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Introduzzjoni

L-għanijiet ta’ dan id-dokument ta’ ħidma huma tnejn: l-ewwel, li jipprovdi analiżi tal-Green 
Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali u li jressaq xi ideat inizjali tar-rapporteur b’reazzjoni għal 
dan id-dokument politiku importanti. F’dan l-istadju tad-dibattitu, dan id-dokument kulma se 
jagħmel hu li jqajjem il-kwistjonijiet prinċipali li għandhom jiġu trattati fl-abbozz tar-rapport, 
u jipprovdi r-reazzjoni inizjali tar-rapporteur dwar dawn. It-tieni għan huwa li jinħoloq 
konsensus dwar id-direzzjoni bażika li dan ir-rapport għandu jieħu billi jorganizza aħjar id-
dibattitu fil-Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali. Ir-rapporteur tiegħek huwa kunfidenti li l-
Parlament Ewropew dalwaqt jadotta opinjoni ċara mhux biss tal-ftehim u l-irwol tal-koeżjoni 
territorjali, iżda wkoll dwar il-futur tal-politika reġjonali tal-UE.

Ir-rapport ta’ inizjattiva proprja se jimmira biex jirreaġixxi mhux biss għall-Green Paper
dwar il-Koeżjoni Territorjali, iżda wkoll għall-Ħames Rapport ta’ Progress  dwar il-Koeżjoni  
Ekonomika u Soċjali. Din tal-aħħar diġà ġiet diskussa fil-Kumitat REGI f’Settembru u, 
għalhekk, l-analiżi tagħha se tiġi trattata fil-qosor lejn l-aħħar ta’ dan id-dokument ta’ ħidma.

Sfond

Fir-rapport ta’ inizjattiva proprja dwar "L-irwol tal-koeżjoni territorjali fl-iżvilupp 
reġjonali" (rapporteur: Ambroise Guellec), adottat fil-plenarja fit-28 ta’ Settembru 2005, il-
Parlament Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproċedi immedjatament bil-
pubblikazzjoni ta’ "White Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali". Dakinhar, din kienet 
indikazzjoni ċara min-naħa tal-Parlament Ewropew, li l-kunċett ta’ "koeżjoni territorjali" se 
jkun strumentali għall-iżvilupp futur tal-politika reġjonali tal-UE. Għal dik ir-raġuni, kellha 
bżonn li tiġi definita kif xieraq. L-inklużjoni ta’ "territorjali" flimkien mal-koeżjoni 
"ekonomika u soċjali" fit-Trattat ta’ Lisbona (l-Artikolu 3 TUE u l-Artikolu 174 TUE), 
kompliet issaħħaħ dan il-kunċett, li xorta waħda baqa’ kemxejn mhux ċar fid-definizzjoni, 
metodi u l-approċċ tiegħu. 

Madankollu, mis-snin disgħin, kien diġà qed iseħħ dibattitu ġenerali dwar il-koeżjoni 
territorjali. Fl-1999, il-Perspettiva Ewropea għall-Iżvilupp tal-Ispazji (ESDP) bdiet proċess li 
jwassal biex fl-2007 tkun adotatta "l-Aġenda Territorjali tal-Unjoni Ewropea" mill-Ministri 
tal-UE responsabbli għall-ippjanar tal-ispazji u l-iżvilupp urban. Dawn id-dokumenti politiċi 
tefgħu enfasi kbira fuq l-irwol li tista’ tissejjaħ biex tagħti l-koeżjoni territorjali sabiex 
tiżgura,żvilupp armonizzat u sostenibbli madwar l-Unjoni. Il-Parlament Ewropew irreaġixxa 
pożittivament għal dan l-approċċ fir-rapport tiegħu dwar  "Is-Segwitu tal-Aġenda Territorjali 
u tal-Karta ta’ Leipzig” (rapporteur: Gisela Kallenbach), b’hekk reġa’ sostna t-talba tiegħu 
għal definizzjoni ċara tal-koeżjoni territorjali fil-Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali li 
kienet se ssir.  

Il-Kontenut tal-Green Paper tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni Ewropea finalment adottat il-Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali fis-6 
ta’ Ottubru 2008 bit-titlu "Nibdlu d-diversità territorjali f’vantaġġi". Din il-karta ma 
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tipprovdix definizzjoni ta’ "koeżjoni territorjali"; minflok, tniedi konsultazzjoni wiesgħa ma’ 
awtoritajiet reġjonali u lokali, assoċjazzjonijiet, NGOs, soċjetà ċivili immirata biex jiżdied l-
għarfien kondiviż ta’ dan il-kunċett il-ġdid u l-implikazzjonijiet tiegħu fuq il-politika reġjonali 
tal-UE fil-futur. Biex tagħmel dan, tipprovdi lista ta’ mistoqsijiet konkreti li jkopru aspetti 
differenti li jinkludu definizzjoni. Din il-konsultazzjoni pubblika se tibqa’ miftuħa sa l-aħħar 
ta’ Frar 2009. 

Skont il-Green Paper, il-koeżjoni territorjali hija dwar l-iżvilupp armonjuż li għandu jkun 
assigurat fit-territorji kollha tal-UE, u dwar l-assigurar li ċ-ċittadini tagħhom ikunu jistgħu 
jieħdu vantaġġ kemm jista’ jkun mill-karatteristiċi inerenti ta’ dawn it-territorji. Il-Green 
Paper tissuġġerixxi li d-diversità għandha issa tinbidel f’valur u f’vantaġġ kompetittiv li 
jikkontribwixxi lejn l-iżvilupp sostenibbli tal-UE kollha. L-isfida ewlenija b’hekk hija li t-
territorji jiġu megħjuna biex jagħmlu l-aħjar użu mill-valuri tagħhom. Għal dak l-għan, il-
Green Paper tirrikonoxxi li soluzzjonijiet effettivi ta’ spiss jirrikjedu approċċ integrat u 
koperazzjoni bejn id-diversi awtoritajiet u partijiet interessati. Din wkoll tagħmel referenza 
speċjali għall-ħtieġa li jkun hemm tmexxija aħjar fil-politika ta’ koeżjoni sabiex issir iktar 
flessibbli u iktar kapaċi tadatta ruħha għall-aħjar skala territorjali xierqa  li tkun meħtieġa.

Il-Green Paper tiffoka fuq il-bżonn li jiġi żgurat li jkun hemm żvilupp bilanċjat urban-rurali u 
jissuġġerixxi wkoll mezzi kif jiġu evitati d-depopolazzjoni rurali u l-espansjoni urbana. Din 
telabora fuq tliet kunċetti ewlenin, li fuqhom għandhom bżonn jiġu żviluppati l-azzjonjiet 
politiċi speċifiċi: konċentrazzjoni, konnessjoni u kooperazzjoni:

 Il-konċentrazzjoni ġġib magħha vantaġġi bħal produttività u kreattività ogħla, iżda 
għandha wkoll effetti negattivi speċjalment f’termini ta’ spejjeż ambjentali, 
konġestjoni, prezzijiet tal-art u emarġinazzjoni soċjali. Għalhekk, il-koeżjoni 
territorjali hija dwar il-kisba ta’ bilanċ tajjeb bejn il-gwadanni li jirriżultaw mill-
konċentrazzjoni u l-bżonn li jitwettaq il-potenzjal territorjali fuq skala usa’, sabiex jiġi 
massimizzat il-kontribut tiegħu għall-prosperità tal-Unjoni kollha. 

 Il-konnessjoni tenfasizza l-ħtieġa li jimxu lejn Ewropa integrata li toffri aċċess veloċi 
u effiċjenti għas-swieq, servizzi u nies. Din tinkludi t-trasport, iżda wkoll infrastrutturi 
li hemm wara l-funzjonament effettiv tas-Suq Uniku – bħal dawk li jiggarantixxu 
aċċess għas-saħħa u edukazzjoni, għal internet tal-broadband jew għal netwerks tal-
enerġija. Illum, dawn il-konnessjonijiet fl-Ewropa għadhom imferrxin b’mod mhux 
uniformi. 

 Il-koperazzjoni minn dejjem kienet pilastru importanti għall-politika ta’ koeżjoni. Il-
Green Paper targumenta li għandu isir ħafna aktar  dwar dan, sabiex jiġu indirizzati 
kwistjonijiet li huma ta’ natura transkonfinali u jvarjaw mill-ivvjaġġar sal-ambjent. 
Din il-koperazzjoni għandha sseħħ f’ħafna livelli u għandha tinvolvi sħab ġodda. 

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi wkoll l-isfidi partikolari ta’ żvilupp li dawn it-tliet tipi ta’ reġjuni 
b’karatteristiċi ġeografiċi speċifiċi (muntanji, gżejjer, zoni b’popolazzjoni mhux sfiqa) 
jaffaċċjaw, u tqis jekk humiex meħtieġa miżuri ta’ politiki speċjali, sabiex jingħelbu dawn il-
problemi. Finalment, il-Kummissjoni enfasizzat għadd ta’ politiki settorjali tal-UE, li 
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għandhom impatt territorjali qawwi (pereżempju t-trasport, l-enerġija, l-ewwel pilastru tal-
PAK, l-impjiegi, l-ambjent), u li jimmiraw lejn l-importanza li jinħolqu sinerġiji bejniethom. 
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It-tħejjija tar-reazzjoni tal-Parlament: kummenti inizjali mir-rapporteur tiegħek

A. IL-GREEN PAPER

 L-adozzjoni ta’ Green Paper: Ir-rapporteur tiegħek jilqa’ bil-qalb l-adozzjoni tal-Green 
Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali, għax tirreaġġixxi għal talba li l-Parlament 
Ewropew ilu jagħmel. Minkejja l-fatt li t-Trattat ta’ Lisbona għadu ma ġiex ratifikat u, 
għalhekk, “il-koeżjoni territorjali” bħalissa m’għandhiex bażi formali ta’ Trattat, din 
il-Green Paper tipprovdi biex jiġi analizzat għall-ewwel darba dan il-kunċett, li 
flimkien mal-koeżjoni ekonomika u soċjali, se jkun prijorità ewlenija għall-Unjoni.

 Definizzjoni: Din il-Green Paper, madankollu, m’għandhiex ambizzjoni tant li ma 
tipprovdix definizzjoni konkreta ta’ dan il-kunċett ġdid, kif antiċipat oriġinarjament. 
F’termini konkreti, dan ifisser aktar dewmien biex il-kunċett ta’ “koeżjoni territorjali”, 
jibda jitħaddem. Għandu jiġi enfasizzat li l-Parlament Ewropew qed jistenna li minn 
din il-konsultazzjoni pubblika għandha tirriżulta definizzjoni ċara ta’ koeżjoni 
territorjali, li dwarha jkun hemm qbil komuni, u tkun kondiviża u mifhuma mill-
partijiet kollha interessati fil-qasam tal-politika reġjonali. 

 Il-konsultazzjoni pubblika: F’dak is-sens, ir-rapporteur tiegħek jilqa’ bil-qalb it-tnedija 
ta’ konsultazzjoni pubblika dwar il-koeżjoni territorjali. Is-suċċess ta’ dan il-proċess 
huwa marbut direttament mal-parteċipazzjoni wiesgħa kemm jista’ jkun tad-diversi 
partijiet interessati u s-soċjetà ċivili f‘dan id-dibattitu. Il-Membri tal-Parlament 
Ewropew għandhom jikkontribwixxu b’mod effettiv biex jippromwovu l-Green Paper
dwar il-Koeżjoni Territorjali fost iċ-Ċittadini Ewropej. 

 L-istennija tal-pubblikazzjoni ta’ White Paper: Il-Parlament Ewropew għandu jkun sod 
fl-esiġenza tiegħu għall-pubblikazzjoni ta’ White Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali, 
wara li jintemm dan il-proċess ta’ konsultazzjoni. Ir-rapporteur tiegħek iqis  li l-
pubblikazzjoni ta’ White Paper tista’ tħejji t-triq biex "il-koeżjoni territorjali" tinbidel 
f’dispożizzjonijiet konkreti, li għandhom jiġu introdotti fil-pakkett leġiżlattiv li jmiss 
dwar il-Fondi Strutturali għal-perjodu ta’ programmar ta’ wara l-2013. 

 L-aspetti finanzjarji: Ir-rapporteur tiegħek jaqbel li jiġu esklużi r-referenzi kollha għall-
implikazzjonijiet baġitarji u finanzjarji tal-koeżjoni territorjali mid-dibattitu attwali. 
Ikun aħjar jekk l-analiżi tagħna tiġi limitata għall-aspetti politiċi ta’ dan l-objettiv il-
ġdid u fi stadju aktar tard nirriflettu dwar jekk, kif jew sa liema punt dan il-kunċett il-
ġdid jista’ jaffettwa l-baġit tal-UE għall-perjodu ta’ wara l-2013.

B. IL-KUNĊETT TA’ KOEŻJONI TERRITORJALI

L-analiżi tal-kunċett il-ġdid: Ir-rapporteur tiegħek jemmen li l-koeżjoni territorjali hija 
kunċett distint li għandu jipprovdi valur miżjud tanġibbli għall-koeżjoni ekonomika u 
soċjali.  It-tliet partijiet komponenti tal-koeżjoni (ekonomiku, soċjali u territorjali) 
għandhom ikunu kumplimentari u jsaħħu b’mod reċiproku, waqt li madankollu jżommu l-
missjoni separata tagħhom f’kunċett uniku integrat. Għalhekk, m’għandu jkun hemm l-
ebda ġerarkija bejn dawn l-objettivi. Id-dibattitu attwali m’għandux biss jipprova 
jiddetermina l-valur miżjud tal-koeżjoni territorjali, u l-benefiċċji konkreti li ċ-ċittadini 
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Ewropej huma mistennija li jiksbu minn din l-eżekuzzjoni, iżda għandu wkoll iqis kif dan 
il-kunċett se jiġi  integrat fil-politika reġjonali tal-UE fil-futur. 

Iċ-ċaħda tal-prospett ta’ Ewropa assimmetrika: Ir-rapporteur tiegħek iħoss li l-iżvilupp 
armonjuż tal-Unjoni se jikkontribwixxi b’mod effettiv biex jiżdied il-vantaġġ kompetittiv 
tal-ekonomija tal-UE. Għalhekk, il-koeżjoni territorjali tista’ tiġi interpretata biss bħala 
kunċett orizzontali li jappoġġja l-iżvilupp tal-Unjoni ġenerali. L-isfida hija li jsir enfasi 
fuq strumenti aktar effiċjenti li jistgħu jiksbu dan l-għan. Ix-xogħol tan-Netwerk Ewropew 
għall-Osservazzjoni tal-Ippjanar għall-Iżvilupp tal-Ispazji (ESPON) huwa partikolament 
importanti f’dan ir-rigward, għax jipprova jippreżenta l-implikazzjonijiet ta’ mudelli ta’ 
żvilupp differenti dwar l-iżvilupp territorjali tal-UE. 

Benefiċċji ta’ trasferiment madwar l-Unjoni: Din l-idea saret partikolarment saljenti fir-
rigward tal-ħolqien ta’ ċentri ta’ eċċellenza madwar l-Unjoni li huma vitali għas-suċċess 
ekonomiku, sejbiet xjentifiċi, innovazzjoni teknoloġika u impjiegi. Huwa importanti li 
jiġu stimulati aktar l-interazzjoni u t-trasferiment ta’ għarfien bejn iċ-ċentri u l-gruppi 
(clusters) ta’ riċerka u innovazzjoni u r-reġjuni ta’ madwarhom. Tali ċentri ta’ suċċess 
għandhom jipprovdu benefiċċji li jitqassmu b’mod ugwali madwar it-territorju tal-UE, 
sabiex jiġi massimizzat l-effett tal-investimenti li jsiru.

L-isfruttar tal-potenzjal ta’ kull reġjun; Għall-Unjoni Ewropea m’hemm l-ebda mudell 
"fiss u tajjeb għal kulħadd", li jkun jaħdem tajjeb ugwalment fir-reġjuni kollha tagħha. Id-
diversità tal-Unjoni proprjament hija s-saħħa tagħha. Huwa importanti li jiġu determinati 
l-valuri ta’ kull reġjun Ewropew u biex jibnu fuq dawk, sabiex tiżdied il-kompetittività 
tagħhom u jiggarantixxu tkabbir u prosperità. Ir-rapporteur tiegħek iqis li dwar dan, hija 
importanti ħafna l-kontribuzzjoni tal-ex Prim Ministru Finlandiż Esko Aho f’artiklu riċenti 
li ppubblika fil-Financial Times (ippubblikata fis-16/07/2008). Is-Sur Aho jargumenta li l-
Unjoni Ewropea għandha bżonn tiffoka fuq il-ħolqien ta’ tipi ta’ gruppi madwar l-Unjoni 
tal-istess tip bħal "Silicon Valley". Huwa kruċjali li r-riżorsi jiġu ffukati fuq il-ftit gruppi 
li jeżistu aktar milli l-flus jinfirxu  ma’ kullimkien, b’opportunitajiet limitati ta’ suċċess. Fi 
kliem ieħor, mhux kull reġjun għandu l-potenzjal jew ir-riżorsi li jsir ċentru ta’ eċċellenza; 
dan mhux l-objettiv ta’ dak li għandna nippruvaw niksbu. L-UE għandha tillimita l-
approċċ tagħha f’dak id-dawl. 

It-titjib tal-Objettiv Ewropew tal-Koperazzjoni Territorjali: Iċ-ċertezza ta’ dan il-valur 
miżjud Ewropew ta’ dan l-objettiv diġà ġiet ippruvata mingħajr ebda dubju. L-
involviment dirett tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-
programmi rilevanti tal-koperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali, jagħti 
sinjal pożittiv ieħor lill-iżvilupp futur ta’ dan l-objettiv politiku. L-importanza tad-
dimensjoni transkonfinali u l-programmi rilevanti operattivi tal-Politika Ewropea tal-
Viċinat għandha tiġi enfasizzata wkoll f’dak ir-rigward. Din hija storja ta’ suċċess għall-
politika reġjonali tal-UE u għandha titqawwa bil-kbir għall-perjodu ta’ programmar li 
jmiss.

Reġjuni b’karatteristiċi ġeografiċi speċifiċi: Il-Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali 
tirrikonoxxi l-isfidi partikolari ta’ żvilupp speċjalment għal tliet tipi ta’ reġjun: reġjuni 
muntanjużi, reġjuni insulari, u reġjun b’popolazzjoni mhux sfiqa. Il-Parlament Ewropew 
ilu jħeġġeġ għal strateġija komprensiva li tippermetti lil dawn ir-reġjuni li jegħlbu l-
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iżvantaġġi severi u permanenti naturali u demografiċi. Għalhekk, fl-iżvilupp ta’ dawn ir-
reġjuni, għandha tingħata konsiderazzjoni speċjali sabiex jiġi żgurat preċiżament żvilupp 
armonjuż  għall-Unjoni u tinkiseb “koeżjoni territorjali”. Madankollu, ir-rapporteur 
tiegħek jixtieq jenfasizza f’dan il-waqt, li l-koeżjoni territorjali għadha kunċett orizzontali 
li tikkonċerna lir-reġjuni kollha tal-UE; ma tistax tiġi interpretata bħala politika ġdida 
għar-reġjuni b’karatteristiċi ġeografiċi speċifiċi. 

L-impatt territorjali tal-Politiki Komunitarji settorjali: Ir-rapporteur tiegħek jinsab 
diżappuntat li s-sezzjoni speċifika tal-Green Paper hija limitata fl-elenkar tal-politiki tal-
UE li għandhom impatt territorjali qawwi, madankollu, mingħajr ma titfa’ enfasi fuq il-
koeżjoni territorjali bħala objettiv ta’ prijorità jew prerekwiżit għall-iżvilupp ta’ dawn il-
politiki. Il-Parlament Ewropew f’għadd ta’ okkażjonijiet appoġġja l-ħtieġa għal approċċ 
integrat għall-azzjonijiet u politiki tal-UE kollha implimentati. F’termini politiċi, jista’ jiġi 
argumentat li din l-idea tikkorrispondi kompletament mal-ħtieġa li jiġi koordinat l-impatt 
territorjali tal-politiki komunitarji settorjali  kollha f’territorju partikolari. Madankollu, fl-
istess waqt trid issir l-osservazzjoni li ġejja: billi jitfa’ enfasi fuq id-dimensjoni territorjali 
tal-politiki settorjali l-oħra kollha tal-UE, il-Parlament Ewropew ma jippruvax inaqqas l-
importanza u l-awtonomija tal-politika reġjonali tal-UE. Għall-kuntrarju, l-għan ta’ 
approċċ integrat huwa li jimmassimizza l-effett ta’ interventi strutturali implimentati u 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej. 

Tmexxija territorjali: Il-Green Paper tħares lejn governanza territorjali mtejba bħala ċ-
ċavetta għall-implimentazzjoni fil-futur b’suċċess tal-politika ta’ koezjoni. Fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet tar-rapport tal-PE li kien adottat riċentement dwar "Il-governanza u s-
sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u bażi għal proġetti fil-qasam tal-politika 
reġjonali" (rapporteur: Jean Marie Beaupuy), ir-rapporteur se jiffoka fuq il-ħtieġa li tiġi 
promossa s-sistema ta’ governanza fuq diversi livelli u biex jiddeterminaw il-livell 
territorjali xieraq li għalih l-intervent ikun aktar effettiv fi stadji differenti tal-ippjanar u l-
implimentazzjoni tal-programm. Naturalment, għandha titqies kif xieraq l-importanza li 
biex jinħolqu sħubiji territorjali ġodda, li għandhom ikunu fil-qalba tal-analiżi kollha 
rilevanti dwar il-Green Paper. 

Il-Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali talludi għal għadd ta’ kwistjonijiet oħra li 
jistgħu jiġu żviluppati wkoll f’dan id-dibattitu. Pereżempju, il-ħolqien ta’ indikaturi li se 
jimmoniterjaw aħjar il-karatteristiċi u x-xejriet fil-koeżjoni territorjali, kien diġà punt ta’ 
dibattitu fil-Kumitat tagħna li għandu bżonn jiġi elaborat aktar. 

C. IL-ĦAMES RAPPORT TA’ PROGRESS DWAR IL-KOEŻJONI EKONOMIKA U SOĊJALI

Dan ir-rapport ta’ progress jikkonsisti f’żewġ partijiet. L-ewwel parti tinkludi r-riżultati tal-
konsultazzjoni pubblika dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni (li tnediet wara l-pubblikazzjoni 
tar-Raba’ Rapport ta’ Koeżjoni). It-tieni parti tipprovdi għal analiżi tas-sitwazzjoni u xejriet 
rigward il-kontribut ta’ setturi ta’ tkabbir speċifiċi għall-koeżjoni. 

Il-Parlament jista’ jappoġġja l-konklużjonijiet ewlenin ta’ dan il-proċess ta’ konsultazzjoni (li 
għalih waslu aktar minn 100 kontribuzzjoni). Dawn jikkorrispondu kompletament għall-
pożizzjonijiet adottati fir-rapport tal-PE dwar ir-Raba’ Rapport ta’ Koeżjoni (rapporteur: 
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Ambroise Guellec). Dawn jinkludu ċ-ċaħda ta’ kwalunkwe attentat għan-nazzjonalizzazzjoni 
mill-ġdid u l-impenn għal politika komunitarji waħda, li għandha tkun biss f’pożizzjoni li 
tindirizza sfidi bħall-globalizzazzjoni, il-bidla fil-klima u d-demografija. Ir-rapport jesprimi 
wkoll twemmin qawwi li din il-politika għandha tkopri r-reġjuni kollha tal-UE, billi 
tirrappreżenta valur miżjud għal kulħadd, u mhux biss għall-ifqar reġjuni ta’ konverġenza. 
Huwa jenfasizza wkoll il-bżonn li bejn il-politiki settorjali differenti, jiġu implimentati 
sinerġiji u approċċ integrat sabiex jinkiseb l-aħjar riżultat għat-tkabbir u l-iżvilupp 
implimentat.

Ir-rapporteur tiegħek jixtieq jiġbed l-attenzjoni għal aspett ieħor tal-Ħames Rapport ta’ 
Progress dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali, li jqis li huwa ċentrali għar-riforma futura 
tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE. Il-Kummissjoni, f’dak ir-rapport - għall-ewwel darba –
tagħmel referenza speċifika għar-"Reġjuni ta’ Tranżizzjoni", li jinsabu bejn ir-"Reġjuni ta’ 
Konverġenza" u r-"r-Reġjuni ta’ Kompetittività u Impjiegi". Dan jidher li huwa l-ewwel 
attentat biex dawn ir-reġjuni jiġu trattati separatament billi issa huma mqassmin bħala reġjuni 
fil-“fażi ta’ introduzzjoni" u “fażi ta’ tneħħija gradwali” (‘phasing in’ u ‘phasing out’) bejn
dawn iż-żewġ Objettivi. Ir-rapporteur tiegħek japprova bis-sħiħ dan l-approċċ, mhux biss 
minħabba li jagħti stejtus aktar ċar lil dawn ir-reġjuni, iżda l-aktar bħala rikoxximent għall-
fatt li għandha bżonn tiġi mfassla u tiddaħħal fis-seħħ sistema aktar komprensiva ta’ għajnuna 
tranżitorja gradwali lejn reġjuni li dalwaqt ikunu ’l fuq mil-limitu ta’ 75% mill-PGD  .

Konklużjoni

L-analiżi attwali għandha sservi bħala bażi għad-dibattitu li għandu jseħħ fil-Kumitat REGI 
nhar il-5 ta’ Novembru 2008, fil-preżenza tal-Kummissarju Hübner. Dan id-dokument ta’ 
ħidma ma jinkludix preżentazzjoni eżawrjenti  tal-kwistjonijiet li tqajmu fil-Green Paper, jew 
analiżi kompleta tal-pożizzjonijiet tar-rapporteur, li se jkunu preżentati fl-abbozz ta’ rapport. 
Ir-rapporteur tiegħek jixtieq jistieden lill-Membri kollha ta’ dan il-Kumitat sabiex 
jipparteċipaw b’mod attiv fid-dibattitu u jressqu l-ideat, l-opinjonijiet, u l-proposti tagħhom. 
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