
PR\691793MT.doc PE396.678v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2007/2148(INI)

26.10.2007

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar ir-Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali
(2007/2148(INI))

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Rapporteur: Ambroise Guellec



PE396.678v01-00 2/13 PR\691793MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW .. Error! Bookmark 
not defined.

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................Error! Bookmark not defined.



PR\691793MT.doc 3/13 PE396.678v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali
(2007/2148(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-raba’ rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali (COM(2007)0273) 
("ir-raba' rapport"),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 158 u 159 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Aġenda Territorjali u l-Karta Ewropea ta' Leipzig, u l-abbozz ta' 
programm ta' azzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-Aġenda territorjali,

– wara li kkunsidra l-istudju tan-Netwerk Ewropew għall-Osservazzjoni ta' l-Ippjanar ta' l-
Ispazji (ESPON) dwar "Il-futur tat-territorju, xenarji territorjali għall-Ewropa" u dak tal-
Parlament Ewropew dwar "Id-differenzi reġjonali u l-koeżjoni: liema strateġiji għall-
ġejjieni",

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (COTER-IV-011) u dik tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (ECO/209) dwar ir-raba' rapport dwar il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 45 u 112(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat 
għas-Sajd (A6-0000/2007),

A. billi politika ta' koeżjoni Ewropea globali saret meħtieġa minħabba l-persistenza ta' 
disparitajiet kbar f'diversi reġjuni, li hija sitwazzjoni li saret agħar minħabba t-tkabbir 
riċenti ta' l-Unjoni,

B. wara li kkunsidra r-rabta tanġibbli bejn iż-żieda fl-ewroxettiċiżmu u z-żieda fid-
disparitajiet territorjali, li juru b'hekk il-bżonn għal koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali biex iqiegħdu l-leġittimità ta' l-Unjoni Ewropea f'postha, li għaddejja minn 
politika reġjonali viżibli dwar it-territorju,  

C. wara li kkunsidra l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari favur it-
tkabbir u l-impjieg fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp, kif ukoll il-kontribut tiegħu
għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi u għal ġestjoni diċentralizzata; u li hu 
importanti, f'dan ir-rigward, li kull tentativ ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid ta' din il-
politika tiġi rrifjutata,

D. billi t-Trattat istituzzjonali l-ġdid, li għadu kif ġie approvat mill-Kapijiet ta' Stat u ta' 
Gvern fit-18 ta' Ottubru 2007, jikkonsagra l-objettiv ta' koeżjoni territorjali fost l-objettivi 
fundamentali ta' l-Unjoni,

E. billi l-baġit tal-politika ta' koeżjoni mhux biżżejjed biex jiffaċċja l-isfidi l-ġodda 
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territorjali li ġejjin, bħall-bidla demografika, il-konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq 
migratorju, l-adattazzjoni għall-globalizzazzjoni, il-bidla klimatika u t-tifqir enerġetiku,

Riżultati kuntrastanti ta' l-istat tal-koeżjoni fl-Unjoni Ewropea ta' 27

1. Jilqa' b'sodisfazzjoni dan ir-rapport iktar dettaljat minn ta' qablu, li fih diversi indikaturi u 
jagħti informazzjoni komparattiva utli ma' pajjiżi oħra bħall-Istati Uniti, il-Ġappun, iċ-
Ċina u l-Indja,

2. Jiddispjaċih, madankollu, min-nuqqas ta' informazzjoni traversali, biex wieħed japprezza 
aħjar id-dewmien tat-tkabbir u tal-konverġenza, jitlob, f'dan ir-rigward, tagħmir statistiku 
aħjar li jippermetti li wieħed ikejjel aħjar il-grad ta' koeżjoni fit-territorju u, għalhekk, 
iqis neċessarju li jkun hemm tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' l-ESPON,

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-pajjiżi l-antiki ta' koeżjoni, il-Greċja, Spanja, il-Portugall u 
l-Irlanda, kellhom effett ta' rkupru konsiderevoli u, fil-fatt, irreġistraw rata ta' tkabbir 
impressjonanti għall-perjodu 2000-2006,

4. Jifraħ bir-rati ta' tkabbir għolja rreġistrati fl-Istati Membri l-ġodda imma jinnota li l-
konverġenza ekonomika tagħhom ma tistax tidher ħlief fiż-żmien medju jew twil,

5. Hu mħasseb fuq il-fatt li l-konverġenza bejn il-pajjizi tista' taħbi warajha t-tħaffir tad-
diverġenzi bejn ir-reġjuni, dak it-tkabbir ta' disparitajiet reġjonali u subreġjonali jiġi 
osservat f'diversi aspetti, kemm f'termini ta' impjiegi, ta' produttività, ta' dħul, tal-livell ta' 
edukazzjoni, kif ukoll tal-kapaċità innovattiva,

6. Jissottolinja, pereżempju, li l-kompetittività tar-reġjuni tiddependi ħafna mill-produttività 
u mil-livelli ta' kwalifiki tal-ħaddiema, li jvarjaw bażikament iktar bejn ir-reġjuni milli 
bejn l-Istati Membri, 

7. Jinnota, f'dan ir-rigward, li ċerti reġjuni żviluppati qed jibdew jakkumulaw ħafna 
problemi ekonomiċi: rati dgħajfa ta' tkabbir, tnaqqis fil-produttività u fl-impjiegi u tixjiħ 
tal-popolazzjoni,

8. Jinnota li, jekk rati ta' tkabbir għolja għamluha possibbli għall-Irlanda biex ikollha imjieg 
għal kulħadd u t-tieni PGD għal kull abitant ta' l-Unjoni, abitant minn kull ħamsa hu 
mhedded bil-faqar, ħaġa li tqajjem il-kwistjoni tad-dewmien ta' l-iżvilupp u tal-kwalità ta' 
l-impjiegi,

9. Jissottolinja konverġenza dgħajfa f'termini tal-livell ta' edukazzjoni u foss edukattiv reali 
bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti, fejn 29% tal-persuni adulti ta' bejn il-25 u l-64 sena 
għandhom lawrja universitarja meta mqabbla ma' bil-kemm 16% fl-Unjoni; jinnota, 
madankollu, l-proporzjon ta' nisa li għandhom lawrja ta' tagħlim superjuri qed jiżdied 
dejjem iktar malajr milli fost l-irġiel,

10. Jisħaq fuq l-effett tal-polarizzazzjoni fir-reġjuni kapitali - fenomenu partikularment 
evidenti fl-Istati l-Membri l-ġodda - li ġġeneraw bħala medja 32% tal-PGD tal-pajjiż 
tagħhom, filwaqt li dawn jirrappreżentaw 22% mill-popolazzjoni, u jinnota li din il-
polarizzazzjoni fl-istess ħin tinvolvi disparitajiet kbar fir-rata ta' qgħad fiċ-ċentri ta' l-
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ibliet,

11. Jinnota li din l-aċċelerazzjoni tar-realtà urbana toħloq żbilanċi demografiċi, ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali fuq spazju ristrett u ġġib effett ta' suburbanizzazzjoni u tnaqqis fil-
popolazzjoni fiż-żoni rurali,

12. Jissottolinja d-disparitajiet reġjonali f'dak li jikkonċerna l-aċċessibilità u r-relazzjoni bejn 
iċ-ċentri u l-periferija, li huma riżultat ta' nuqqas ta' investiment fit-trasport u ta' 
diversifikazzjoni tal-potenzjali tar-relazzjoni,

Il-politika reġjonali u l-istrateġija ta' Liżbona

13. Jissottolinja differenzi enormi fil-krediti investiti fir-riċerka u l-iżvilupp, u jinnota 
disparitajiet reġjonali qawwija fil-qasam ta' l-innovazzjoni, imkejla, fir-raba' rapport, 
skond indikatur utli tar-rendiment reġjonali fil-qasam ta' l-innovazzjoni,

14.  Hu ta' l-istess opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-effett ta' lieva tal-politika ta' koeżjoni 
għall-istrateġija ta' Liżbona, permezz ta' l-igwidar ta' l-investiment pubbliku lejn proġetti 
li jiffavorixxu l-ħolqien ta' netwerk ekonomiku dinamiku u li jwassal għall-innovazzjoni,

15. Jirrimarka, għall-perjodu 2007-2013, li s-sistema ta' mmirar tal-krediti se tiggwida 64% 
mir-riżorsi tal-konverġenza u 80% minn dawk tal-kompetittività lejn spejjeż ta' 
innovazzjoni, jiġifieri EUR 55 biljun iktar meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, 

16. Jitlob li l-istrateġija ta' Liżbona titwessa' sabiex tinkludi fiha d-dimensjoni territorjali, li 
b'hekk tippermetti li jitqiesu l-karatteristiċi nnifishom tar-reġjuni filwaqt li jiġu 
nkoraġġuti s-sinerġiji transewropej, u l-ħolqien ta' ggruppar ta' l-attivitajiet innovattivi,

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa s-sistema ta' mmirar u l-impatt tagħha fuq l-
evoluzzjoni tad-disparitajiet reġjonali, u biex tivverifika jekk, fid-definizzjoni tal-
prijoritajiet, din is-sistema tiffavorixxix approċċ wisq ċentralizzat (approċċ minn fuq għal 
isfel - "top down approach"),

Il-Koeżjoni Territorjal: għal approċċ integrat

18. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni għandha objettiv stess ta' koeżjoni territorjali, li jmur 
lilhinn mill-istrateġija ta' Liżbona, u ma jistax jagħti privileġġ lir-reġjuni li huma diġà 
dinamiċi, kif kieku jimplika mmirar strett tal-krediti,

19. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza ta' l-isħubija u ta' l-implimentazzjoni ta' 
governanaza reali fuq ħafna livelli li tassoċja kull wieħed mill-iskali lokali, nazzjonali u 
Komunitarji mad-definizzjoni u ma' l-implimentazzjoni ta' l-objettivi ta' żvilupp reġjonali 
(approċċ minn isfel għal fuq - "bottom up approach"),

20. Jipproponi li tingħata prijorità lill-politiki li joffru żvilupp poliċentriku reali tat-territorji, 
b'tali mod li jtaffu l-pressjonijiet fuq l-ibliet kapitali u jiffavorixxi l-emerġenza ta' punti 
fissi sekondarji,

21. Jirrakkomanda li l-problematiċi urbani u rurali jiġu relatati aħjar flimkien; jistaqsi, f'dan 
ir-rigward, dwar ir-relevanza ta' approċċ separat tal-koeżjoni u ta' l-iżvilupp rurali -
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permezz tal-FEADER; jilqa' b'sodisfazzjon, barra minn hekk, il-fatt li l-fondi maħsuba 
għall-iżvilupp rurali jistgħu jiżdiedu bil-logħba tal-modulazzjoni fakultattiva,

22. Iwissi kontra l-periklu tas-settorizzazzjoni tal-politiki u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' 
approċċ integrat li jidentifika liema sinerġiji huma possibbli bejn l-oqsma maġġuri bħat-
trasport, l-agrikoltura, l-ambjent u l-enerġija,

23. Jitlob li l-objettivi ta' l-Aġenda territorjali u tal-Karta ta' Leipzig jissarfu fl-adozzjoni ta' 
programm ta’ azzjoni u fl-implimentazzjoni konkreta biex id-dimensjoni territorjali tiġi 
integrata aħjar fil-politiki pubbliċi, Komunitarji u nazzjonali kollha,

24. Jilqa' b'sodisfazzjoni t-tħabbir li sar mill-Kummissjoni dwar green paper futura dwar il-
koeżjoni territorjali għal nofs is-sena 2008 u jitlob li din tkun tinkludi rotot konkreti 
għall-implimentazzjoni ta' l-approċċ integrat,

25. Jinnota, f'dan ir-rigward, l-interess ta' kooperazzjoni segwuta bejn il-Parlament, permezz 
ta' l-intermedjarju tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali tiegħu, u l-Kumitat tar-Reġjuni, 
fir-rigward tal-futur tal-politika reġjonali,

Sfidi territorjali ġodda u l-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea

26. Iqis li l-Unjoni fil-futur se tkun dejjem iktar iffaċċjata minn sfidi ġodda li jkollhom impatt 
qawwi territorjali, bħat-tixjiħ demografiku, il-konċentrazzjoni urbana, iċ-ċaqliq 
migratorju, il-kwistjonijiet enerġetiċi u klimatiċi, l-adattazzjoni għall-bidliet marbuta 
mal-globalizzazzjoni,

27. Iqis li l-evoluzzjoni demografika jista' jkollha impatt territorjali maġġuri, bħal 
pereżempju t-tnaqqis tal-popolazzjoni f'ċerti żoni flimkien ma' konċentrazzjoni urbana, 
jew ukoll l-iżvilupp ta' l-ekonomija residenzjali f'oħrajn, li jimplikaw sforz għaż-żamma 
tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali,

28. Jinnota li l-bidla klimatika se jkollha riperkussjonijiet differenti li se jkollhom bżonn 
reazzjonijiet differenzjati minn reġjun għal ieħor fl-Ewropa, 

29. Ifakkar ukoll fl-importanza li tiġi adottata l-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond ta' Solidarjetà ta' l-Unjoni Ewropea 
(COM(2005)0108), li hi iktar adattata biex tiffaċċja l-katastrofi naturali li ħafna drabi 
jeqirdu ċerti reġjuni minħabba s-sitwazzjoni ġeografika tagħhom,

30. Iqis li l-kwistjonijiet ta' tifqir enerġetiku u taż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija jista' jkollhom 
effetti spazjali maġġuri fuq it-territorji, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-pajjiżi tal-Lvant 
minħabba dipendenza enerġetika qawwija, jew ukoll fir-reġjuni rurali u l-iktar imbiegħda, 
minħabba d-dipendenza tagħhom fir-rigward tat-trasporti u minħabba li huma sensibbli 
għall-prezz ta' l-enerġija,

31. Iqis li ż-żamma tal-politiki strutturali wara l-2013 hija reazzjoni xierqa għal dawn l-isfidi 
l-ġodda u li din għandha tiġi applikata, b'mod differenzjat, għat-totalità tat-territorju ta' l-
Unjoni,
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32. Iqis li l-ammont ta' 0.35% mill-PGD ta' l-Unjoni mhux se jkun biżżejjed biex jiffinanzja 
din il-politika, u jitlob li r-reviżjoni tal-prospettivi finanzjarji jservu biex jiġu definiti l-
mezzi baġitarji neċessarji biex jiġu ffaċċjati l-isfidi territorjali kollha ta' l-Unjoni,

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

INTRODUZZJONI

Il-koeżjoni, li għandha l-għan li tnaqqas id-diverġenzi ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni 
Ewropej, hija objettiv fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea. 

Il-ħidma tal-politika reġjonali għall-iżvilupp proporzjonat u sostenibbli għat-territorju 
Ewropew kollu diġà ilha għaddejja iktar minn 20 sena. Iktar minn għoxrin sena ta' programmi 
u aġġustamenti strutturali sabiex ir-reġjuni, li huma dejjem iktar differenti minn xulxin, 
jikkonverġu u biex jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ ħajja taċ-ċittadini Ewropej kollha. 

Wara l-aħħar tkabbir li biddel ħafna d-dimensjoni territorjali ta’ l-UE, jeħtieġ dejjem iktar li 
jissaħħaħ l-għan tal-koeżjoni territorjali sabiex tkun żgurata l-integrazzjoni iżda wkoll biex 
wieħed jirreaġixxi għall-kriżi ta’ direzzjoni li għaddejja bħalissa fl-Ewropa u biex iċ-ċittadini 
jilqgħu b’mod pożittiv il-proġett Ewropew.

Għalhekk, il-Parlament jilqa’ b’mod pożittiv dan l-ewwel rapport dwar il-koeżjoni mit-tkabbir 
ta’ l-2004 u ta’ l-2007.

RIŻULTATI MĦALLTA TA’ L-ISTAT TA’ KONVERĠENZA FL-UE-27

Skond l-informazzjoni tar-raba’ rapport, jidher li bla dubju sar suċċess matul il-perjodu 2000-
2006 fir-rigward tal-konverġenza fil-livell nazzjonali. Il-benefiċjarji prinċipali tal-koeżjoni -
il-Greċja, Spanja, l-Irlanda u l-Portugall - irreġistraw rata ta’ tkabbir impressjonanti.

Mis-sena 2000, l-iktar tkabbir għoli ġie osservat fil-pajjiżi fejn il-PGD per capita kien l-iktar 
dgħajjef fis-sens ta’ poter ta’ akkwist, bħal fil-Greċja jew fil-Portugall, bi tkabbir rispettiv ta’ 
2.8% u 2% fil-PGD tagħhom bejn l-2000 u l-2006. U l-għadd ta’ reġjuni bi PGD per capita 
taħt il-75% tal-medja ta’ l-UE naqas minn 78 għal 70.

Madankollu, peress li bdew b'livell baxx ħafna ta' PGD per capita, u minkejja r-rati dinamiċi 
ta' tkabbir, qed jiġu osservati ħafna iktar diffikultajiet fl-Istati Membri l-ġodda milli fl-Istati 
Membri l-qodma. Fuq il-bażi tar-rati ta’ tkabbir attwali, jidher li se jkollhom jgħaddu iktar 
minn 15-il sena qabel ma l-Polonja, kif ukoll il-Bulgarija u r-Rumanija, jilħqu PGD per capita 
ta’ 75% tal-medja ta' l-UE-27.

Anki jekk it-tqarrib bejn l-Istati Membri bla dubju ra progress matul dawn l-aħħar snin, id-
differenzi fl-iżvilupp fi ħdan l-Istati Membri komplew jiżdiedu. Qed tiġi osservata żieda fid-
diverġenzi reġjonali u subreġjonali f’diversi aspetti bħalma huma l-impjiegi, il-produttività, 
id-dħul, il-livelli ta' l-edukazzjoni u l-kapaċità innovattiva.

Uħud mir-reġjuni l-iktar żviluppati qegħdin saħansitra jibdew jesperjenzaw rati baxxi ħafna 
jew anki negattivi ta’ tkabbir. Fil-fatt, bejn l-1995 u l-2004, kien innotat li l-produttività 
naqset f’29 reġjun fl-Italja, fi Franza, fi Spanja u fil-Ġermanja, filwaqt li l-impjiegi naqsu 
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f’16-il reġjun, essenzjalment fil-parti tal-Lvant tal-Ġermanja, fil-Grigal ta’ Franza u fit-
Tramuntana ta’ l-Ingilterra. Dawn ir-reġjuni jridu jadattaw ruħhom għall-pressjonijiet tal-
kummerċ dinji billi jiżviluppaw ekonomiji innovattivi u teknoloġija għolja. 

Ħafna drabi dawn ikunu r-reġjuni li l-iktar li jintlaqtu mit-tibdil demografiku, u 
partikolarment mit-tixjiħ tal-popolazzjoni. It-tnaqqis tal-popolazzjoni jkompli jżid il-problemi 
ekonomiċi peress li jonqos il-poter reġjonali ta' l-akkwist u dan iseħħ primarjament peress li l-
ħaddiema kkwalifikati jemigraw minn dawn ir-reġjuni. Il-politika ta’ koeżjoni għandha 
tirreaġixxi għal din l-isfida ewlenija sabiex iżżomm il-bilanċ demografiku u territorjali ta’ l-
UE.

Ir-rapport jistabbilixxi wkoll paragun interessanti bejn il-kompetituri prinċipali tad-dinja. 
Jidher li d-diverġenzi reġjonali, imkejla skond il-PGD per capita, huma ħafna iktar evidenti fl-
UE-27 milli fl-Istati Uniti jew fil-Ġappun: l-istati kollha ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerka u 40 
mis-47 reġjun Ġappuniż għandhom PGD per capita ogħla mill-medja ta’ l-UE. L-
ispjegazzjoni parzjali għal dan hija l-ispeċifiċità tat-territorju ta’ l-UE li jikkonċentra ruħhu 
fuq spazju ristrett, diversità ġeografika u kulturali kbira, u speċifiċità storika marbuta mas-
separazzjoni tal-kontinent wara żewġ gwerer dinjija.  
Min-naħa l-oħra, fiċ-Ċina l-PGD per capita bilkemm laħaq il-ħames parti tal-medja 
Komunitarja u t-tmien parti fl-Indja.

IL-MIRA TAL-FONDI GĦALL-PERJODU 2007-2013 LEJN L-ISTRATEĠIJA TA’ LIŻBONA

Il-programmazzjoni l-ġdida għall-perjodu 2007-2013 tal-fondi strutturali tnediet b’mod 
uffiċjali fl-1 ta’ Jannar 2007, proprju f’Ewropa ta’ 27 Stat Membru. Jekk il-baġit għadu 
sostanzjali (EUR 308 biljun għall-Unjoni kollha), il-bżonnijiet ta’ l-Istati Membri l-ġodda 
jeħtieġu investimenti kbar li jimplikaw, li fl-Istati Membri l-qodma jiġu ffukati mill-ġdid il-
prijoritajiet tal-finanzjament b’baġits imnaqqsa.

Lilhinn mill-għanijiet ta’ integrazzjoni, il-programmazzjoni għall-perjodu 2007-2013 għandha 
l-għan ukoll li tippromwovi l-politiki innovattivi u tal-kompetittività peress li l-Unjoni 
Ewropea wriet ix-xewqa tagħha li tlaħħaq mal-potenzi l-kbar l-oħra (l-Istati Uniti u l-Ġappun) 
u li tiddedika 3% mill-PGD tagħha għar-riċerka u għall-iżvilupp. 

Ir-raba' rapport dwar il-koeżjoni juri li jeżistu diverġenzi enormi fir-rigward ta’ l-investiment 
fir-riċerka u fl-iżvilupp: jekk 27 reġjun imorru lilhinn mill-objettiv ta’ Barċellona li jonfqu 
iktar minn 3% tal-PGD tagħhom fuq ir-riċerka u l-iżvilupp, f’iktar minn 100 reġjun, l-infiq 
għar-riċerka u għall-iżvilupp lanqas biss jilħaq il-1%. Ta’ min wieħed jinnota wkoll li l-
attivitajiet tar-riċerka u ta’ l-iżvilupp, l-ewwel u qabel kollox, jikkonċentraw fuq l-ibliet, iżda 
li ċerti reġjuni kompetittivi mingħajr agglomerazzjoni kbira juru li rata għolja ta’ investiment 
u ta’ impjiegi fir-riċerka u fl-iżvilupp mhix neċessarjament marbuta ma’ konċentrazzjoni 
urbana maġġura tal-popolazzjoni.

Fil-qafas ta’ l-istrateġija riveduta ta’ Liżbona, għalhekk, ġiet introdotta sistema ta’ 
allokazzjoni sabiex timmira l-approprjazzjonijiet lejn l-infiq marbut ma’ din il-miżura.
Fuq il-bażi tal-programmi operattivi li diġà ntlaqgħu, ir-rapport jindika li medja ta’ 64% tar-
riżorsi ta’ l-Objettiv ta’ Konverġenza u 80% għall-kompetittività se jiġu allokati għall-
investimenti mmirati fuq l-infiq marbut ma’ l-istrateġija ta’ Liżbona, u dan jikkorrispondi għal 
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madwar EUR 210 biljun jiġifieri EUR 55 biljun iktar meta mqabbel mal-perjodu preċedenti.

M’hemmx dubju li l-politika ta’ koeżjoni se ġġib magħha ċaqliq reali fil-kompetittività u t-
tkabbir ta' żona, b’mod partikolari flimkien ma’ l-iżvilupp ta' sħubijiet pubbliċi-privati, is-
sinerġiji territorjali għall-impjiegi, l-innovazzjoni u r-riċerka, fejn l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju jkunu jistgħu jikkooperaw faċilment ma' l-universitajiet u l-istrutturi lokali ta' l-
iżvilupp. 

Iżda jekk il-politika ta' koeżjoni għandha tikkontribwixxi għall-finanzjament ta’ l-
innovazzjoni u tar-riċerka fil-qafas ta’ l-istrateġija ta’ Liżbona, jeħtieġ li l-fondi jkunu mmirati 
b’mod flessibbli biex jiżguraw żvilupp ibbilanċjat tat-territorji. Għax jekk il-politika ta’ 
koeżjoni tiġi kkunsidrata strument finanzjarju ta’ l-istrateġija ta’ Liżbona, dan ma jippermettix 
li jintlaħqu la l-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni u lanqas dawk ta' Liżbona. Il-politika ta’ 
koeżjoni ma tistax tiġi kkunsidrata bħala sempliċi għodda biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ politiki 
settorjali oħra - hija politika Komunitarja b’valur miżjud Ewropew kbir li għandha l-koeżjoni 
bħala l-iskop tagħha. 

Fid-dawl tar-riżultati dgħajfa li ħarġu mill-evalwazzjoni ta’ nofs it-term iżda anki peress li 
hija ristretta mill-baġit Ewropew f’Ewropa ta’ 27 Stat Membru, il-politika ta’ koeżjoni 
m’għandhiex bħala l-għan ewlieni tagħha li tippermetti li l-UE jkollha l-iktar ekonomija ta’ 
tkabbir kompetittiva fid-dinja. 

Hija waħda mir-raġunijiet għaliex il-politiki strutturali m'għandhomx jitqiesu maqsumin 
skond għadd ta’ temi, iżda dawn għandhom ikunu integrati mal-politiki l-oħra ta’ l-Unjoni u 
mal-politiki pubbliċi li jsegwu l-Istati Membri. 

L-adozzjoni ta’ l-Aġenda Territorjali u tal-Karta ta’ Leipzig matul il-laqgħa ministerjali 
f’Leipzig fl-24 u fil-25 ta’ Mejju 2007, hija pass importanti li jippromwovi l-metodu integrat. 
Huwa mixtieq li l-għanijiet tagħhom iwasslu għall-adozzjoni ta' programm ta’ azzjoni konkret 
biex id-dimensjoni territorjali tiġi integrata aħjar fil-politiki pubbliċi, Komunitarji u nazzjonali 
kollha.

IŻ-ŻAMMA TAL-KOEŻJONI TERRITORJALI

Il-politika ta’ koeżjoni għandha tikkonċentra fuq l-għan fundamentali tal-koeżjoni territorjali 
u ma tistax tiffoka (kif jimplika l-fatt li l-approprjazzjonijiet ikunu mmirati b'mod strett) fuq 
ir-reġjuni fejn hemm potenzjal kbir għaż-żieda fil-produttività u fl-impjiegi għax b’hekk 
jinħoloq ir-riskju li jitwarrbu dawk ir-reġjuni b'potenzjal limitat ta' tkabbir, iżda li huma 
eliġibbli biex ikunu parti mill-Objettiv ta’ Konverġenza.

Ir-raba’ rapport isemmi l-koeżjoni territorjali fl-UE ta’ 27 Stat Membru u jinnota 
konċentrazzjoni qawwija fuq l-attività ekonomika fl-ibliet kapitali. Għalhekk fl-2004, ir-
reġjuni tal-bliet kapitali ħolqu medja ta’ 32% tal-PGD tal-pajjiż tagħhom, filwaqt li huma 
jirrappreżentaw 22% tal-popolazzjoni. Dan il-fenomenu huwa l-iktar wieħed ovvju, u l-iktar li 
qiegħed jiżviluppa fl-Istati Membri l-ġodda.

Ir-rapport janalizza l-iżvilupp territorjali fuq livell lokali fejn ir-realtà urbana mgħaġġla 
tħarbat il-bilanċi demografiċi, b’tendenza qawwija ta’ ħolqien ta’ subborgi fl-ibliet Ewropej u 
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tnaqqis tal-popolazzjoni fiż-żoni rurali. Jekk il-politiki pubbliċi jibqgħu ma jinbidlux, dawn 
id-diverġenzi territorjali ma jistgħux ħlief jiżdiedu iktar fil-ġejjieni.

L-istudju ta’ l-ESPON (in-Netwerk Ewropew għall-Osservazzjoni ta' l-Ippjanar ta' l-Ispazji) 
dwar "Il-Ġejjieni tat-Territorji"1 huwa rilevanti f'dan ir-rigward. 
Dan jippermetti li jitqabblu 2 xenarji ta’ żvilupp territorjali għall-futur imbiegħed. 
Kieku xenarju orjentat biss lejn il-kompetittività jkun ta’ natura li tiġġenera tkabbir 
ekonomiku iktar qawwi u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, iżda jwassal għal spejjeż ambjentali 
u soċjali ħafna iktar ogħla li jistgħu jwasslu, fil-futur imbiegħed, għal rendimenti ekonomiċi u 
soċjali baxxi. 

Għall-kuntrarju, xenarju orjentat lejn il-koeżjoni jenfasizza mudell iktar mifrux f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-potenzjal ta’ l-attrazzjoni u tal-konċentrazzjoni taż-żoni metropolitani.  
Diversi żoni ta’ integrazzjoni ta’ suċċess jistgħu jiżviluppaw ukoll fil-qalba ta’ l-Ewropa 
f’żoni li huma ftit jew wisq periferali. 
Dan il-mudell poliċentriku ta’ żvilupp ċertament iġib miegħu tkabbir ekonomiku iktar 
dgħajjef meta mqabbel ma’ l-ewwel xenarju, iżda mqassam aħjar b’mod ġeografiku, u b’hekk 
jevita konċentrazzjoni f’żona ristretta, ta’ kunflitti tal-popolazzjoni u pressjonijiet soċjali u 
ambjentali. 

Għalhekk huwa importanti li l-infiq jiġi orjentat b'mod iktar effettiv lejn proġetti li 
jistrutturaw it-territorji kollha sabiex jagħmluhom iktar attraenti. Mhux ta' min jinsa li d-
diversità ta’ l-Ewropa hija vantaġġ kbir għaliha f’termini ta’ kompetittività.

Żvilupp ibbilanċjat u sostenibbli li jqis il-bżonnijiet territorjali identifikati kif xieraq, ma jistax 
jinjora dan il-fatt. Għalhekk il-politika reġjonali ta’ l-Unjoni għandha titmexxa bi sħubija 
mill-qrib ma’ l-atturi reġjonali, u f’koordinazzjoni mal-politiki nazzjonali u Ewropej l-oħra. 
F’dan ir-rigward, ikun xieraq li jiġi evalwat jekk l-istrutturi mwaqqfa mill-Kummissjoni: 
Orjentazzjonijiet strateġiċi Komunitarji – Qafas ta’ referenza strateġiku nazzjonali –
Programmi Operattivi – jirrappreżentawx l-aħjar miżura għal governanza reali li għandha 
bosta livelli u identifikazzjoni tajba tal-bżonnijiet territorjali.

SFIDI TERRITORJALI ĠODDA U L-BAĠIT TA’ L-UE

Ir-raba’ rapport isostni li d-diverġenzi reġjonali u interreġjonali huma ħafna iktar evidenti fl-
UE milli fl-Istati Uniti jew fil-Ġappun. Anki jekk il-wasla kważi simultanja tat-12-il Stat 
Membru ġdid ħarbtet xi ftit l-istatistika, l-isfidi territorjali li jeħtieġ jingħelbu huma tal-biża', 
kemm jekk għandhom x’jaqsmu ma’ l-iżvilupp ekonomiku u teknoloġiku, kif ukoll jekk ma’ 
l-aċċessibiltà u l-kwalità tal-ħajja. 

Ma’ dan jiżdiedu wkoll riskji ġodda li se jiżviluppaw fis-snin li ġejjin: il-konċentrazzjoni 
urbana, li se tkompli żżid il-problemi tal-konġestjoni u tal-kwistjonijiet ta’ integrazzjoni 
soċjokulturali fl-ibliet; il-bidliet demografiċi li jirriżultaw l-ewwel u qabel kollox minn 
popolazzjoni li qiegħda tixjieħ; iċ-ċaqliq migratorju; l-issuktar tal-globalizzazzjoni u ż-żieda 
fit-talba għall-prodotti agrikoli; il-bidliet fil-klima li jirriżultaw f’żieda fil-vulnerabiltà ta’ 
diżastri naturali fuq ċerti żoni u żieda fil-prezzijiet għall-enerġija.

                                               
1 "Il-futur tat-territorju, xenarji territorjali għall-Ewropa", ESPON 2006.
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Dawn l-isfidi l-ġodda jagħtu dimensjoni ġdida lill-iżvilupp territorjali, u b’hekk huwa 
indispensabbli li jinżammu l-politiki strutturali wara l-2013. Għaldaqstant jeħtieġ li ma jkunx 
hemm konċentrazzjoni fuq l-Istati Membri l-ġodda biss għax dawn l-isfidi huma importanti 
ħafna wkoll għall-UE ta’ 15-il Stat Membru u jimplikaw metodu usa’ minn dak ta' l-istrateġija 
ta’ Liżbona. 

Barra minn hekk, il-konklużjonijiet tar-raba’ rapport dwar l-isfidi tal-ġejjieni għall-politika ta’ 
koeżjoni juru li hija ħaġa importanti ħafna li jitħejjew indikaturi ġodda minbarra l-PGD per 
capita, li jkunu jistgħu jagħtu stampa iktar ċara tar-realtajiet territorjali ta’ kull reġjun u l-livell 
ta’ koeżjoni li diġà hemm fit-territorju.

Huwa essenzjali li l-politiki strutturali jintegraw dawn l-isfidi l-ġodda u jallokawlhom ir-
riżorsi meħtieġa għax il-livell ta’ koeżjoni territorjali se jiddependi dejjem iktar mill-impatti 
territorjali li dawn se jkollhom u mill-mod kif se jitqiesu fil-politiki pubbliċi. 

Huwa interessanti li wieħed jinnota li pajjiżi bħaċ-Ċina u r-Russja qegħdin jagħtu dejjem iktar 
attenzjoni ġdida lill-politika ta' koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea bħala mezz biex jiżgura żvilupp 
reġjonali bbilanċjat.

Bħalissa din tirrappreżenta madwar terz ta’ l-infiq tal-baġit ta’ l-UE u fl-2008 se tkun fl-
ewwel post ta’ l-infiq baġitarju. 

Madankollu, minkejja t-tkabbir u l-isfidi territorjali l-ġodda, il-volum tal-fondi qiegħed jonqos 
meta mqabbel mal-PGD ta’ l-UE. Skond l-istimi tal-Kummissjoni, fl-2013, l-infiq marbut 
mal-koeżjoni se jkun jirrappreżenta mhux iktar minn 0.35% tal-PGD, li jikkorrispondi għal-
livell fil-bidu tas-snin disgħin.

Huwa fatt li l-politika ta’ koeżjoni hija esposta għat-tentazzjonijiet ta’ nazzjonalizzazzjoni 
mill-ġdid, li għalihom ċerti Stati Membri huma sensittivi b’mod partikolari, skond metodu li 
huwa responsabbli qabel xejn mill-politiki Komunitarji. Madankollu, ir-raba’ rapport dwar il-
koeżjoni juri li l-valur miżjud tal-programmi strutturali jmur lilhinn miċ-ċifri.

Fiż-żmien tal-verifika sanitarja tal-baġit ta' l-UE fil-perjodu 2008-2009, il-politika ta’ 
koeżjoni għandha tkun meqjusa bħala kontribut għall-integrazzjoni Ewropea u mhux bħala 
sempliċi għodda ta' tqassim mill-ġdid, li mingħajrha jista’ jiżdied ir-riskju li l-kostruzzjoni 
Ewropea nnifisha tkun ipperikolata.

Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur huwa sodisfatt bl-adozzjoni ta' l-Aġenda Territorjali f'Mejju 
li għadda, li tikkostitwixxi pjan direzzjonali indispensabbli għall-manifestazzjoni tal-prijorità 
politika tal-koeżjoni territorjali fil-livell tal-Kunsill u ta’ kull Presidenza ta’ l-UE.

KONKLUŻJONI

Għall-ġejjieni, qabel u, fuq kollox, wara l-2013, hija meħtieġa politika reġjonali perenni u 
dinamika:

-  biex tirnexxi l-governanza ta' l-Istati l-Membri l-ġodda, 
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imma wkoll biex ikunu żgurati l-bilanċi territorjali fl-Ewropa kollha 

- biex takkumpanja b'mod effikaċji l-istrateġija ta' Liżbona (u ta' Göteborg),
imma wkoll biex tmur kontra "liżbonizzazzjoni" eċċessiva li tista' tkun fattur ta' 
disparitajiet ġodda 

- biex tassisti l-politiki settorali 
imma, qabel kollox, biex tiggarantixxi approċċ integrat tal-politiki ta' l-Unjoni 

- biex tiġġenera l-adeżjoni ta' l-Ewropej mal-bini ta' l-Unjoni Ewropea 
u wkoll biex tipprevjeni jew tikkontribwixxi għall-ittrattar tas-sitwazzjonijiet ta' kriżi;

- biex ittaffi l-iżvantaġġi strutturali l-iktar kbar fi ħdan l-Unjoni (reġjuni l-iktar 'il barra, 
gżejjer, żoni ta' muntanji, reġjuni tat-Tramuntana mbiegħda,...)
u wkoll biex tiffaċċja l-isfidi maġġuri l-ġodda: il-klima, l-enerġija u l-iżvilupp 
sostenibbli, id-demografija, l-iżvilupp urban...

- biex tippromwovi l-governanza f'ħafna livelli, mill-Ewropa għar-reġjuni, 
         u biex tiżviluppa l-kooperazzjoni interreġjonali, transnazzjonali u transkonfinali u 

tagħmel il-koeżjoni territorjali objettiv Komunitarju prijoritajru.
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