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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-follow-up ta’ l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta’ Leipzig – Programm ta’ 
Azzjoni Ewropew għall-ippjanar ta’ l-ispazju u l-Koeżjoni Territorjali 
(2007/2190 (INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Aġenda Territorjali1 ta' l-ewwel programm ta' azzjoni għall-
implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali2 u Karta ta' Leipzig dwar il-belt Ewropea 
sostenibbli3,

– wara li kkunsidra r-Raba’ Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali 
(COM(2007)0273),

– wara li kkunsidra l-Perspettiva ta' l-Iżvilupp Territorjali Ewropea4,

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-programm ta' ħidma ta' ESPON 2006,

– wara li kkunsidra l-proposti tal-programm ta' ħidma ta' ESPON 2013,

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2007),

A. billi d-diversità territorjali, il-poliċentriżmu u l-belt kompatta huma karatteristiċi 
strutturali sinifikanti tat-territorju Ewropew,

B. billi l-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej illum jgħixu fl-ibliet,

C. billi l-bidla fil-klima, il-firxa urbana (urban sprawl) u l-użu ta' l-art, il-konsum ta' l-
enerġija, it-tibdil demografiku u l-effetti reġjonali inugwali tal-globalizzazzjoni, flimkien 
mat-tibdil strutturali, huma sfidi attwali għall-iżvilupp territorjali Ewropew, 

D. billi qed jiġu kkunsidrati l-objettivi stabbiliti fl-Aġenda Territorjali għall-iżvilupp 
territorjali sostenibbli: l-iżvilupp ta' sistema urbana poliċentrika u bbilanċjata u l-ħolqien 
ta' relazzjoni urbana-rurali ġdida; il-formazzjoni ta' clusters reġjonali innovattivi; il-
garanzija ta' aċċess ugwali għall-infrastruttura u l-għerf; il-promozzjoni ta' immaniġġjar 
ta' riskju Tranżewropew; l-immaniġġjar li jħares 'il quddiem; u l-konservazzjoni tal-wirt 
naturali u kulturali,

                                               
1 Adottata waqt il-Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli għall-tqassim tat-territorju f'Leipzig, Mejju 2007.
2 Adottata waqt il-Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli għall-tqassim tat-territorju f'Ponta Delgada 
(Azores), Novembru 2007.
3 Adottata waqt il-Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli għall-tqassim tat-territorju f'Leipzig, Mejju 2007.
4 Adottata waqt il-Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli għall-tqassim tat-territorju f'Potsdam, Mejju 1999.
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E. billi kkunsidra l-għanijiet stipulati tal-Karta ta' Leipzig dwar il-belt Ewropea sostenibbli:  
l-użu akbar ta' approċċi ta' politika integrata ta' żvilupp urban billi jinħolqu u jiġu 
ggarantiti spazji pubbliċi ta' kwalità għolja; il-modernizzar tan-netwerks ta' l-
infrastruttura u titjib fl-effiċjenza ta' l-enerġija; il-promozzjoni proattiva ta' l-innovazzjoni 
u l-politiki edukattivi u – partikolarment fiz-zoni fejn jgħixu persuni fil-bżonn – il-
promozzjoni ta' trasport urban sostenibbli, effiċjenti u bi prezzijiet xierqa; strateġiji biex 
l-ambjent fiżiku jissebbaħ; it-tisħiħ ta' l-ekonomija lokali u l-politika lokali tas-suq tax-
xogħol; u politiki proattivi ta' edukazzjoni u taħriġ għat-tfal u ż-żgħażagħ,

F. billi l-ippjanar ta' l-użu ta' l-art huwa l-istrument li għandu jintuża biex jiġu ppjanati l-użu 
tat-territorju u l-istruttura tal-postijiet ta' abitazzjoni fl-Istati Membri, fir-reġuni u l-ibliet, 
u biex jiġu ddeterminati l-kwalità tal-ħajja u l-opportunitajiet ta' żvilupp fuq il-post,

G. billi, flimkien mal-politika ta' koeżjoni bħala strument ta' gwida, miżuri oħra huma 
neċessarji biex jintlaħqu l-objettivi ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig, b'mod 
partikolari l-evalwazzjoni ta' l-impatt fuq l-użu ta' l-art, l-approċċ integrat u l-
osservazzjoni ta' l-użu ta' l-art,

H. billi, flimkien mal-politika ta' koeżjoni, il-politika ta' l-iżvilupp rurali għandha impatt 
territorjali sinifikanti;  u billi ma kienx hemm integrazzjoni suffiċjenti għal dawn iż-żewġ 
oqsma tal-politika,

I. billi l-kwalità ta' l-ispazju pubbliku u ta' l-ambjent naturali, kulturali u arkitettoniku 
għanha rwol importanti fil-kwalità ta' ħajja tal-persuni f'zoni urbani u rurali u huma 
fatturi ta' lokazzjoni 'soft' kruċjali,

J. billi l-kreattività u l-innovazzjoni huma riżorsi deċiżivi fit-tranżizzjoni għal soċjetà 
globalizzata bbażata fuq l-għerf; u għalhekk is-suċċess ta' l-iżvilupp territorjali u urban 
sostenibbli jiddependi essenzjalment mill-iżvilupp tal-potenzjal kreattiv fuq il-post,

K. billi l-'kultura tal-kostruzzjoni' ('Baukultur'), jiġifieri it-total ta' l-aspetti kulturali, 
ekonomiċi, teknoloġiċi u ambjentali li jinfluwenzaw il-kwalità u l-proċess ta' l-ippjanar u 
l-bini, huwa element essenzjali ta' l-iżvilupp urban integrat,

1. Huwa tal-fehma li l-objettivi ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig jistgħu 
jintlaħqu biss billi tiġi segwita strateġija ta' żvilupp komprensiva, trans-settorjali u 
ħolistika biex tpoġġi fil-prattika l-approċċ integrat;

2. Jipproponi, fil-kuntest ta' l-evalwazjoni ta' nofs iż-żmien tal-politika ta' koeżjoni u b'ħarsa 
lejn il-politika ta' koeżjoni post-2013, li l-implimentazzjoni ta' approċċ integrat għandha 
tkun rekwiżit obbligatorju għall-ippjanar ta' proġetti u l-għażla ta' proġetti taħt il-fondi 
strutturali;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, il-ħolqien ta' grupp 'inter-service' fil-Kummissjoni li 
jittratta suġġerimenti għall-implimentazzjoni ta' l-approċċ integrat; jitlob lill-
Kummissjoni biex tinforma lill-Parlament dwar il-pogress ta' din il-ħidma; 
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4. Jitlob, fit-tfassil tal-politika ta' koeżjoni post-2013, li tingħata attenzjoni partikolari lill-
karatteristiċi u l-bżonnijiet territorjali u għal trattament speċifiku tar-reġjun ibbażat fuq 
dawn il-fatturi;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-politika 
ta' koeżjoni, biex tagħmel użu aħjar mis-sinerġiji mal-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (EAFRD) għall-iżvilupp tat-territorju sħiħ;  jirrakkomanda, fir-rigward 
tal-politika ta' koeżjoni post-2013, li l-EAFRD jiġi integrat fil-politika reġjonali;

6. Jinnota li mhux ir-reġjuni metropolitani biss għandhom potenzjal ta' innovazzjoni, u li 
numru ta' zoni relattivament remoti u rurali qegħdin fuq quddiem biex jilħqu l-għanijiet 
ta' Liżbona; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b'urġenza tħares mill-qrib lejn il-fatturi ta' 
suċċess ta' dawn iz-zoni bil-ħsieb li jinħoloq mudell ta' żvilupp għall-ibliet żgħar u ta' 
daqs medju f'zoni rurali;  

7. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jikkunsidraw l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' 
Leipzig fir-reviżjoni tal-baġit ta' l-UE, u biex jagħmlu aġġustamenti ta' kwalità sabiex il-
miri ta' koeżjoni territorjali jiġu inkorporati b'mod aktar effettiv fil-politiki ta' l-UE;

8. Jitlob lill-Kunsill, fir-reviżjoni ta' l-istrateġiji ta' Liżbona u Göteborg (l-istrateġija ta' 
żvilupp sostenibbli) fis-summit tar-rebbiegħa 2008, biex jiddefinixxi l-interessi tal-
politika territorjali u urbana bħala għanijiet;

9. Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, 
jinvolvu l-livell lokali u reġjonali tal-gvern u, fuq il-bażi tal-prinċipju ta' sħubija, l-
imsieħba ekonomiċi u soċjali u l-NGOs relevanti, fil-programm ta' azzjoni għall-
implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig, u jagħtu l-appoġġ sħiħ 
tagħhom għal dawn l-isforzi;

10. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel analiżi sistematika tal-politiki ta' l-UE speċifiċi 
għas-setturi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-impatt territorjali, kif ukoll evalwazzjoni ta' l-
impatt tal-leġiżlazzjoni ġdida proposta; jinnota f'dan il-kuntest il-potenzjal tal-metodi ta' 
evalwazzjoni żviluppati minn ESPON;

11. Jitlob li l-politika ta' kreattività tiġi inkorporata fl-iżvilupp territorjali u urban bil-għan li, 
permezz ta' l-użu ta' l-istrumenti disponibbli (politika ta' koeżjoni, ippjanar terrtorjali u 
urban) jinħoloq qafas għat-titjib ta' l-oppotunitajiet ta' azzjonijiet kreattivi u innovattivi;

12. Iqis neċessarju, fid-dawl tat-tendenzi demografiċi, li titjieb l-adattabilità ta' l-ibliet u r-
reġjuni, filwaqt li l-mira tkun fuq l-iżvilupp indipendenti u t-tisħiħ tal-ħidma volontarja;

13. Jitlob lill-Istati Membri biex jiggarantixxu bħala kwistjoni ta' prinċipju madwar it-
territorju tagħhom id-disponibilità, id-dritt ta' aċċess, u l-aċċessibilità ta' servizzi ta' 
interess ġenerali, sabiex persuni f'reġjuni differenti jkunu jistgħu jisfruttaw l-
opportunitajiet u l-potenzjali speċifiċi tar-reġjun tagħhom; Jitlob lill-Kummissjoni, fil-
linji gwida tagħha għall-applikazzjoni tar-regolament ta' qafas dwar is-servizzi ta' interess 
ġenerali u l-għoti ta' kuntratti pubbliċi, biex tagħmilha possibbli lill-awtoritajiet lokali li 
jikkunsidraw aħjar il-kuntest lokali;



PE398.450v01-00 6/7 PR\697600MT.doc

MT

14. Jitlob lill-Kummissjoni, bil-ħsieb tal-kompetenzi ġodda tal-Komunità għall-ippjanar 
territorjali fit-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona, biex tfassal komunikazzjoni li toħloq qafas 
Ewropew għall-evalwazzjoni ta' l-impatt territorjali fil-livell ta' proġetti, li jikkunsidra l-
ħidma ta' ESPON;

15. Jinnota li, wara li daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona, il-koperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew għandhom 
jissaħħu fl-implimentazzjoni ta' l-ewwel programm ta' azzjoni ta' l-Aġenda Territorjali;

16. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-Trattat ta’ Riforma jiddikjara l-koeżjoni territorjali bħala 
għan tat-trattat u jipprovdi għal kompetenza leġiżlattiva maqsuma għall-UE u l-Istati 
Membri f’dan il-qasam. jitlob lill-Kummissjoni biex tikkompleta l-programm ta' azzjoni 
għall-implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali permezz ta' proposti konkreti għal miżuri 
u inizjattivi Komunitarji.

17. Jirrakkomanda aktar żvilupp tal-Kunċett ta' l-Iżvilupp Urban Ewropew (ESDP) u jħeġġeġ 
l-involviment sħiħ ta' l-Istati Membri ġodda f'dan il-pjan;

18. Iqis importanti li jsiru evalwazzjonijiet regolari tal-progress fl-implimentazzjoni ta' l-
Aġenda Territorjali;  jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lil dawk kollha interessati, 
biex jevalwaw mhux biss il-progress li sar fl-implimentazzjoni ta' miżuri individwali tal-
programm ta' azzjoni, iżda wkoll l-impatt ta' dawn il-miżuri u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għall-iżvilupp territorjali sostenibbli fl-Ewropa;

19. Jitlob lill-Kunsill biex jiftiehem kemm jista' jkun malajr fuq indikaturi sempliċi u 
kwantifikabbli għall-osservazzjoni ta' l-iżvilupp territorjali fl-EU; jitlob sabiex l-użu 
annwali ta' l-art jiġi stabbilit bħala indikatur ta' l-iżvilupp territorjali anki qabel ir-
reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-politika ta' koeżjoni;

20. Jinnota li dawn l-indikaturi jistgħu jintużaw bħala miri għall-gwida ta' l-żvilupp 
territorjali; jipproponi li l-Kunsill u l-Kummissjoni jużaw dawn l-indikaturi bħala 
benchmarking bejn l-Istati Membri;

21. Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kunsill li joħroġ rapport konġunt dwar l-implimentazzjoni tal-
programm ta' azzjoni għal kull laqgħa informali tal-Kunsill;  jipproponi li l-Kunsill 
jikkunsidra Programm ta' Tagħlim Reċiproku (MLP) għall-iżvilupp territorjali Ewropew 
dwar skambju ta' esperjenza u eżempji ta' prattika tajba mill-Istati Membri;

22. Jiddispjaċih li l-Kunsill għadu m'adottax programm ta' azzjoni għall-implimentazzjoni 
tal-miri tal-Karta ta' Leipzig, u jitlob lill-presidenzi tal-ġejjieni biex jirrimedjaw dan in-
nuqqas, u b'hekk jiżguraw segwitu sistematiku tal-Karta ta' Leipzig;

23. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Presidenza Slovena biex tipprepara u tippromwovi 
miżuri li jippruvaw isaħħu l-koordinazzjoni bejn l-iżvilupp territorjali u urban bil-ħsieb 
jkunu aktar interkonnessi l-objettivi ta' l-Aġenda Territorjali u l-Karta ta' Leipzig;

24. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, b'kunsiderazzjoni partikolari tal-ħidma tal-Verifika 
Urbana, biex jiġu stabbiliti indikaturi għall-benchmarking tas-sostenibità urban kif 
stipulat fil-Karta ta' Leipzig, bħal pereżempju, il-konsum ta' l-enerġija per capita, l-użu 
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tat-trasport pubbliku lokali bħala proporzjon tal-volum tat-trasport totali, u l-emissjonijiet 
ta' gass b'effett ta' serra per capita;

25. Jitlob lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha b'mod aktar intensiv bil-kwistjoni tal-firxa 
urbana ('urban sprawl');  jitlob lill-Istati Membri, fid-dawl tal-problema tal-
frammentazzjoni tal-kampanja u t-telf kontinwu ta' art favur it-tkabbir urban fl-Istati 
Membri, biex jadottaw miżuri u strateġiji effettivi biex jirristrinġu l-użu ta' l-art;

26. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħtu prijorità lill-iżvilupp intern ta' l-iżvilupp urban 
fuq l-iżvilupp estern, jiġifieri li jtejbu, l-aktar permezz ta' mmaniġġjar sostenibbli ta' l-art,  
il-livell ta' użu ġdid, jew użu għal skopijiet oħra, ta' bini diġà eżistenti, milli bini fuq art 
ġdida;

27. Jinnota b'dispjaċir li differenzi fid-dħul f'reġjuni metropolitani Ewropej u fl-ibliet qed 
jikbru; u jitlob lill-Istati Membri jittrattaw din il-problema b'aktar eneġija u biex 
jikkunsidrawha aktar meta jippjanaw il-programmi bil-ħsieb li jingħataw 
approprjazzjonijiet mill-fondi strutturali;

28. Huwa tal-fehma li l-ibliet għandhom responsabilità partikolari biex jilħqu l-għanijiet 
Komunitarji tal-ħarsien tal-klima; ifakkar lill-Istati Membri li l-ħarsien tal-klima għandu 
jiġi inkorporat bħala għan orizzontali fl-iżvilupp urban;

29. Jimpenja ruħu biex ikabbar l-isforzi sabiex jitjiebu l-integrazzjoni u l-koeżjoni soċjali, 
b'mod partikolari billi jiġu superati d-difetti fl-ippjanar urban, u billi jittejbu l-
kundizzjonijiet ambjentali, jiġu stabilizzati z-zoni problematiċi u jinħolqu offerti attraenti 
ta' abitazzjoni, xogħol u ta' mistrieħ;

30. Jitlob lill-Kummissjoni, fil-kuntest tas-Seba' Programm ta' Qafas dwar ir-Riċerka, biex 
tkabbar l-isforz tagħha għall-proġetti li jippromwovu l-iżvilupp u l-iskambju ta' 
esperjenzi dwar l-immaniġġjar urban sostenibbi, is-soluzzjoni ta' problemi urbani 
ambjentali kif ukoll il-kontribuzzjoni ta' l-ibliet biex jikkumbattu l-bidla fil-klima;

31. Huwa tal-fehma li tisħiħ ta' l-identità urbana u impenn attiv taċ-ċittadini fl-ibliet jistgħu 
jikkontribwixxu sabiex l-implimentazzjoni tal-Karta ta' Leipzig tkun suċċess;

32. Jitlob lill-Istati Membri biex jagħtu aktar attenzjoni għall-kultura ta' l-ambjent tal-bini 
bħala fattur kruċjali għall-kwalità tal-ħajja fl-ibliet fil-kuntest ta' l-iżvilupp urban 
sostenibbli; 

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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