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Sommarju Eżekuttiv  

Ir-riforma tal-Governanza Ewropea issa ilha prijorità tal-Kummissjoni għal kważi tmien snin. 
Il-White Paper dwar il-governanza Ewropea ta’ l-2001 tal-Kummissjoni Ewropea indirizzat din 
ir-realtà li hija ta’ sfida. Il-Kummissjoni marret lilhinn milli sempliċement għarfet dan, u 
impenjat lill-UE sabiex  taħdem aktar mal-gvernijiet reġjonali u lokali u lilhinn minn dawk l-
istrutturi formali mas-soċjetà ċivili usa’’. Dan l-impenn ma kellux ikun f’direzzjoni waħda, fejn 
il-parteċipanti jiġu kkuntattjati sempliċement sabiex jiġu implimentati l-politiki Ewropej li 
jkunu diġà ġew deċiżi. Il-Kummissjoni fittxet metodi sabiex tinvolvi din ir-realtà usa’’ ta’ 
governanza billi ddefinixxiet il-miri, elaborat il-politiki u poġġiethom fil-prattika.  

Kull wieħed mis-27 Stat Membru żviluppa l-Qafas ta’ Referenza Strateġika Nazzjonali tiegħu 
(National Strategic Reference Framework - NRSF), dikjarazzjoni dettaljata tal-miri ta' l-iżvilupp 
tiegħu fil-kuntest Ewropew għall-iżvilupp ta’ ekonomiji sostenibbli, ta’ suċċess u moderni - l-
Aġenda ta' Liżbona. Is-sħubija u l-parteċipazzjoni jiffurmaw parti essenzjali minn dan il-proċess 
ta' żvilupp.  

Dan l-istudju joffri stampa infurmata dwar kif din il-mira għal sħubija akbar qegħda tiżviluppa 
fuq il-bażi tat-tieni l-akbar qasam tal-baġit ta’ l-UE – il-Fondi ta’ Koeżjoni u Struttuali waqt il-
perjodu ta’ programmar attwali bejn l-2007-2013.  

Iħares lejn it-tifsira tal-governanza fil-kuntest tal-bidu tas-seklu wieħed u għoxrin qabel ma’ 
jeżamina l-iżviluppi proprji permezz ta' l-istudju tal-kazijiet ta’ l-Istati Membri: l-Awstrija, id-
Danimarka, l-Italja, il-Latvja u r-Rumanija.  

Dawn iż-żewġ oqsma ewlenin, wieħed aktar teoretiku u l-ieħor aktar prattiku, jipprovdu l-
pedament għal sinteżi tar-rapport u tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu.  

L-isfida tal-governanza u tas-sħubija  

Matul dawn l-aħħar għoxrin sena, it-terminu ‘governanza’ sar wieħed frekwenti, kif ukoll 
wieħed prominenti fost ħafna mis-soċjetajiet tagħna u f’firxa ta’ dixxiplini, inklużi x-xjenza 
poltika, l-ekonomija, is-soċjoloġija, u l-amministrazzjoni pubblika.  

B'mod ġenerali, it-terminu ‘governanza’ jirreferi għall-proċessi, l-istrutturi, ir-regoli, in-normi 
u l-valuri li permezz tagħhom jistgħu jiġu mmexxija u kkoordinati attivitajiet kollettivi (1). 
B’mod ġenerali, il-governanza tiddeskrivi mudell ġdid ta' koordinazzjoni bejn atturi differenti: 
il-gvernijiet, il-parlamenti, l-istrutturi uffiċjali ta' konsultazzjoni, l-aġenziji pubbliċi, il-
kunsinnjanti privati, il-membri tal-korp akkademiku, l-istituti ta’ riċerka, il-mezzi ta’ 
komunikazzjoni, il-korpi rappreżentattivi bħall-imsieħba soċjali u firxa ta’ Organizzazzjonijiet 
Mhux Governattivi (Non-Governmental Organisations - NGOs), li wħud minnhom huma 
strutturati ħafna waqt li oħrajn huma korpi li jorganizzaw kampanji b’mod inqas formali. Kollha 
jipparteċipaw f'nisġa kumplessa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u fl-implimentazzjoni tal-politika. It-
teħid tad-deċiżjonijiet għalhekk m’għadux aktar iddominat minn ġerarkija amministrattiva iżda 
minn relazzjonijiet kumplessi bejn dawn l-atturi. Il-kooperazzjoni bejn dawn l-atturi tista’ sseħħ 
permezz ta' netwerks vertikali u orizzontali u tinvolvi lill-istat, iżda wkoll lis-soċjetà ċivili  

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., . Breitfuss A. (Eds.) 2008: “ Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat, ISBN: 978-3-
531-14587-7 
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(atturi ekonomiċi u soċjali, istituzzjonijiet ibbażati fuq il-komunità u fuq gruppi mhux 
strutturati, il-mezzi tax-xandireċċ) fuq il-livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u globali.  

L-approċċ integrat, kif iddefinit fil-Linji Gwida Strateġiċi tal-Komunità 2007-2013 isejjaħ 
għall-integrazzjoni ta’ strateġiji ta’ tkabbir fuq il-livelli Ewropej, reġjonali u lokali, li tqis il-
karatteristiċi speċifiċi reġjonali u li hija bbażata fuq ġovernanza msaħħafuq livelli differenti. 
Approċċ bħal dan għandu jassigura li kull settur ma jiġix żviluppat f’iżolament iżda fil-kuntest 
ta’ viżjoni  koerenti għall-iżvilupp soċjo-ekonomiku tat-territorji ta’ l-Istati Membri. Dan jeħtieġ 
integrazzjoni aktar profonda ta’ politiki pubbliċi b’impatt territorjali, b’mod partikolari fil-każ 
ta’ l-isfera ekonomika, soċjali u ambjentali.  

Il-prinċipju ta’ sħubija sar wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-koeżjoni ta’ l-UE li jistabbilixxi 
parteċipazzjoni fuq livelli differenti (sottonazzjonali, nazzjonali u sopranazzjonali) u ta’ diversi-
atturi (awtoritajiet lokali/reġjonali, organizzazzjonijiet privati/ċivili) ta’ l-imsieħba fit-tfassil tal-
politika ta’ koeżjoni, fl-implimentazzjoni, fil-monitoraġġ u fl-evalwazzjoni. Fid-diżinn tal-qafas 
finanzjarju u operattiv tal-politika reġjonali għall-perjodu 2007 sa 2013, il-prinċipju ta’ sħubija 
reġa’ kiseb importanza u issa jinkludi wkoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-imsieħba 
ambjentali, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), u l-korpi li jippromwovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi(2). F’dan il-każ, il-prinċipju tas-sħubija jenfasizza aspetti kemm ta’ 
integrazzjoni vertikali kif ukoll orizzjontali.  

Xi temi komuni fl-abbozzar ta’ l-NSRF ma’ l-UE 27 

Fil-prattika, l-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni ta’ l-UE tipprovdi diversi 
sfidi għall-atturi li jipparteċipaw. Dawn il-kundizzjonijiet wasslu għal sistema ta’ 
amministrazzjoni kondiviża bejn il-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali: fil-qosor, 
sistema ta’ governanza fuq livelli differenti, li iżda tvarja bejn l-Istati Membri u wkoll bejn 
reġjuni fi Stat Membri. Il-gvernijiet nazzjonali u l-atturi sottonazzjonali għandhom gradi 
differenti ta’ parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fil-poter.  

Joħorġu numru ta’ temi komuni madwar l-UE 27 rigward kif l-NSRFs ġew abbozzati u 
żviluppati. 

Tema komuni hija li l-proċess ta' preparazzjoni ta' l-NSRF ma sarx f'iżolament politiku jew ta' 
ppjanar. Il-proċess ġeneralment sar f’qafas usa’ ta’ żvilupp nazzjonali jew ta’ riforma nazzjonali 
u ta’ ppjanar. Kemm jekk il-proċessi ta’ ppjanar differenti twettqu b’mod simultanju jew 
konsekuttiv, dawn użaw l-istess dejta, involvew sħubijiet simili jekk mhux identiċi u kienu 
mmirati sabiex jinkisbu miri komuni.  

Proċess bħal dan forsi kien mistenni aktar f'pajjiżi li ilhom aktar Stati Membri, fejn l-importanza 
relattiva tal-fondi ta' l-UE hija anqas importanti. Kien fil-fatt komuni fl-Istati Membri kollha fi 
gradi differenti. 

F’sens reali ħafna, dan jista’ jidher bħala evoluzzjoni pożittiva tal-governanza Ewropea, fejn il-
prijoritajiet ta’ l-iżvilupp strateġiku Ewropew u nazzjonali jiġu ddefiniti, artikolati u segwiti 
b’mod konġunt, minn gruppi pjuttost simili ta’ persuni interessati.  

                                                 

(2) Ara l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006.  
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Il-Ministeri tal-Finanzi nazzjonali jew l-aġenziji eżekuttivi li jiddependu fuq dawk il-ministeri 
kienu normalment l-amministrazzjonijiet nazzjonali ewlenin li appoġġaw, ikkoordinaw u xi 
drabi ikkontrollaw il-proċess ta’ l-abbozzar.  

Dawn il-ministeri ċentrali bil-kontroll tagħhom fuq id-deċiżjonijiet politiċi importanti dwar l-
infiq mhumiex ġeneralment magħrufa għar-rieda tagħhom li jaqsmu s-setgħat tagħhom ma’ 
strutturi ta’ sħubija – għall-inqas mhux fit-tradizzjoni amministrattiva.   

L-ewwel element komuni ta’ l-approċċ ta’ sħubija kien il-ħolqien ta’ gruppi ta’ ħidma inter-
ministerjali jew strutturi li jressqu flimkien l-uffiċjali mill-ministeri tal-finanzi mal-
kontropartijiet tagħhom mill-ministeri kkonċernati (dawk responsabbli għall-eżekuzzjoni u l-
implimentazzjoni tal-programmi).   

Hemm provi reali ta’ djalogu strutturat bejn uffiċjali ta’ livell għoli u medju minn ministeri 
differenti fit-tħejjija ta’ l-NSRFs. Diversi Stati Membri ħolqu kumitati formali għal dan il-għan, 
waqt li oħrajn ippreferew gruppi ta' ħidma anqas formali. F’xi każijiet, dawn il-korpi kienu 
mmexxija mill-figuri politiċi ewlenin, inklużi Prim Ministri.  

It-tieni element komuni huwa l-impenn għal djalogu bejn il-gvern ċentrali u livelli governattivi 
oħra, reġjonali u lokali u fuq miri, kontenut, riżorsi u anke metodi. Minkejja li kien hemm 
varjazzjonijiet wiesgħaa f’dan id-djalogu bejn is-27 Stat Membru, l-eżistenza tagħhom kienet 
komuni.   

Fejn jeżistu l-entitajiet reġjonali (b’mod aktar ovvju fl-Istati Membri aktar federali) kien hemm 
tendenza ċara lejn djalogu reali f’fażijiet ma’ dawk l-amministrazzjonijiet. Dawn id-djalogi reali 
spiss kienu miż-żewġ naħat u seħħew fuq medda ta’ żmien. F’dawn il-każijiet, l-
amministrazzjoni ċentrali żammet konsultazzjonijiet bikrija ma’ korpi reġjonali, u mbagħad 
ipproduċiet abbozz bikri ta’ l-NSRF (xi drabi mar-rappreżentanti reġjonali li jipparteċipaw fil-
proċess ta’ l-abbozzar). 

Dan l-abbozz, jew dawn l-abbozzi, imbagħad ġew sottomessi mill-ġdid lil-laqgħat konsultattivi 
li kienu jinvolvu kemm l-amministrazzjonijiet ċentrali kif ukoll reġjonali u meta kien possibbli 
ntlaħaq konsensus. F’ċerti każijiet saru dispożizzjonijiet għal proċedura ta' arbitraġġ fejn il-
proposti mhux aċċettati mill-amministrazzjoni ċentrali jistgħu jiġu kkunsidrati mill-ġdid.  

Fi Stati fejn l-amministrazzjonijiet reġjonali ma jeżistux, saru konsultazzjonijiet ma’ l-
awtoritajiet lokali, spiss permezz ta’ djalogu ma’ l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-kunsilli tal-
kontea, tal-belt u l-awtoritajiet tar-raħal, u t-territorji. Waqt li dawn il-konsultazzjonijiet kienu 
jirriflettu t-tendenza ta’ mudell “top-down” (minn fuq għal isfel), kien hemm skambji 
sinjifikanti u xorta waħda kien possibbli li jsiru emendi fihom.   

Huwa komuni wkoll fost l-Istati Membri mudell ta’ konsultazzjoni u djalogu ma’ l-imsieħba 
soċjali, il-persuna ewlenija li tħaddem u l-federazzjonijiet ta’ l-unions. Dawn xi drabi saru 
permezz ta’ l-involviment ta’ mekkaniżmi konsultattivi formali bħall-Kumitati Ekonomiċi u 
Soċjali, il-Kmamar tal-Kummerċ u l-Industija, eċċ, xi drabi permezz tal-parteċipazzjoni diretta 
tal-federazzjonijiet fuq il-livell nazzjonali u reġjonali u spiss permezz ta' taħlita taż-żewġ metodi.  

Hemm ukoll provi ċari ta’ xewqa ġenwina mill-amministrazzjonijiet ċentrali sabiex jilħqu lill-
Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (NGOs) oħra bħala persuni fis-soċjetà ċivili li 
għandhom interess. F’ċerti oqsma speċifiċi tal-programm, inklużi kwistjonijiet ta’ l-ugwaljanza 
bejn is-sessi jew l-ugwaljanza għall-persuni b’diżabbiltà, it-tħassib ambjentali u l-
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kunsiderazzjonijiet ta’ minorità etnika, l-għażla ta’ l-NGOs kienet relattivament ċara. F’oqsma 
oħra aktar orizzontali jew li għandhom diversi taqsimijiet, l-għażla ta’ l-NGOs kienet xi kultant 
aktar diffiċli. Liema NGOs għandhom jiġu mistiedna biex jipparteċipaw f'diskussjonijiet 
ġenerali dwar l-iżvilupp reġjonali? Liema NGOs għandhom jiġu esklużi?   

L-involviment ta’ NGOs iżgħar iġib ukoll xi problemi tekniċi fil-każ ta’ l-espansjoni tas-
sħubijiet tas-soċjetà ċivili fil-politika ta’ koeżjoni. Il-proċess ta’ koeżjoni huwa neċessarjament 
wieħed twil u d-dokumentazzjoni tiegħu spiss hija sinjifikanti. L-NGOs lokali jew ad hoc spiss 
ma jkollhomx riżorsi umani u infrastrutturali sabiex janalizzaw u jipproċessaw id-
dokumentazzjoni,  u lanqas ma jkollhom kontinwità ta’ rappreżentanza fil-każijiet meta huma 
jipparteċipaw (rappreżentanti volontarji differenti li jattendu l-laqgħat). Dan jista’ jwassal 
sabiex xi korpi uffiċjali jħarsu b’mod kritiku lejn il-benefiċċji li jiksbu meta mqabbla mal-ħin li 
jinvestu fid-djalogi ta’ sħubija ma’ NGOs iżgħar.  

Differenzi strutturali u kulturali 

Ir-riċerka tagħna wriet ukoll li ħafna aspetti komuni tas-sħubija li jinsabu fost is-27 Stat 
Membru kollha jridu jkunu bbilanċjati b’differenzi strutturali u kulturali importanti.  

Id-differenzi strutturali jirreferu kemm għas-sitwazzjoni ekonomika ġenerali kif ukoll għas-
sistemi politiċi. Fl-ekonomiji l-aktar żviluppati hemm it-tendenza li jkun hemm ħtieġa inqas 
qawwija għal proġetti ta' żvilupp infrastruttali ewlenin, waqt li f’xi Stati Membri ġodda saret 
enfasi konsiderevoli fuq l-iżvilupp ta' diversi elementi ta' infrastruttura fiżika.  

Jeżistu wkoll differenzi simili fl-enfasi li tingħata lil dak li b’mod ġeneriku jissejjaħ 'il-bini tal-
kapaċità'. F'uħud mill-Istati Membri aktar ġodda l-esperjenzi miksuba mill-programmi ta' qabel 
l-adeżjoni enfasizzaw in-nuqqasijiet fl-amministrazzjonijiet nazzjonali u b’mod partikolari fl-
amministrazzjonijiet reġjonali/lokali f’termini tal-kapaċitajiet tagħhom li jiżviluppaw, 
jipproponu u jimplimentaw il-programmi. Dawn il-pajjiżi b'hekk jallokaw ċertu grad ta' prijorità 
għall-iżvilupp u t-taħriġ ta' l-uffiċjali f'diversi livelli tal-gvern.  

Is-sistemi politiċi differenti wkoll għandhom impatt sinjifikanti fuq l-istruttura, il-kontenut u l-
profondità tal-proċessi ta’ sħubija meta niġu għat-tħejjija, l-elaborazzjoni u probabbilment l-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni. Il-qarrej għandu jżomm f'moħħu iżda li din in-nota 
ġiet imħejjija fil-bidu tal-perjodu ta’ l-ipprogrammar 2007-2013 li jfisser li l-kummenti dwar l-
implimentazzjoni tal-programm għandhom ikunu bbażati fuq l-aspirazzjonijiet li espremew id-
diversi awtoritajiet aktar milli fuq il-prattiċi osservati.  

L-importanza tan-netwerks personali fl-iżvilupp u fil-kunsinna tas-sħubija fil-governanza 
m’għandiex tiġi injorata. Għalkemm dawn in-netwerks għandhom funzjoni aktar ċentrali fl-
Istati Membri ż-żgħar, għandhom ukoll rwol f’dawk kbar. Meta l-president ta’ federazzjoni ta’ 
unions jew ta’ assoċjazzjoni ta’ l-awtoritajiet lokali jkollu esperjenza konsiderevoli fil-mod kif 
għandu jinnegozja ma’ l-uffiċjali u l-ministri nazzjonali, huma aktarx ikun jista’ jinfluwenza l-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Diffikultà fil-każ ta' nota bħal din hija li huwa prattikament 
impossibbli li wieħed janalizza, jew li jikkwantifika, l-impatt ta' dawn in-netwerks li huma 
essenzjalment informali.  

L-irwol strutturat għall-universitajiet u għall-istituti oħra ta’ edukazzjoni terzjarja jew 
teknoloġika huwa varjant li huwa pprovdut b’mod espliċitu biss, għall-inqas fuq livell 
nazzjonali f’xi Stati Membri. Dan jista’ jkun punt debboli fil-każ tal-politika li suppost tmexxi 
lill-Aġenda ta’ Liżbona lejn l-innovazzjoni.  
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L-użu ta’ esperti barranin sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta’ l-NRSF, f’termini kemm ta’ 
kontenut kif ukoll ta’ proċeduri, huwa msemmi biss b’mod espliċitu fi ftit Stati Membri. Meta 
dan jissemma, jingħataw ftit dettalji dwar in-natura, il-funzjonijiet u t-termini ta’ referenza ta’ 
dawn l-esperti. Xi Stati Membri involvew lill-Kummissjoni Ewropea fit-tħejjija ta’ l-NSRF 
tagħhom. Waqt li kollha kellhom negozjati sa ċertu grad mal-Kummissjoni, oħrajn issottomew 
b’mod speċifiku l-abbozz tad-dokument tagħhom għal konsiderazzjoni. F’xi Stati Membri l-
uffiċjali tal-Kummissjoni kienu effettivament parteċipanti sħaħ fil-proċess ta’ l-abbozzar, 
f’oħrajn dawn dehru li kellhom rwol prinċipalment bħala osservaturi, waqt li f’oħrajn ma hemm 
l-ebda referenza speċifika għall-parteċipazzjoni tagħhom.  

Indikazzjonijiet ta’ l-istudji tal-każijiet 

Il-ħames studji tal-każijiet – l-Awstrija, id-Danimarka, l-Italja, il-Latvja u r-Rumanija – kollha 
juru dawn l-assumiljanzi, differenzi u sfidi b’mod jew ieħor.  

L-għanijiet tal-politika ta’ 
Koeżjoni  (2007-2013) 

Pajjiż 
Żona 
(f’1000 

kilometri 
kwadri) 

Populazzjo
ni (2007, 
f’miljuni) 

L-Istruttura 
ta’ l-Istat  

(skond il-Proġett 
ESPON 3.2) 

PDG għal 
kull abitant 

f’ PPS, 
2006,  

UE 27 = 100

NSRF 2007-
2013, fondi 

totali 
(Il-prezzijiet ta’ 
l-2007, f’1000 

EUR) 

Konverġe
nza  

Kompetittivi
tà u Impjiegi 

Reġjonali 
L-Awstrija 83.9 8.3 Federali 128 1 461 PO R 

Id-
Danimark

a 
43.1 5.4 

Unitarja 
Deċentralizzat

a 
126 613 - R 

L-Italja 301.3 59.6 
Unitarja 

Reġjonalizzat
a  

103 28 812 C, PO PI, R 

Il-Latvja 64.6 2.3 
Unitarja 

Deċentralizzat
a 

39 4 620 CF, C - 

Ir-
Rumanija 238.4 21.6 Unitarja 

Ċentralizzata 54 19 668 CF, C - 

PO = Tneħħija f’fażijiet; PI = Introduzzjoni; R = Kompetittività Impjiegi u Reġjonali, 
CF = Fond ta’ Koeżjoni, C = Konverġenza   

Il-proċess NSRF Awstrijakk jirrifletti kemm din ir-realtà federali, kif ukoll mudell ta’ 
konsultazzjonijiet u ta’ sħubijijiet li ilu li ġie stabbilit. L-NSRF ġie abbozzat fuq il-livell 
Federali mal-Konferenza Awstrijakka dwar l-Ippjanar ta’ l-Ispazju (ÖROK), li huwa stess huwa 
entità tripartitika federali-reġjonali-muniċipali li tipprovdi pjattaforma ta’ konsultazzjoni. 
Minbarra d-diversi atturi governattivi, l-imsieħba soċjali u xi NGOs kienu involuti fil-proċess 
ta’ elaborazzjoni, mill-anqas permezz tal-federazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom. Il-proċess 
kien jinvolvi esperti barranin u l-abbozz tal-qafas ġie sottomess lill-Kummissjoni Ewropea 
għall-konsiderazzjoni tagħha. L-eżempju Awstrijak juri sistema stabbilita ta’ sħubija u ta’ 
konsultazzjoni li taħdem mingħajr xkiel u b’livell relattivament għoli ta’ esperjenza u 
kompetenza mqassam fuq kull livell. Hemm tħassib dwar il-kumplessità, ir-reżistenza għall-
bidla u n-nuqqas ta' nies esperti sabiex joffru appoġġ għal xi riflessjonijiet. 

Id-Danimarka huwa stat unitajrju fejn l-essenza ta’ l-awtorità governattiva tinsab fl-awtoritajiet 
nazzjonali (gvern u parlament). L-elaborazzjoni ta’ l-NSRF Daniż saret fil-kuntest ta’ riforma 
sinjifikanti ta’ l-istrutturi governattivi interni Daniżi. In-numru ta’ muniċipalitajiet tnaqqas minn 
271 għal 98 u t-13-il amministrazzoni preċedenti tal-kontea ġew integrati f’ħames awtoritajiet 
reġjonali ġodda. Bħal fil-każ Awstrijakk, il-fondi ta’ l-UE huma biss element wieħed fl-
istrateġija Daniża għall-iżvilupp. L-aġenzija ċentrali fil-proċess ta’ elaborazzjoni kienet l-
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Awtorità għall-Intrapriżi u għall-Kostruzzjoni Daniża DEACA/EBST, aġenzija ta’ l-istat li hija 
dipartiment tal-Ministeru ta’ l-Ekonomija u ta’ l-Affarijiet Kummerċjali. L-NSRF ġie 
ppubblikat f’Novembru 2006 wara konsultazzjonijiet estensivi mal-korpi lokali u reġjonali, l-
imsieħba soċjali u l-NGOs l-oħra. L-abbozz li rriżulta mbagħad ġie kkunsidrat mill-Forum ta’ 
Tkabbir Reġjonali, korpijiet ta’ sħubija ġodda li jiġbru flimkien persuni lokali u reġjonali li 
għandhom interess, mill-gvern, mill-awtoritajiet pubbliċi u mill-korpi edukattivi u ta’ taħriġ u 
jiffurmaw parti minn struttura elaborata fil-Kunsill Daniż għat-Tkabbir li għadu kif twaqqaf, 
korp b’19-il membru maħtura mill-Ministru għall-Ekonomija u l-Affarijiet Kummerċjali. Kien 
hemm għalhekk sistema ta’ sħubija mfassla b’mod ġenerali. L-għanijiet iżda kienu stabbiliti 
mill-gvern nazzjonali. Ingħatat enfasi fuq l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni akbar tal-forza tax-
xogħol, per eżempju, mill-persuni b’diżabbiltà jew nisa mill-komunitajiet ta’ immigranti 
eżistenti.  

L-NSRF Taljana tirriżulta minn proċess konsultattiv li beda fl-2005 bil-produzzjoni ta’ tliet 
dokumenti prelimentari (nazzjonali, reġjonali u tal-Mezzogiorno (3)). Matul l-2006 dawn id-
dokumenti kienu jiffurmaw il-bażi ta’ konsultazzjonijiet mifruxa bejn it-tliet livelli 
amministrattivi u l-imsieħba soċjali. L-NSRF Taljan jagħti enfasi konsiderevoli fuq l-
involviment ta’ l-imsieħba soċjali u NGOs oħra. Dan imur lil hinn mill-fażi tal-politika li 
tapplika għat-teħid tad-deċiżjonijiet fuq l-għażla tal-prijoritajiet speċifiċi fl-OPs, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-koordinazzjoni tagħhom. L-approċċ ta’ sħubija l-ewwel ġie 
introdott b'mod formali fil-programmi Taljani matul il-perjodu 2000-2006. Is-sħubija fl-ippjanar 
tal-politika u l-operazzjonijiet ta’ bejn l-2007-2013 kibret mill-esperjenza tal-perjodu 
preċedenti. Hemm il-ħsieb ġenerali li l-proċess ta’ sħubija jaħdem sew fuq il-livell ta’ l-ippjanar 
strateġiku iżda jista’ jkun anqas effettiv meta tkun sejra tittieħed deċiżjoni fuq il-programmi 
proprji. Il-kapaċitajiet ta’ l-NGO differenti tvarja b’mod kbir. Uħud għandhom l-istrutturi u l-
istaff neċessarju, waqt li oħrajn ma għandhomx ir-riżorsi sabiex jipparteċipaw b’mod sħiħ. Dan 
iwassal għal xi atturi ta’ l-awtorità pubblika sabiex jikkummentaw fuq il-qligħ relattivament 
żgħir li jirċievu f’termini ta’ dħul meta mqabbla ta’ l-isforzi ta’ konsultazzjoni li jagħmlu.  

Il-Latvja hija demokrazija parlamentari relattivament ċentralizzata, maqsuma f'5 reġjuni għall-
ippjanar bi 556 awtorità lokali. Jista’ jingħad li ħareġ approċċ strutturat għas-sħubija fil-
governanza bejn l-2004-2007 permezz tat-tħejjija tad-Dokument Uniku ta’ l-Ipprogrammar 
(SPD) tal-Latvja. Il-Ministeru tal-Finanzi huwa awtorità ċentrali li jaħdem ma’ ministeri u korpi 
reġjonali oħra fi gruppi ta’ ħidma żgħar li jkollhom għan speċifiku. Ir-riżultati ta’ dawn il-
gruppi jiġu mbagħad iċċirkolati għal konsultazzjoni akbar ma’ korpi oħra, aġenziji ta’ l-
iżvilupp, l-awtoritajiet lokali, l-imsieħba soċjali u l-NGOs. L-esperjenza tas-sħubija tal-Latvja 
kienet b’mod ġenerali pożittiva. Ħafna parteċipanti laqgħu l-opportunitajiet sabiex 
jipparteċipaw fl-identifikazzjoni tal-prijoritajiet u fl-ippjanar u fl-eżekuzzjoni tal-programmi. 
Min-naħa l-oħra hemm il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet aktar kumpless li evolva b’mod li l-
ispejjeż amministrattivi tiegħu u domandi aktar esiġenti huma imposti fuq NGOs, li spiss 
għandhom ftit riżorsi u li mhumiex strutturati sew.  

Ir-Rumanija hija essenzjalment demokrazija parlamentari ċentralizzata. Il-pajjiż huma maqsum 
f’41 pajjiż u l-belt ta’ Bukarest. Ir-reġjuni jintużaw għal għanijiet ta’ ppjanar u ta’ statistika iżda 
ma għandhom l-ebda funżjoni amministrattiva. Il-Ministeru ta’ l-Ekonomija u tal-Finanzi fl-
2005 abbozza l-Pjanijiet ta’ Azzjoni għall-Iżvilupp Nazzjonali u għall-Pjanijiet ta’ Azzjoni 
Individwali. Diġà kien hemm parteċipazzjoni fil-Kumitati ta’ Monitoraġġ tal-programmi ta’ 
                                                 

(3) Il-Mezzogiorno – spiss definit bħala parti fin-nofsinhar ta’ l-Italja li hija ekonomikament sottożviluppata – u tikkonsisti fir-reġjuni 
ta’Abruzzo, il-Molise, il-Kampanja, il-Bażilikata, Pulja, il-Kalabrija, Sqallija u Sardenja. 
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qabel l-adeżjoni. Dawn iffurmaw il-bażi għall-iżvilupp, mill-istess ministeru, ta’ l-NSRF Rumen 
li ġie ppubblikat f’Mejju 2007. Jiffoka fuq tliet prijoritajiet ewlenin li huma l-iżvilupp ta’ l-
infrastrutturi tal-pajjiż għall-istandards Ewropej, it-titjib tal-kapaċità tal-forza tax-xogħol, u l-
bini tal-kapaċità amministrattiva tar-Rumanija. Il-Gvern huwa konxju sew dwar ix-xewqa ta’ l-
istrutturi ta’ sħubija. Ġie stabbilit Grupp ta’ Ħidma fuq l-inizjattiva tal-Prim Ministru, u jinvolvi 
l-istrutturi kollha responsabbli għall-maniġment ta’ l-Istrumenti Strutturali u jinkludi s-soċjetà 
ċivili, l-universitajiet, l-istituti ta’ riċerka, il-mezzi tax-xandir u l-imsieħba soċjali. Żviluppa 
Pjan ta’ Azzjoni f’Awissu 2006 li ġie inkorporat fl-NSRF. L-isħubija mal-goveranza 
ġeneralment ġiet imħeġġa u ffaċilitata mill-awtoritajiet Rumeni iżda l-kapaċità tas-soċjetà ċivili 
li twieġeb għall-opportunitajiet tibqa’ limitata.  

Il-konklużjonijiet dwar il-governanza u s-sħubija fil-perjodu bejn l-2007-2013 

Ir-relazzjonijiet ta’ governanza bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri matul l-
ipprogrammar (u l-implimentazzjoni) ta’ l-NSRF huma fformalizzati sew. Id-dmirijiet rispettivi 
huma stabbiliti b’mod ċar fir-regolamenti u jittrattaw kemm il-format tal-konsultazzjoni kif 
ukoll min għandu jkun involut fl-isħubija. L-interrelazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-livelli 
governattivi sottonazzjonali huwa ddominat b’mod qawwi mill-istruttura ta’ l-istat (federali, 
ċentralizzat, eċċ) u jiddependi b’mod ġenerali fuq l-“approvazzjoni” ta’ l-Istati Membri sabiex 
iseħħu kuntatti diretti bejn ir-reġjuni/muniċipilitajiet u l-Kummissjoni. L-Istati Membri għamlu 
sforsi konsiderevoli sabiex jispeċifikaw l-istrutturi nazzjonali biex b'hekk jiffaċilitaw il-
koordinazzjoni tagħhom u l-komunikazzjoni mal-Kummissjoni.  

L-NSRFs għandhom “funzjonijiet” differenti fl-Istati Membri u huma influwenzati wkoll mill-
istruttura ta’ l-istat rispettiva. Jistgħu jew jagħtu linji gwida jew jippermettu r-relazzjonijiet ta’ 
governanza mal-livelli sottonazzjonali jew jistgħu jiddefinixxu minn qabel xi relazzjonijiet 
b’mod aktar dettaljat. L-Istati Membri ġodda spiss esperimentaw bi “gruppi ta’ ħidma 
informali” li jippermettu l-integrazzjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ atturi. Fil-prinċipju, dan l-approċċ 
inklużiv huwa maħsub ukoll għall-implimentazzjoni ta’ l-OP, għalkemm s’issa huma 
disponibbli biss ftit provi prattiċi. B’mod interessanti ftit Stati Membri bdew jifformalizzaw 
mill-ġdid approċċ ‘bottom-up’ (minn isfel għal fuq) inklużiv bħal dan billi jiffavorixxi t-twaqqif 
ta’ strutturi ta’ koordinazzjoni relattivament b’saħħithom u kkoordinati b’mod awtonomu, li jew 
għandhom il-forma ta’ “pjattaformi ta’ djalogu” jew li jingħataw dejjem aktar awtonomija fit-
teħid tad-deċiżjonijiet u aktar awtonomija finanzjarja. It-twaqqif ta’ dawn l-istrutturi 
jirrappreżenta impennji qawwija għall-implimentazzjoni ta’ l-OPs.  

L-inklużjoni tal-livelli lokali tiddependi b’mod qawwi fuq l-“okkażjonijiet” ipprovduti għal dan 
(mill-Istati Membri). Dan ġeneralment “jinkiseb b’mod formali” f’ħafna mill-Istati Membri 
permezz ta’ l-involviment tagħhom matul il-fażi ta’ konsultazzjoni u l-involviment tar-
rappreżentanti ta’ l-assoċjazzjonijiet ta’ l-awtorità lokali, għalkemm mhux dejjem faċli li jiġi 
ddeterminat il-livell ta’ parteċipazzjoni attiva.  Din is-sitwazzjoni hija differenti iżda f’dawk il-
każijiet fejn il-muniċipalitajiet (fi bliet partikolari) għandhom rwol ċar fl-implimentazzjoni ta’ 
parti speċifika ta’ OP. Xi Stati membri jipprovdu metodi effettivi għall-involviment kontinwu 
ta’ persuni lokali interessati matul l-implimentazzjoni tal-programm għal darba oħra. L-għoti ta’ 
strutturi xierqa (forum, pjattaformi ta’ djalogu eċċ), jimmanifesta l-akbar impenn u l-forma l-
aktar avvanzata ta’ l-integrazzjoni.  

Il-governanza u s-sħubija huma xi drabi meqsjusa bħala rekwiżiti formali li huma rrispettati 
mill-Istati Membri primarjament waqt l-ippjanar tal-programm (permezz tal-konsultazzjonijiet), 
iżda li jidhru bħala piżijiet amministrattivi ewlenin waqt l-implimentazzjoni tal-programm. Id-
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diffikultajiet ewlenin jirreferu għall-piż amministrattiv; il-kumplessità tal-proċessi, in-nuqqas ta’ 
riżorsi u ta’ kapaċità. Minbarra dan, il-valur miżjud mhux dejjem jidher għall-persuni li 
għandhom interess, b’mod partikolari għal dawk fl-amministrazzjonijiet pubbliċi li ħadmu 
sabiex jinkludu l-organizzazzjonijiet volontarji.  

Il-kultura soċjali u politika tal-pajjiż, l-esperjenza minn programmi preċedenti tal-Fond 
Strutturali, u d-disponibbiltà lejn il-proċess parteċipatorju huma prerekwiżiti importanti għall-
approċċ b’suċċess lejn il-governanza u s-sħubija. Iżda fil-każ ta’ l-Istati Membri ġodda r-riformi 
ġenerali ħolqu opportunitajiet għal prattiki innovattivi ħafna. B’mod ġenerali, l-eżistenza ta’ 
netwerks informali, li jippermettu li jiġu maqbuża proċeduri amministrattivi li jimxu bil-mod, 
tidher li hija fattur kumplimentari importanti li jista’ jinfluwenza s-sistema b’mod pożittiv. Il-
fluwidità tal-livelli ta’ governanza (persuni li għandhom interess minn livelli amministrattivi 
differenti li huma mdorrija jinnegozjaw b’mod dirett ma’ livelli amministrattivi ogħla) tista’ 
tkun influwenza pożittiva oħra. L-istituzzjonalizzazzjoni tal-ftehim ta’ governanza u ta’ sħubija 
hija tendenza ġdida, li bħalissa qegħda tiġi segwita minn xi Stati Membri. Il-bidla tal-
kapaċitajiet ta’ governanza għal taqsimiet territorjali aktar baxxi, bil-għan li jiġu kkofinanzjati 
istituzzjonijiet intermedjarji, it-titjib ta’ l-għarfien, u t-tisħiħ tal-governanza reġjonali, tidher li 
hija effettiva.   

Osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet 

L-osservazzjoni ġenerali hi li l-kunċett tas-sħubija fil-governanza ġie rikonoxxut, aċċettat u 
assimilat fl-ippjanar u t-tħejjija tal-politika Reġjonali fis-27 Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea. 
In-natura u l-forom eżatti ta’ dik is-sħubija jvarjaw bejn l-Istati Membri skond numru ta’ 
kriterji. 

Ir-rakkomandazzjonijiet tagħna dwar kif is-sħubija fil-governanza tista’ tiġi żviluppata, 
imkabbra u ssir aktar effiċjenti u effettiva huma mqassma skond it-tliet fażijiet ewlenin tal-
politika: l-iżvilupp tal-politika, l-implimentazzjoni tal-politika u t-tagħlim jew evalwazzjoni tal-
poltika.   

Matul il-fażi ta’ l-iżvilupp tal-politika għandha tingħata attenzjoni sabiex il-politika li għandha 
għanijiet multipli ma tiġix “mgħobbija ż-żejjed”.  Meta jiġu inklużi wisq għanijiet, ikunu kemm 
ikunu mixtieqa, jikber ir-riskju li dawn l-għanijiet jidhru biss f’dokumenti uffiċjali.  

L-iskambju ta’ informazzjoni mhuwiex biss meħtieġ bejn ‘livelli’ differenti ta’atturi involuti fil-
politika Reġjonali, iżda wkoll bejn ‘tipi ta’atturi’ differenti. B’mod partikolari hija meħtieġa 
konnessjoni bejn il-‘viżjonarji’, l-‘istrateġisti’ u ‘l-implimentaturi’ kemm fuq il-livell ta’ l-Istati 
Membri kif ukoll ta’ l-UE.  

L-ipprogrammar Ewropew, minħabba n-neċessità, żviluppa dik li tista’tissejjaħ il-metalingwa 
tagħha stess. Waqt li din it-terminoloġija tiffaċilita l-ħidma tal-programmaturi u ta’ l-uffiċjali, 
tista’ tkun ta’ ostaklu għall-involviment akbar tar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Għandha 
tingħata kunsiderazzjoni sabiex jiġu allokati ċerti riżorsi minimi sabiex jiġi ffaċilitat l-impenn 
tas-soċjetà ċivili.  

Il-Kummissjoni Ewropea hija mitluba b’mod espliċitu sabiex timpenja ruhha aktar waqt l-
ippjanar u l-implimentazzjoni tal-programm sabiex ikun hemm proċessi ta’ parteċipazzjoni li 
huma verament miftuħa fejn ir-riżultat proprju jibqa’ tabilħaqq miftuħ. 

Fil-każ ta’ l-implimentazzjoni tal-politika, il-prinċipju tas-sħubija għandu t-tendenza li jiġi 
applikat b’mod aktar strett. Iżda l-kompożizzjoni proprja tas-sħubija m’għandhiex biss 
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dimensjoni kwantitattiva iżda għandha tkun selettiva fis-sens ta’ integrazzjoni ta' atturi 
kkwalifikati.  

L-istituzzjonijiet u l-korpi ta’ implimentazzjoni involuti jeħtieġu li jistabbilixxu interfaces ta’ 
komunikazzjoni sabiex jittrattaw mad-‘dinja ta’ barra’. Dawn l-interfaces jistgħu jkunu 
avvenimenti ta’ informazzjoni; skambji ta’ informazzjoni ma’ strutturi oħra, skambji informali 
barra mill-istrutturi ta’ amministrazzjoni normali (jiġifieri l-Kumitat ta’ Monitoraġġ).  

It-titjib jista’ jinkiseb permezz ta’ ‘tkomplija’ strateġika fuq il-livell Ewropew. Mudell li 
jakkumpanja bħal dan ikun jeħtieġ format għar-riflessjoni. L-Istituzzjonijiet Ewropej jkollhom 
jippermettu proċessi ta’ parteċipazzjoni miftuħa li fihom ikun possibbli djalogu miftuħ fuq ‘id-
diffikultajiet’ u li fih mhuwiex neċessarju li wieħed juża’ ewfemiżmi dwar il-kisbiet fl-
implimentazzjoni tal-Programm.   

Għandha tiġi żviluppata għodda istituzzjonalizzata sabiex tiffaċilita approċċi orizzontali u 
vertikali. Din l-għodda tista’ tkun pjattaforma (eż maniġment reġjonali, diskussjonijiet madwar 
il-mejda, eċċ) li tiffaċilta in-netwerking bejn is-setturi u l-livelli politiċi u amministrattivi.  

Mhuwiex propost li ‘r-rekwiżiti minimi’ ta’ sħubija jiġu żviluppati aktar iżda pjuttost li jingħata 
appoġġ lill-korpi involvuti b’mod effettiv sabiex iwaqqfu strutturi kwalitattivi ta’ sħubija fil-
format ta’ workshops, seminars u avvenimenti ta’ informazzjoni li jfissru l-iskambju permanenti 
bejn atturi involuti fil-politika reġjonali.  

L-isħubija għandha aktar mid-‘dimensjoni kwantitattiva’ proprja (f’termini tan-numru ta’ 
imsieħba involuti). Għandha wkoll ‘dimensjoni kwalitattiva’ qawwija ħafna. F’każijiet speċifiċi, 
għandha tiġi sfruttata għażla aktar qawwija ta’ ‘imsieħba kwalifikati’ li għandhom riżorsi u 
kapaċitajiet umani, finanzjarji u loġistiċi sabiex jimpenjaw ruħhom fil-proċess ta’ sħubija  

Il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ strumenti bħall-Grupp Ewropew għall-Kooperazzjoni 
Territorjali jidhru li huma sforz innovattiv li jipprovdu l-iffaċilitar fuq il-livell istituzzjonali u 
jistgħu jiffurmaw l-bażi għall-implimentazzjoni eħfef tal-programmi u l-proġetti b’mod 
partikolari fil-kooperazzjoni territorjali.  

Għalkemm huma inklużi b’mod formali fil-Programmi ta’ l-FERŻ u l-FSE, l-impenn effettiv ta’ 
l-imsieħba soċjo-ekonomiċi fil-programmi għandu jiġi appoġġat b’mod partikolari.  

Il-politika reġjonali qed issir dejjem aktar kumplessa u kważi ma tinftehimx sakemm ma tiġix 
trasmessa minn mezzi tax-xandir ikkwalifikati u xierqa. L-interfaces mad-dinja ta’ barra jridu 
jinħolqu fuq livell differenti ta’ l-implimentazzjoni tal-politika. 

It-tagħlim tal-politika mill-fażi ta’ l-evalwazzjoni jibqa’ mhux sfruttat biżżejjed. F’ċerti 
cirkostanzi jista’ jsofri l-konsegwenzi ta’ pressjonijiet amministrattivi u ta’ ħin inerenti fit-
tlestija tal-programm – dawk li huma okkupati bl-implimentazzjoni u t-tlestija tal-programmi 
spiss ma għandhomx il-ħin u r-riżorsi sabiex joħorġu jew iqasmu l-aħjar prattiċi u l-lezzjonijiet 
importanti. Dawn l-operazzjonijiet għat-tagħlim tal-politika huma iżda, essenzjali fil-każ tal-bini 
tal-kapaċità f’setturi u reġjuni fejn dan ikun neċessarju. Hemm nuqqas ta’ opportunitajiet u 
strutturi għar-riflessjoni.   

L-iżvilupp ta’ approċċ aktar komprensiv, kemm sabiex dan ikopri ċ-ċiklu kollu tal-programm 
kif ukoll sabiex jinvolvi rappreżentanti addizzjonali u rappreżentanti ġodda tas-soċjetà ċivili 
sejjer jeħtieġ sforzi u riżorsi addizzjonali.  
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It-tagħlim u l-evalwazzjoni tal-politika saru xogħol ‘kontinwu’ fil-perjodu ta’ l-ipprogrammar 
attwali. Għandhom jiġu mfassla pjattaformi speċifiċi għal riflessjoni aktar frekwenti fuq il-
kontenut tal-programmi u ta’ l-istrateġiji. 

Ir-riflessjoni dwar il-politika reġjonali ma għandiex issir ‘xogħol addizzjonali’ iżda għandha tiġi 
inkluża b’mod kreattiv f’avvenimenti u laqgħat diġà eżistenti, u b’hekk tgħin sabiex jingħataw 
is-sustanza.  

It-tagħlim tal-politika u l-bini tal-kapaċità jeħtieġu l-istabbiliment u l-istituzzjonalizzazzjoni ta’ 
proċess ta’ gwida li jimxi b’mod parallel mal-proċess ta’ implimentazzjoni ta’ l-SF u jinkludi 
lill-imsieħba kollha. F’dan il-proċess għandu jiġi mħeġġeġ t-tagħlim reċiproku u mqanqal 
permezz ta’ l-iskambju ta’ esperjenzi f’laqgħat frekwenti ta’ l-imsieħba.  

It-tagħlim strutturat tal-politika ma għandux jibqa’ r-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri 
individwali u ta’ l-OPs iżda għandu jsir ir-responsabbiltà tal-livell transnazzjonali ta’ l-UE. Dan 
jista’ jitwettaq fil-forma ta’ programmi tan-netwerk (eg INTERACT għall-kooperazzjoni 
territorjali; URBACT) li joħolqu għarfien dwar il-diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-
programm, jipprovdu sinerġiji għall-programmi relatati u jevitaw li jsiru proċessi li jkunu diġà 
twettqu.  

Il-ġbir, l-analiżi kritika u t-tqassim immirat tal-prattiċi tajbin jistgħu jintużaw bħala strument 
għat-tagħlim tal-politika.  


