħha fi pjan ta' żvilupp 
urban integrat. Qed tkun innotata d-differenza wiesgħa li hemm bejn l-inizjattivi u r-realtà 
vera, bejn it-tekniċi u dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi. Hu nnutat ukoll li l-bidla fl-iskala 
                                               
1 Jiffaċilita aċċess għall-finanzjament għall-bidu ta' negozju, l-iżvilupp ta' intrapriżi mikro u SMEs
2 Jappoġġja t-tħejjija ta' proġetti kbar
3 Jappoġġja inġinerija finanzjarja fil-qasam tal-iżvilupp ta' urban.
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ġeografika tbiddel in-natura tas-suġġett. 

 6. Il-kisbiet ta' presidenzi suċċessivi.

Minħabba li l-politika urbana hi kwistjoni intergovernattiva l-importanza ta' presidenzi 
suċċessivi hi kruċjali fit-tisħiħ ta' dan il-qasam. 

IL-ĠERMANJA:
Il-Presidenza Ġermaniża rrikonoxxiet il-fatt li l-era ta' zoni residenzjali individwali u ta' zoni 
ta' industrijali ideali, ta' ċentri kummerċjali kbar u ta' spazji kbar għat-traffiku spiċċat. Hemm 
bżonn ta' taħlita akbar ta' zoni ta' residenzi, zoni ta' xogħol u ta' ħin liberu fl-ibliet. Il-qgħad 
f'zoni urbani żvantaġġjati għandu jiġi indirizzat flimkien mar-rekwiżiti edukattivi taż-
żgħażagħ li jgħixu fihom. Il-ġrajja l-aktar importanti tal-Presidenza Ġermaniża kienet l-
iffirmar tal-Karta ta' Leipzig.

IL-PORTUGALL

Il-Presidenza Portugiża adottat l-ewwel pjan ta' azzjoni biex tkun implimentata l-Aġenda 
Territorjali u approfondiet id-diskussjonijiet dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' koeżjoni 
territorjali.

IS-SLOVENJA:
Il-Presidenza Slovena inkoraġġit diskussjoni dwar l-irwol u l-kontribuzzjoni tal-ippjanar 
urban biex jingħelbu l-isfidi tal-bidla fil-klima kif ukoll il-promozzjoni ta' aktar effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija. Hi enfasizzat ukoll l-importanza ta' metodu integrat fil-konfront tal-
ġestjoni u tal-politika relattiva tal-proġetti.

FRANZA:

Il-Presidenza Franċiża tixtieq li tibda proċess biex tiġi elaborata 'Lista ta' verifika' dwar l-
implimentazzjoni tal-Karta ta' Leipzig. Il-lista ta' verifika tista' tkun tabella dinamika li tkun 
żviluppata mill-parteċipanti kollha. Tista' tkun adattata kontinwament. L-idea mhix li jiġi 
stabbilit set statiku ta' regoli u miżuri; il-flessibilità għandha tingħata prijorità, sabiex tkun 
meqjusa l-varjetà kbira ta' ħtiġiet ta' bliet Ewropej ta' għamliet differenti. 

IR-REPUBBLIKA ĊEKA:

Ir-Repubblika Ċeka preżentement qed tfassal dokumenti fuq livell nazzjonali flimkien ma' 
metodoloġija biex ikunu żviluppati pjani għal żvilupp urban integrat. Ir-Rebubblika Ċeka se 
tkompli d-diskussjoni dwar metodu komuni ta' koeżjoni territorjali fl-UE kif ukoll tal-
prijoritajiet tiegħu. Bħala tema importanti u inseparabbli se tkompli tkun diskussa l-effetttività 
tal-politika reġjonali u territorjali. Bħala parti mill-presidenza se tkun organizzata Ġurnata 
Urbana Ewropea. 

 7. Xi ideat dwar orjentamenti futuri:

Kif jidher minn dak li ntqal hawn fuq, qed isir ħafna xogħol fuq livell organizzattiv 
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intergovernattiv u internazzjonali dwar kwistjonijiet urbani u dwar id-dimensjoni urbana tal-
politika reġjonali. Jekk it-Trattat ta' Liżbona jidħol fis-seħħ fil-ġejjieni; il-koeżjoni territorjali 
u l-elementi kostituttivi tagħha, flimkien mal-iżvilupp urban, jaqgħu taħt ir-responsabilità 
konġunta tal-Istati Membri u tal-Unjoni.

L-arranġamenti kostituzzjonali ferm differenti tal-Istati Membri u r-relazzjonijiet varji bejn 
gvern ċentrali, awtoritajiet reġjonali jew lokali taħdem kontra kull forma ta' metodoloġija 
armonizzata u waqt li t-titjib fl-effettività tal-livelli differenti ta' tmexxija jista' u għandu jkun 
ta' importanza għall-iżvilupp Reġjonali, it-titjib għandu jsir b'rispett sħiħ tar-restrizzjonijiet 
kostituzzjonali.
DEFINIZZJONI TA' URBAN

Teżisti varjetà kbira fost l-Istati Membri dwar liema muniċipalitajiet wieħed jista' jikkunsidra 
li jsejjaħ bħala urbani. Mhuwiex ċar x'inhu spazju urban għaliex mhemmx definizzjoni 
universali ta' urban. Madankollu jidher diffiċli ferm li titfassal definizzjoni komuni u ċara u 
għalhekk il-kwistjoni ta' definizzjoni għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri bi qbil mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà.
PROBLEMI U STATISTIĊI URBANI

Il-problemi urbani u kif għandhom ikunu ġestiti biex jagħtu vantaġġ lil kull min hu interessat 
ivarjaw minn pajjiż għall-ieħor u minn belt għall-oħra. It-tnaqqis demografiku, ix-xjuħija tal-
popolazzjoni kif ukoll it-telf tal-popolazzjonijiet fi bliet bħal Leipzig se jippermettu ħarsien 
strett ta' zoni ta' ħdura li jkunu akkumpanjati minn miżuri biex jergħu jagħtu l-ħajja liz-zoni 
urbani u lil siti industrijali mitluqa (brown field sites), mingħajr ma tingħata spinta biex 
jiżdiedu l-prezzijiet tal-art u tal-proprjetà. L-istess miżuri applikati f'Londra jew Pariġi jistgħu 
jgħollu l-prezzijiet tal-art u tal-proprjetà b'mod tant qawwi li jkollhom effett negattiv fuq l-
investiment li jiġi minn barra, il-ħolqien tal-impjiegi, ir-reklutaġġ ta' persuni kwalifikati jew l-
iżvilupp mill-ġdid meħtieġ. Din l-osservazzjoni turi l-ħtieġa li jkunu adattati minn qabel ideat 
ġodda għall-bżonnijiet reali tal-lokal. Belt li tkun għaddejja minn perjodu ekonomiku u soċjali 
tajjeb ikollha bżonn mhux biss tespandi 'l fuq, waqt li terġa' tagħti l-ħajja lill-oqsma prinċipali 
tagħha; teħtieġ ukoll li tespandi fil-periferiji1. Jidher ċar li l-iskambju tal-esperjenza u tal-aħjar 
prattika meta jiġi studjat dan il-fenomenu ikunu ta' għajnuna imma hu impossibbli li tkun 
stabbilita regola ġenerali. Barra minn hekk, definizjoni ta' żvilupp strateġiku ekonomiku, 
soċjali u territorjali jitlob li l-kunċett ta' urban ikun limitat għal dawk iz-zoni fejn hemm set ta' 
data dettaljata disponibbli għaliex hu biss b'data ċara u konċiża li l-problemi jistgħu jitkejlu.
ID-DIMENSJONI URBANA FIL-POLITIKA REĠJONALI

L-implimentazzjoni ta' dimensjoni urbana titlob monitoraġġ mill-qrib, indikaturi fini, u l-
iżvilupp ta' metodoloġiji simili biex ikun implimentat l-iżvilupp urban integrat u sostenibbli. 

Jidher li waqt li qed tingħata approvazzjoni bil-kliem għall-idea ta' politika ta' 
implimentazzjoni integrata transsettorjali, l-istrutturi ta' tmexxija li jeżistu fl-Istati Membri xi 
drabi mhumiex adatti biżżejjed biex jinkoraġġixxu koperazzjoni orizzontali.  Minħabba 
f'hekk ir-riżultat huwa nuqqas ta' metodoloġija adattata għall-ħtiġijiet. In-nuqqas ta' 
struttura ta' tmexxija transsettorjali mal-awtorità biex tkun assigurata l-koordinazzjoni 
meħtieġa u biex jiġu adottati d-deċiżjonijiet neċessarji tista' tkun problema kbira.

                                               
1 Innota l-problemi speċifiċi ta' Brussell.
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Mod wieħed kif tingħeleb din il-problema ta' implimentazzjoni kien adottat mill-Unjoni bil-
ħolqien tal-ENPI1 biex tkun faċilitata l-koperazzjoni transkonfinali. Tista' tkun studjata b'mod 
effettiv il-possibilità li tiġi żviluppata struttura ta' tmexxija responsabbli simili biex tkun 
implimentata metodoloġija fl-UE kollha ħalli jiġi implimentat metodu integrat għal żvilupp 
urban sostenibbli.
SOTTODELEGAZZJONI

Programmi ta' żvilupp urban jeħtieġ ikunu mfassla u mwettqa fil-livell lokali u reġjonali minn 
dawk li jifhmu sew lin-nies tal-post u l-ambjent tan-negozju. F'dan il-kuntest is-
sottodelegazzjoni hi għodda importanti ferm, kemm biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva 
tat-tmexxija lokali kif ukoll biex issir parteċipant reali fit-tkabbir territorjali u Ewropew.  
Jekk l-organizzazzjonijiet reġjonali jew subreġjonali fir-realtà jiksbu aktar responsabilitajiet 
fl-ambitu tal-Fondi Strutturali u l-prestazzjoni tkun tiddependi mhux biss fuq il-ħolqien ta' 
qafas pożittiv f'livell ta' UE, f'termini ta' Regolamenti u Linji Gwida, imma wkoll indikazzjoni 
li turi sa fejn il-gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet ta' tmexxija huma ppreparati li jaċċettaw 
u jipprovdu għal żieda fl-involviment dirett tagħhom. 

Hemm dubju sa fejn il-qafas volontarju jiffunzjona. Fil-futur, għandu jkun ikkunsidrat l-irwol 
ċar tal-ibliet flimkien mal-gvernijiet reġjonali u nazzjonali bħala entitajiet intermedjarji, fil-
kuntest tal-metodu ta' tmexxija f'livelli differenti.

PJANI INTEGRATI TA' ŻVILUPP URBAN

Fil-livell urban ħafna drabi kienu diġà tfasslu pjani oħra ta' żvilupp.  Biex il-pjani ta' żvilupp 
urban ikunu vijabbli hu importanti ferm li jkunu mfassla tmexxija rappreżentattiva u struttura 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet.  Barra minn hekk, l-idea ta' pjan integrat ta' żvilupp urban hu t-triq li 
għandha tittieħed bil-kundizzjoni li jkunu disponibbli riżorsi suffiċjenti.

JESSICA.

Hu ċar li Jessica għandha tkun għodda primarja biex ikunu finanzjati proġetti ta' żvilupp 
sostenibbli ta' Urban.  Jeħtieġ li jkunu enfasizzati l-prinċipju prinċipali ta' JESSICA u l-
protenzjal tagħha ta' tkabbir ekonomiku.  
METODU INTEGRAT GĦAD-DIMENSJONI URBANA 

Minbarra l-politika reġjonali, hemm politiki finanzjarji Komunitarji oħra li jinfluenzaw lill-
bliet u joffru wkoll riżorsi finanzjarji li jistgħu jintużaw f'territorju tal-ibliet. Fosthom, il-
Politika għat-Trasport Ewropea u l-Politika għar-Riċerka u l-Iżvilupp Ewropea jidher li huma 
l-iktar importanti. Fil-ġejjieni dawn il-politiki għandhom ikunu marbuta aktar flimkien mal-
politika ta' Koeżjoni.

                                               
1 Strument Ewropew għall-Viċinat u l-Partenarjat.
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