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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-politika ta' l-akkomodazzjoni u l-politika reġjonali
(2006/2108(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-regolamenti li jirregolaw il-fondi strutturali għall-perjodu 2007-2013,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Settembru 2006 dwar l-istrateġija 
tematika dwar l-ambjent urban1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar id-dimensjoni urbana 
fil-kuntest tat-tkabbir2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar "Il-politika tal-koeżjoni u l-
ibliet: il-kontribut ta’ l-ibliet għat-tkabbir u għall-impjiegi fir-reġjuni" 
(COM(2006)0385),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar "Strateġija Tematika dwar l-
Ambjent Urban" (COM(2005)0718),

– wara li kkunsidra l-green paper tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2005 dwar "l-Effiċjenza 
fl-użu ta’ l-enerġija jew li jsir aktar b’inqas" (COM(2005)0265),

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali tal-Kunsill ta' l-Ewropa, verżjoni riveduta (STE 163), 
iffirmata fi Strasburgu fit-3 ta' Mejju 1996,

– wara li kkunsidra l-Karta Ewopea dwar l-akkomodazzjoni adottata mill-Intergrupp 
Urban-Akkomodazzjoni tal-Parlament Ewropew fis-26 ta' April 2006, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0000/2006),

A. billi n-nuqqas ta' akkomodazzjoni diċenti bi prezz li wieħed jista' jħallsu jinfluwenza 
b'mod dirett il-ħajja taċ-ċittadini, filwaqt li jillimita l-possibilitajiet tagħhom ta' 
integrazzjoni soċjali u ta' mobilità,

B. billi erba' Ewropej minn ħamsa jgħixu f'agglomerazzjoni urbana, filwaqt li ħafna bliet 
Ewropej għandhom problemi kbar fuq il-livell ta' l-akkomodazzjoni: nuqqas ta' provvista, 
prezzijiet tax-xiri u tal-manutenzjoni li jogħlew bil-kbir, stat ħażin tal-bini,

  
1 Testi Adottati ta' din id-data, P6_TA(2006)0367.
2 ĠU C 233 E, 28.9.2006, p. 127.
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C. billi l-kwistjoni ta' l-akkomodazzjoni urbana għandha l-għeruq tagħha fil-kuntest ikbar ta' 
l-ippjanar urban u hija, għalhekk, marbuta mal-problemi ta' tifqir ta' ċerti kwartieri, ta' 
degradazzjoni ta' l-ambjent (tniġġis ta' l-arja u ta' l-ilma, storbju, skart, konġestjonijiet, 
eċċ.), u ta' problemi operazzjonali tas-servizzi pubbliċi, ta' aċċessibilità, jew ta' sigurtà, 
eċċ.,

D. billi d-diffikultajiet ta' aċċess għall-akkomodazzjoni huma l-bażi ta' fenomeni ta' 
segregazzjoni soċjali u ta' gettoizzazzjoni,

E. billi l-kombinazzjoni ta' dħul ekonomiku baxx, tal-prezzijiet għoljin ta' l-enerġija u ta' 
sistemi ta' tisħin u ta' inżulazzjoni inadegwati jwasslu għall-fenomeni ta' faqar u ta' 
esklużjoni mill-enerġija,

F. billi l-esklużjoni soċjali tmur kontra l-mudell soċjali Ewropew, 

G. billi l-firxa urbana toħloq diversi problemi soċjali u ekonomiċi billi taffettwa t-trasport 
(konġestjoni ta' trasport b'mod ġenerali, dipendenza fuq il-karozzi privati), il-ħarsien ta' l-
ambjent (żieda fil-konsum ta' l-eneġija, tniġġis) u l-aċċessibilità tas-servizzi,

H. billi l-importanza tar-riġenerazzjoni ta' artijiet industrijali urbani ftit li xejn użati 
(brownfield sites) u l-ħarsien ta' artijiet li għadhom ma ġewx żviluppati (greenfield sites),

I. billi l-istrumenti finanzjarji tal-politika għall-koeżjoni jikkontribwixxu għall-espansjoni 
rapida ta' spazji urbani, billi jiffavorixxu r-rijabilitazzjoni ta' spazji pubblici, l-
implimentazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà u ta' prevenzjoni tad-delinkwenza, l-iżvilupp ta' 
azzjonijiet favur l-użu effikaċi ta' l-ilma u ta' l-enerġija, l-appoġġ għall-integrazzjoni 
soċjali, eċċ.,

J. billi l-problemi speċifiċi marbuta mal-bini kbir prifabbrikat, kemm f'dak li jikkonċerna l-
kwalità tal-bini kif ukoll id-diffikultajiet marbuta mar-rijabilitazzjoni ta' l-infrastrutturi 
(iffinanzjar tal-ħidmiet ta' manutenzjoni u ta' tiġdid, kif ukoll tar-riċerka dwar it-tekniki u 
t-teknoloġiji xierqa),

K. billi r-Regoli ta' Proċedura l-ġodda ta' l-ERDF għamlu l-akkomodazzjoni fl-Istati Membri 
l-ġodda eliġibbli f'serje ta' każi speċifiċi1, 

L. billi jiġu kkunsidrati l-problemi ta' proprjetà tal-bini, speċjalment dawk maħluqa mill-
privatizzazzjonijiet relattivament riċenti f'ċerti Stati Membri,

M. billi jiġi kkunsidrat is-seba' programm-qafas tal-Komunità Ewropea għal attivitajiet ta' 
riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u dimostrattivi,

N. billi jiġu kkunsidrati l-inizjattivi finanzjarji JEREMIE (Joint European Resources for 
Micro to Medium Enterprises/Riżorsi Ewropej konġunti għall-intrapriżi mikro u ta' daqs 
medju) u JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas/Appoġġ Komunitarju konġunt għal investiment sostenibbli fiz-zoni urbani) 

  
1 Regolament KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru. 1080/2006 tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond 
Ewropew ta' Żvilupp Reġjonali: Artikolu 7(2) u premessi 5 u 6.
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stabbiliti b'kooperazzjoni mal-Bank Ewropew għall-Investiment u mal-Fond Ewropew 
għall-Investiment,

O. billi jiġi kkunsidrat li s-settur ta' l-akkomodazzjoni jirrapreżenta sors kbir ta' impjiegi, 
kemm fil-qasam tal-kostruzzjoni, kif ukoll fl-oqsma tat-tiġdid, tal-konverżjoni u tas-
servizzi lokali u tas-servizzi finanzjarji,

1. Iqis li d-dritt għal akkomodazzjoni diċenti bi prezz li wieħed jista' jħallsu hu dritt 
fundamentali ta' kull ċittadin ta' l-Unjoni Ewropea, rikonoxxut f'diversi karti 
internazzjonali u kostituzzjonijiet ta' l-Istati Membri;

2. Jixtieq l-identifikazzjoni, fuq il-livell Ewropew, ta' serje ta' standards ta' kwalità minimi li 
jiddefinixxu l-idea ta' "akkomodazzjoni diċenti";

3. Jissottolinja l-importanza għall-UE li jadottaw Karta Ewropea dwar l-akkomodazzjoni 
mill-ħidma ta' l-Intergrupp Urban-Akkomodazzjoni tal-Parlament Ewropew u fuq il-bażi 
tal-Karta approvata mill-gruppi politiċi rappreżentati; 

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa - fil-kuntest ta' l-Istrateġija ta' Liżbona - li jissaħħaħ id-dritt għall-
għajnuna biex wieħed isib akkomodazzjoni, kif ukoll id-drittijiet soċjali kollha, sabiex 
mobilità vera tal-ħaddiema tkun possibbli;

5. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tinkludi l-akkomodazzjoni fir-riflessjonijiet dwar l-
ibliet u l-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni, kif ukoll fil-programm ta' ħidma tat-task-force 
għal bejn is-servizzi implimentat għall-koordinazzjoni tal-politiki li jaffettwaw id-
dimensjoni urbana;

6. Jaċċentwa l-importanza tal-kwistjonijiet ta' sigurtà:
• li jikkonċernaw il-kriminalità, speċjalment fil-kwartieri inqas żviluppati,
• li jikkonċernaw il-bini (normi ta' kostruzzjoni u ta' sfruttar),
• li jikkonċernaw l-infrastrutturi ta' l-elettriku u tal-gass, imma wkoll ta' l-ilma u tad-

drenaġġ (sigurtà tas-sistemi eżistenti u tat-teknoloġiji ta' rijabilitazzjoni);

7. Jissottolinja l-ħtieġa li r-riflessjoni dwar l-akkomodazzjoni tiġi estiża għall-
akkomodazzjoni fiz-zoni rurali;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tirfina d-dijanjosi rigward l-ispejjeż ta' l-akkomodazzjoni 
biex tikkunsidra aħjar l-eteroġenità ta' min jokkupa l-akkomodazzjoni u biex tpoġġi l-
akkomodazzjoni fil-perspettiva globali tax-xjuħija tal-popolazzjoni, tal-bidla ta' l-
istrutturi familjari tradizzjonali u tas-sitwazzjoni partikulari taż-żgħażagħ; 

9. Jikkunsidra li, meta wieħed iqis il-komplessità tal-fatturi li għandhom impatt fuq l-
akkomodazzjoni, hu neċessarju li wieħed jadotta approċċ integrat - ankrat fil-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u ta' prossimità - li jiżgura l-istabbiliment simultanju ta' l-elementi differenti 
li jippermetti li jitjiebu l-kwalità tal-ħajja u l-kapaċità li z-zoni urbani jattiraw; 

10. Iqis ukoll li approċċ bħal dan għandu iktar opportunitajiet li jirnexxi jekk jitwettaq mill-
awtoritajiet lokali li jistgħu jiżguraw viżjoni ġenerika, koordinazzjoni tajba ħafna tal-
politiki u ta' l-inizjattivi implimentati fl-agglomerazzjoni u viżjoni għaż-żmien twil għall-
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iżvilupp ta' l-agglomerazzjoni; Iħeġġeġ, konsegwentament, lill-Istati Membri biex 
jinvolvu lill-ibliet fl-ipprogrammar u fl-amministrazzjoni tal-fondi strutturali mmirati lejn 
il-kofinanzjament ta' l-attivitajiet urbani eliġibbli fil-qafas tal-programmi operazzjonali, u 
biex jiddelegaw lilhom l-implimentazzjoni tagħhom;

11. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jkun hemm djalogu u konċertazzjoni bejn il-livelli differenti ta' l-
awtoritajiet lokali, reġjonali u governattivi, sabiex tkun żgurata l-koerenza ta' l-intervent 
pubbliku permezz ta' koordinazzjoni orizzontali (bejn il-politiki Komunitarji kollha li 
jikkonċernaw l-akkomodazzjoni), koordinazzjoni vertikali (bejn l-atturi li huma involuti 
fl-akkomodazzjoni fuq livelli differenti - dak Ewropej, dak nazzjonali u dak lokali), u 
koordinazzjoni mħallta (bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-atturi soċjo-ekonomiċi u s-soċjetà 
ċivili);

12. Iħeġġeġ koordinazzjoni akbar tal-flussi finanzjarji u tal-politiki li għandhom effett fuq l-
akkomodazzjoni, b'mod partikulari billi jiżguraw il-kumplimentarità bejn l-azzjonijiet 
appoġġjati mill-ERDF, l-istrumenti finanzjarji JESSICA u JEREMIE, kif ukoll is-seba' 
programm qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-inizjattivi Komunitajri, nazzjonali u lokali 
l-oħra f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-akkomodazzjoni u mat-tiġdid urban;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri kkonċernati biex jużaw bis-sħiħ il-fondi mogħtija għad-
dispożizzjoni mill-ERDF fil-qasam ta' l-akkomodazzjoni; 

14. Jikkonferma l-appoġġ tiegħu għat-tisħiħ ta' l-isħubija bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-atturi 
soċjoekonomiċi u s-soċjetà ċivili (Sħubijiet Pubbliċi Privati);

15. Jappoġġja l-kampanja mnieda mill-Kummissjoni favur l-enerġija sostenibbli bl-għan li ċ-
ċittadini Ewropej isiru konxji mit-tnaqqis tal-konsum domestiku; Iħeġġeġ bl-istess mod 
lill-Kummisjoni biex tippromwovi kampanja wiesgħa ta' informazzjoni, fil-qafas tal-pjan 
ta' azzjoni għall-effikaċità enerġetika;

16. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiffaċilita t-tixrid fis-settur ta' l-akkomodazzjoni tat-
teknoloġiji l-ġodda u tal-prodotti ta' kostruzzjoni iktar effikaċi li jippermettu li tintuża 
inqas enerġija;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex issegwi b'mod effettiv l-azzjoni pilota għas-settur tal-bini 
soċjali fil-qafas tal-programm SAVE1, sabiex tippromwovi u xxerred il-proġetti 
eżemplari magħżula fil-qasam ta' l-effikaċità enerġetika;

18. Jissottolinja l-importanza ta' l-iskambji ta' prattiki tajbin fil-qasam tal-politika ta' l-
akkomodazzjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa netwerks tematiċi għall-
akkomodazzjoni bħal dawk imwettqa fil-qafas tal-programm URBACT; Jilqa' b'interess, 
f'dan il-kuntest, l-inizjattiva tal-Kummisjoni "Reġjuni lejn bidla ekonomika" 
(COM(2006)0675) u jistenna bla sabar il-preżentazzjoni tal-modalitajiet implimentattivi 
ta' din l-inizjattiva; 

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex toħloq sit ta' l-internet li jista' jkun forum ta' 
kooperazzjoni u ta' skambju ta' informazzjoni u ta' prattiki tajba fix-xhieba tan-netwerk 

  
1 SAVE - programm plurijennali bl-għan li tiġi promossa l-effikaċità enerġetika
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Ewropew ta' tagħrif dwar il-politiki urbani (EUKN - European Urban Knowledge 
Network);

20. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprepara studju li juri l-istat tat-tqassim tal-kompetenzi u 
tar-responsabilitajiet bejn il-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, kif ukoll tal-qafas 
ġuridiku għall-akkomodazzjoni fl-Istati Membri differenti (UE-27) u li jippermetti li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'kuxjenza kif ukoll li jiġu identifikati l-oqsma possibbli ta' azzjoni 
ta' l-UE favur l-akkomodazzjoni sabiex jiġi żgurat valur miżjud veru tal-miżuri 
Komunitarji fir-rigward ta' l-azzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali;

21. Jappoġġja b'mod qawwi l-idea ta' simplifikazzjoni tal-burokrazija fuq il-livelli kollha 
sabiex l-ippjanar u l-amministrazzjoni tat-territorju jsiru iktar effikaċi;

22. Jissottolinja l-importanza tat-taħriġ ta' l-operaturi dwar l-art bi preparazzjoni speċifika fil-
qasam ta' l-ippjanar urban u jinkoraġġixxi l-azzjonijiet ta' taħriġ fil-qafas tal-Fond Soċjali 
Ewropew (ESF);

23. Jissottolinja l-importanza li l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità tiġi kkunsidrata - fil-
fażi ta' identifikazzjoni tal-politiki ta' l-ippjanar tat-territorju u ta' l-ippjanar ta' l-interventi 
- mill-awtoritajiet ta' amministrazzjoni tat-territorju;

24. Jinkoraġġixxi lill-Bank Ewropew għall-Investiment u lill-Kummisjoni biex, fil-qafas ta' 
JEREMIE, jimplimentaw strateġija biex tistimula l-espansjoni tas-settur tal-bini, l-aktar 
fl-Istati Membri l-ġodda; dan għandu jikkostitwixxi għajnuna strutturali għall-iżvilupp 
tas-settur ta' l-akkomodazzjoni bil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi lokali u reġjonali favur 
proġetti urbani;

25. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali biex jidentifikaw id-diversità tas-
sitwazzjonijiet ta' l-ibliet u tat-territorji fl-Istati Membri; 

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet ta' l-Istati Memri, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Minkejja li t-Trattat ma jattribwixxix lill-Unjoni Ewropea reponsabbiltajiet speċifiċi dwar l-
akkomodazzjoni, għadd kbir ta' politiki Komunitarji (b'mod partikulari dwar l-ambjent, l-
enerġija, it-trasport, il-politika soċjali jew ukoll il-miżuri favur is-suq komuni) għandhom 
implikazzjonijiet diretti jew indiretti fuq il-kundizzjoni ta' l-akkomodazzjoni fl-Istati Membri 
differenti ta' l-UE.

Madankollu, ir-Regoli ta' Proċedura ta' l-ERDF għall-perjodu 2007-2013 għamel l-
akkomodazzjoni eliġibbli fl-Istati Membri l-ġodda f'għadd ta' każi indikati fl-Artikolu 7(2) u 
fil-premessi 5 u 6, u dan jitrasferixxi parti mir-responsabilità f'dan il-qasam lill-UE. 
Barra minn hekk, l-akkomodazzjoni tidħol f'riflessjoni aktar wiesgħa dwar il-kapaċità li l-
ibliet jattiraw u t-tisħiħ tal-potenzjal tagħhom għal tkabbir u għall-ħolqien ta' impjiegi u, 
għalhekk, jikkonċerna wkoll il-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni ta' l-aġenda ta' 
Liżbona. Il-kontribut ta' l-ibliet għat-tkabbir u għall-impiegi ġie wkoll enfasizzat fil-Linji 
Gwida Strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni.

Il-Parlament Ewropew wera l-fehma tiegħu dwar dan is-suġġett f'bosta riżoluzzjonijiet1 favur 
miżuri konkreti li jistimulaw l-iżvilupp ta' l-ambjent urban u responsabilizzazzjoni ikbar għal 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali u li huma risponsabbli biex jistabbilixxu pjanijiet 
għall-amministrazzjoni u t-trasport urban sabiex tittejjeb il-ħajja ta' kuljum fl-ibliet tagħhom.

Fl-aħħarnett, il-Karta Ewropea dwar l-Akkomodazzjoni, adottata mill-Intergrupp "URBAN-
Akkomodazzjoni" tal-Parlament Ewropew fis-26 ta' April 2006, tiddefinixxi l-
akkomodazzjoni bħala akkwist ta' l-akbar ħtieġa, dritt soċjali fundamentali fuq il-bażi tal-
mudell soċjali Ewropew u element tad-dinjità tal-bniedem.

F'dan il-kuntest, huwa importanti li jiġu identifikati l-fatturi li għandhom impatt fuq l-
akkomodazzjoni sabiex tiġi implimentata politika "soċjali responsabbli" u biex l-
akkomodazzjoni tkun aċċessibbli għal kulħadd. Dan ifisser li jinstab rimedju għall-fenomeni 
ta' segregazzjoni ta' l-ispazji u għall-"gettoizzazzjoni", kif ukoll li jiġu ffaċċjati l-isfidi 
soċjoekonomiċi marbuta max-xjuħija tal-popolazzjoni, filwaqt li kollox jitqiegħed fil-
perspettiva aktar wiesgħa ta' l-iżvilupp sostenibbli ta' l-ibliet.

Dan ir-rapport jipproponi li d-dibattitu jiffoka fuq tliet punti prinċipali:
1. id-dimensjoni soċjali

2. id-dimensjoni ambjentali u enerġetika
3. id-dimensjoni ta' koordinazzjoni

1. Id-dimensjoni soċjali
In-nuqqas ta' akkomodazzjoni diċenti bi prezz raġonevoli, meta din hija meqjusa bħala dritt 
fundamentali mill-Karta Ewropea għall-Akkomodazzjoni, jeffettwa direttament il-ħajja taċ-
cittadini billi tillimitalhom l-opportunitajiet tagħhom għall-integrazzjoni soċjali, kif ukoll l-
għażliet tagħhom għal studju, taħriġ u żvilupp professjonali.

Dan imbagħad għandu impatt fuq il-kompetittività, l-impjiegi u l-iżvilupp ekonomiku b'mod 
  

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar strateġija tematika għall-ambjent urban (2006/2061(INT)) u 
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-dimensjoni urbana fil-kuntest tat-tkabbir (2004/2258(INI)).
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ġenerali. Il-prezzijiet ta' l-akkomodazzjoni - fl-aħħar għaxar snin - kellhom żieda kostanti fi 
kważi l-pajjiżi kollha ta' l-UE. Din iż-żieda ġabet tnaqqis fil-kapaċità tal-familji domestiċi li 
jixtru oġġetti oħra, ħaġa li fiż-żmien twil tikkonstitwixxi waqfa fit-tkabbir sostenibbli.
B'mod partikulari, il-problemi ta' aċċessibilità għall-akkomodazzjoni u tal-kwaliltà tagħha 
joħolqu problemi ta' segregażżjoni soċjali: dawk l-aktar żvantaġġati jkomplu jinġabru f'zoni 
mimlija problemi, fil-waqt li dawk aktar vantaġġati jmorru fi kwartieri oħra. Huwa f'dan il-
kuntest li tidħol ukoll il-kwistjoni ta' nies bla djar u l-problemi ta' l-integrazzjoni soċjali tal-
migranti li jiġu, kemm minn reġjuni oħra ta' l-Unjoni Ewropea, kif ukoll minn pajjiżi terzi, u 
l-problemi fis-subborgi kif jixhdu l-każi ripetuti ta' vjolenza li jfaqqgħu f'bosta bliet ta' l-Istati 
Membri.

F'dan il-kuntest, il-kultura tista' tkun strument prezzjuż biex tinkoraġġixxi l-integrazzjoni tal-
komunitajiet varji li minnhom huma magħmula l-ibliet u s-subborgi. It-twaqqif ta' ċentri 
kulturali jew it-twettiq ta' proġetti ta' kooperazzjoni bejn il-kwartieri tista' għalhekk trawwem 
djalogu interkulturali, speċjalment fl-ibliet u fis-subborgi li jkollhom konċentrazzjoni kbira ta' 
immigranti u fejn hemm problemi aktar ovvji ta' integrazzjoni. Huwa għalhekk importanti li l-
attivitajiet kulturali jiġu inklużi f'approċċ integrat ta' ppjanar u ta' riġenerazzjoni urbana.

L-esklużjoni soċjali tmur kontra l-mudell soċjali Ewropew li suppost joffri prospetti għall-
futur lil kull ċittadin. Għalhekk jeħtieġ li niżguraw koeżjoni soċjali akbar u li b'mod 
partikulari ninkoraġġixxu b'mod partikulari l-integrazzjoni taż-żgħażagħ u ta' l-anzjani. Dan 
jidħol fil-qafas ta' valutazzjoni mill-ġdid tar-relazzjonijiet bejn ċentru storiku u dak periferiku, 
bejn kwartieri sinjuri u kwartieri żvantaġġati, bejn territorju urban u dak maqtugħ għalih.
Jeħtieġ jiġi nnutat ukoll li s-settur ta' l-akkomodazzjoni jirrapreżenta minnu nniffsu sors 
importanti ta' impjiegi, kemm fil-qasam tal-kostruzzjoni nnifsu, kif ukoll fl-oqsma tar-
rijabilitazzjoni, tal-konverżjoni u tas-servizzi lokali u finanazjarji.

2. Id-dimensjoni ambjentali u enerġetika
L-istrateġija għall-iżvilupp ta' akkomodazzjoni urbana trid tinftiehem fil-kuntest aktar wiesa' 
ta' strateġija ġenerali għall-iżvilupp urban. Il-problemi ta' l-akkomodazzjoni m'humiex limitati 
għal kwistjonijiet ta' kostruzzjoni u ta' ppjanar tat-territorji fihom infushom, imma huma 
wkoll influwenzati ħafna minn ippjanar urban ħażin li jirriżulta f'li ċerti kwartieri, milquta 
minn degradazzjoni ta' l-ambjent (tniġġis ta' l-arja u ta' l-ilma, l-istorbju, l-iskart, il-
konġestjoni) u problemi operazzjonali fil-livell tas-servizzi pubbliċi, ta' l-accessibilità, tas-
sigurtà, eċċ., isiru anqas u anqas attrajenti u jintreħew fil-faqar.
Dan it-tifqir ħafna drabi jitkabbar minn problemi ta' enerġija. Il-prezzijiet dejjem jogħlew ta' l-
enerġija jwasslu min-naħa għar-razzjonalizzazzjoni ta' l-użu (implimentazzjoni ta' miżuri u ta' 
teknoloġiji biex jitnaqqas l-użu ta' l-enerġija u l-introduzzjoni ta' enerġija sostenibbli, l-
iżvilupp ta' sorsi ġodda ta' enerġija, eċċ.), imma l-kombinazzjoni ta' dħul ekonomiku baxx, il-
prezzi għoli ta' l-enerġija u sistemi ta' tisħin u ta' inżulazzjoni inadegwati jwasslu għall-
fenomeni ta' "faqar enerġetiku"1 u għall-esklużjoni enerġetika. Hu importanti li wieħed 
jikkunsidra li l-ikbar potenzjal ta' l-ekonomija ta' l-enerġija jinsab fis-settur ta' l-
akkomodazzjoni fejn il-potenjal hu stmat li hu 27% ta' l-enerġija u żata, kif tissottolinja l-
Kummissjoni Ewropea fil-pjan ta' azzjoni tagħha dwar l-enerġija.

  
1 Wieħed iqis li hemm "faqar enerġetiku" meta aktar minn 10% tad-dħul finanzjarju jkollu jmur biex jitħallsu 
kontijiet ta' l-enerġija.
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Irid jiġi kkunsidrat ukoll l-impatt tal-firxa urbana fuq il-kundizzjonijiet fl-ibliet. L-abbandun 
taċ-ċentri ta' l-ibliet u l-peri-urbanizzazzjoni joħolqu għadd ta' problemi ta' organzizzajoni li 
jaffettwaw b'mod partikulari t-trasport (konġestjoni tat-trasport pubbliku, dipendenza fuq 
karozzi privati), il-ħarsien ta' l-ambjent, (żieda fil-konsum ta' l-enerġija, tniġġis maħluq mill-
karozzi privati) u l-aċċessibilità għas-servizzi, ħaġa li għandha impatt fuq is-sitwazzjoni 
soċjali u ekonomika ta' l-ibliet u taċ-ċittadini tagħhom.

Biex akkomodazzjoni tkun attrajenti jeħtieġ li jkun hemm mezzi effikaċi ta' trasport li ma 
jkunux għaljin u li jaħdmu kif suppost, hekk li jgħaqqdu l-post fejn wieħed jgħix mal-post 
fejn wieħed jaħdem. Huwa għalhekk neċessarju li l-popolazzjoni kollha tingħata l-mezzi ta' 
trasport li jieħdu post l-karozzi privati.

Barra minn hekk, l-aċċessibilità tajba ta' l-akkomodazzjonijiet għas-servizzi hija fundamentali 
(b'mod partikulari fil-qasam soċjali u f'dawk tas-saħħa, tat-taħriġ, tan-negozji u ta' l-
amministrazzjoni pubblika). F'dan ir-rigward, trid tingħata attenzjoni partikulari lill-kwaritieri 
żvantaġġati li ħafna drabi huwa moqdijin b'mod fqir minn servizzi lokali u b'konnessjoni 
ħażina ma' servizzi aktar imbiegħda.  
Is-sigurtà urbana għandha wkoll irwol importanti f'kemm huma attrajenti l-ibliet Ewropej. 
Għalhekk huwa importanti li jitfasslu politiki għall-ġlieda kontra l-kriminilità, b'mod 
partikulari fi kwartieri żvantaġġati. It-tiġdid ta' l-spazji pubbliċi jista' pereżempju jippermetti 
li ma jkunx hemm delinkwenza u jiġġarantixxi sigurtà akbar. L-implimentazzjoni ta' politiki 
bħal dawn teħtieġ informazzjoni u statistika ta' kwalità tajba biex jiġu mmirati aħjar il-politiki 
li jeħtieġ jiġu implimentati. 
Jeħtieġ ukoll li tiġi enfasizzata l-importanza tas-sigurtà ta' l-infrastruttura tad-distribuzzjoni ta' 
l-elettriku u tal-gass, kif ukoll ta' l-ilma u tad-drenaġġ, kemm rigward l-aċċess għalihom kif 
ukoll rigward is-sigurtà tas-sistemi eżistenti u tat-teknoloġiji użati għar-rijabilitazzjoni 
tagħhom. Dan huwa partikularment importanti fl-Istati Membri ġodda ta' l-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant fejn bosta drabi l-bini jeħtieġ restawr konformi ma' l-istandards tas-sigurtà attwali.

3. Id-dimensjoni ta' koordinazzjoni
F'dan il-kuntest, fejn il-problemi huwa marbutin ma' xulxin u huma pervażivi jeħtieġ li jiġi 
adottat approċċ integrat, ibbażżat sewwa fuq il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-prossimità, li 
jiżgura l-implimentazzjoni simultanja ta' diversi elementi determinanti biex ikunu żgurati l-
kwalità tal-ħajja u ta' l-attrazzjoni ta' ċentri urbani, bl-użu ta' metodoloġija komuni u 
partiċipattiva fi ħdan l-aġenda ta' Liżbona u ta' Göteborg.
Approċċ bħal dan jista' jitwettaq aħjar mill-awtoritajiet lokali li jistgħu jiżguraw viżjoni 
ġenerali, koordinazzjoni tajba ħafna tal-politiki u ta' l-inizjattivi implimentati fl-
agglomerazzjoni u viżjoni għaż-żmien twil ta' l-iżvilupp tal-belt.

Sabiex ikun hemm appoġġ għal dan l-approċċ jeħtieġ li titwettaq koordinazzjoni orizzontali 
(bejn il-politiki kollha Komunitarji dwar l-akkomodazzjoni), koordinazzjoni vertikali (bejn l-
atturi involuti fl-akkomodazzjoni fuq livelli differenti - dak Ewropew, dak nazzjonali u dak 
lokali), u koordinazzjoni mħallta (bejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-atturi soċjo-ekonomiċi u s-
soċjetà ċivili).
Barra minn hekk, l-ibliet, ir-reġjuni u l-Istati Membri jeħtieġ li jkollhom mekkaniżmu għall-
iskambju ta' esperjenzi u ta' "prattiki tajba" fil-qasam tal-politika għall-akkomodazzjoni, 
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ibbażat fuq dak li tgħallimna mill-programm URBACT, li llum jinkludi 17-il netwerk 
tematiku u bosta gruppi ta' ħidma.

B'mod partikulari jeħtieġ li nivvalutaw u nifirxu l-aħjar prattiki implimentati mill-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjunali u lokali sabiex tiġi żviluppata konkretament l-istrateġija msemmija hawn 
fuq, b'kunsiderazzjoni għad-diversi kuntesti referenzjali. Dan il-mekkaniżmu jagħmel 
possibbli t-twaqqif ta' ċiklu ta' taħriġ kontinwu u jirrapreżenta sors fundamentali ta' valur 
miżjud fuq livell Ewropew.
Madankollu, jekk jitqiesu l-komplessità tas-suġġett u l-bżonn ta' l-ippjanar u tat-twettiq ta' 
approċċ integrat fuq livell lokali, il-valur miżjud tal-kontribut Komunitarju f'dak li jirrigwarda 
l-kompetenzi nazzjonali, reġjonali u lokali ma jikkonsistix f'li jittieħdu miżuri leġiżlattivi li 
ma jkunux jistgħu jissodisfaw id-diversità tal-ħtiġijiet u tas-sitwazzjonijiet ta' l-ibliet, imma 
f'li tiġi stabbilita sistema ta' appoġġ għall-iskambju u għat-trasferiment ta' prattiki tajbin bejn 
l-Istati Membri.


