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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impatt tal-politiki ta' koeżjoni fuq l-integrazzjoni ta' komunitajiet u gruppi 
vulnerabbli
(2007/2191(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87(3), 137 u 158 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li
jistipula dispożizzjonijiet ġenerali għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, għall-
Fond Soċjali Ewropew u għall-Fond ta' Koeżjoni1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2005 msemmi l-Politika 
ta' Koeżjoni b'Appoġġ għat-Tkabbir u għall-Impjiegi: Linji Gwida Strateġiċi tal-Komunità, 
2007-2013 (COM(2005)0299),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/702/KE tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar il-linji 
gwida strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2005 msemmija t-
tielet rapport ta' progress dwar il-koeżjoni: Lejn sħubija ġdida għat-tkabbir, l-impjiegi u l-
koeżjoni (COM(2005)0192),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Lulju 2006 msemmija 'L-
Istrateġija tat-Tkabbir u ta' l-Impjiegi u r-Riforma tal-Politika ta' Koeżjoni Ewropea: Ir-raba' 
rapport ta' progress dwar il-koeżjoni' (COM(2006)0281),

– wara li kkunsidra l-Aġenda Territorjali ta' l-UE, il-Karta ta' Liepzig dwar l-Ibliet Sostenibbli 
Ewropej, u l-Ewwel Programm ta' Azzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali 
ta' l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-preparazzjoni tal-'Green Paper' dwar il-Koeżjoni Territorjali mill-
Kummissjoni,

– wara li kkunsidra r-rapport min-Netwerk Ewropew għal Osservatorju għall-Ippjanar 
Spazjali (ESPON) imsemmi Futuri Territorjali – Xenarji spazjali għall-Ewropa u dak tal-
Parlament Ewropew imsemmi Disparitajiet Reġjonali u Koeżjoni: liema Strateġiji għall-
Futur?,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 12 u 141 tat-Trattat KE, li jeħtieġu li l-Istati Membri jiżguraw 
opportunitajiet ugwali għaċ-ċittadini kollha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta' Jannar 2008 dwar strateġija Ewropea dwar 

                                               
1 ĠU L 239, 1.9.2006, p. 248.
2 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11.
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ir-Roma1,

– 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-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0000/2008),

A. billi wieħed mill-għanijiet tal-Komunità, kif stipulat fl-Artikolu 158 tat-Trattat KE, huwa 
li jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku u soċjali armonjuż tal-Komunità u biex jitnaqqsu d-
disparitajiet soċjo-ekonomiċi bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni varji u l-qagħda li 
għadha lura tar-reġjuni l-inqas favoriti,

B. billi l-politika ta' koeżjoni tikkostitwixxi tmiem fiha nnifisha u għalhekk l-iskop tagħha 
m'għandux jitnaqqas biex jiġu appoġġjati objettivi oħra ta' l-istrateġiji, li jistgħu jfixklu l-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali,

C. billi, s'issa, il-politika ta' koeżjoni għamlet kontribut effettiv biex tgħin l-ifqar reġjuni ħalli 
jlaħħqu ma' l-oħrajn f'dak li hu żvilupp soċjo-ekonomiku,

D. billi l-iżvilupp ekonomiku għandu ħabta jinsab madwar bliet kapitali u ċentri urbani kbar 
li jħalli ż-żoni periferali u urbani bi żvilupp soċjo-ekonomiku mhux uniformi,

E. billi t-Trattat ta' Liżbona jpoġġi l-koeżjoni territorjali bħala waħda mill-objettivi ta' l-UE u 
jipprovdi għal kompetenza maqsuma bejn l-Unjoni u l-Istati Membri f'din iż-żona,

F. billi ħafna territorji għadhom isofru minn iżolament u huma neqsin mill-infrastruttura 
meħtieġa li tippermetti opportunitajiet ta' żvilupp reali biex jintlaħaq livell medju ta' 
żvilupp ta' l-UE,

G. billi l-ifqar territorji huma neqsin mir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex ilaħħqu ma' l-
iffinanzjar tal-Komunità li huma eleġibbli għalih, u barra minn hekk, dawn it-territorji, 
ħafna drabi huma neqsin mill-kapaċità amministrattiva u r-riżorsi umani biex jagħmlu użu 
tajjeb mill-iffinanzjar mogħti lilhom,

H. billi, minħabba l-impatt territorjali b'saħħtu tagħha, il-politika għall-iżvilupp rurali 
għandha tiġi integrata fil-politika reġjonali sabiex jitrawmu s-sinerġiji u l-
kumplimentarjetajiet bejn dawn il-politiki,

I. billi hemm nuqqas ta' data statistika mikroreġjonali disponibbli u komparabbli għar-
reġjuni kollha ta' l-UE u billi l-indikaturi tal-PGD per capita fil-livell NUTS 2 mhumiex 
biżżejjed biex jimmiraw għal territorji mikroreġjonali li huma esklużi,

J. billi l-faqar u l-esklużjoni għandhom karattru territorjali b'saħħtu b'konċentrazzjoni ta' 
gruppi vulnerabbli segregati f'territorji mċaħħda u billi t-territorji kollha ta' l-Unjoni 
għandhom jibbenefikaw minn opportunitajiet ta' żvilupp simili,

K. billi ħafna mill-inqas territorji mikroreġjonali favoriti qed jaffaċċjaw problemi kumplessi 

                                               
1  Testi Adottati, P6_TA(2008)0035.
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multidimensjonali relatati mal-post periferali tagħhom, man-nuqqas ta' infrastruttura, man-
nuqqas ta' żvilupp soċjo-ekonomiku, mal-proċessi tad-deindustrijalizzazzjoni, mal-livelli 
baxxi ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ, man-nuqqas ta' kapaċità amministrattiva, man-nuqqas ta' 
impjieg ġenerazzjonali, mad-djar u l-kundizzjonijiet ta' għajxien li qed jiddeterjoraw, ma' 
l-aċċess baxx għas-servizzi ta' interess ġenerali u mal-konċentrazzjoni tal-minoritajiet 
segregati u l-gruppi vulnerabbli,

L. billi politika ta' koeżjoni teħtieġ baġit proporzjonat ma' l-objettivi u l-istrumenti effiċjenti 
tagħha li jippermettu r-reġjuni biex jegħlbu d-disparitajiet ta' żvilupp u biex jaffaċċjaw l-
isfidi territorjali inklużi l-bidla demografika, il-konċentrazzjoni urbana, il-movimenti 
migratorji, il-globalizzazzjoni, it-tibdil klimatiku u l-provvista ta' l-enerġija,

1. Jisħaq li l-konċentrazzjoni territorjali tal-komunitajiet u l-gruppi vulnerabbli u l-
influwenza ġeografika b'saħħitha li jaffettwaw is-segregazzjoni soċjali f'ħafna mit-
territorji sottożviluppati huma sfida li dejjem tikber għall-koeżjoni tat-territorji ta' l-UE;

2. Jinnota għalhekk li minħabba n-natura territorjali ta' l-esklużjoni u s-segregazzjoni soċjali, 
il-problema għandha tkun indirizzata fil-kuntest tal-koeżjoni territorjali;

3. Jenfasizza f'dan ir-rigward li azzjonijiet orizzontali mhumiex biżżejjed biex jingħelbu l-
problemi ta' l-esklużjoni territorjali u għalhekk jirrakkomanda li l-Istati Membri japplikaw 
strateġija olistika ta' l-iżvilupp territorjali, li tpoġġi fil-prattika l-approċċ integrat bejn is-
setturi u tiffoka fuq il-potenzjal ta' dawn it-territorji filwaqt ukoll li tqis l-iżvantaġġi 
ġeografiċi tagħhom;

4. Jinnota l-bżonn li jiġu indirizzati, permezz ta' approċċ integrat ibbażat fuq it-territorji, in-
nuqqasijiet f'dak li huma opportunitajiet ugwali u l-konċentrazzjoni tal-kunflitti soċjali li 
joħorġu mill-konċentrazzjoni tal-gruppi vulnerabbli segregati f'żoni speċifiċi;

5. Jisħaq fuq l-importanza li jiġu involuti l-awtoritajiet reġjonali u lokali kif ukoll l-imsieħba 
ekonomiċi u soċjali u l-NGOs relevanti fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' l-istrateġiji 
integrati ta' l-iżvilupp mikroreġjonali u l-importanza li jiġu appoġġjati l-inizjattivi minn 
isfel għal fuq (bottom-up);

6. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jallokaw riżorsi bejn l-ibliet żviluppati u 
t-territorji rurali esklużi b'mod ibbilanċjat u biex jiġu stabbiliti programmi fuq tul ta' 
żmien twil li jkunu magħmulin apposta għal gruppi vulnerabbli speċifiċi, bl-awtoritajiet 
lokali, l-imsieħba soċjali u ekonomiċi relevanti u r-rappreżentanti tal-gruppi fil-mira li 
jipparteċipaw fil-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-implimentazzjoni sabiex jiġu 
indirizzati bl-aħjar mod il-bżonnijiet tagħhom u jaslu għal soluzzjonijiet ġenwini biex 
jingħelbu l-esklużjoni u n-nuqqas ta' impjieg ġenerazzjonali;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu użu ikbar mis-sinerġiji u l-
kumplimentarjetajiet ta' l-istrumenti finanzjarji varji disponibbli, bħal ma huma l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, sabiex jiżdied il-valur miżjud tagħhom;

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta, fil-qafas tal-'Green Paper' dwar il-Koeżjoni 
Territorjali li ġej, definizzjoni komprensiva tal-koeżjoni territorjali u tiddefinixxi l-mezzi 
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disponibbli biex jintlaħqu l-miri territorjali;

9. Jitob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu disponibbli data statistika 
komparabbli dwar il-mikroreġjuni għar-reġjuni kollha ta' l-UE, b'attenzjoni speċjali għall-
indikaturi soċjali sabiex jiġu identifikati b'mod ċar l-iktar territorji sottożviluppati taħt il-
livell tradizzjonali NUTS 2 u biex tiġi enfasizzata l-iskala tad-disparitajiet intrareġjonali li 
dejjem tikber;

10. F'dan ir-rigward huwa ta' l-opinjoni li għandhom jintużaw żvilupp kwantifikabbli ġdid u 
indikaturi soċjali oħra apparti l-PGD per capita sabiex jiġu indikati d-disparitajiet 
intrareġjonali, jiġu evalwati l-implimentazzjoni u l-effiċjenza tal-politika u jintużaw bħala 
gwida għall-ippjanar ta' l-iżvilupp;

11. Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jindirizzaw id-disparitajiet ta' l-iżvilupp 
territorjali permezz ta' unitajiet territorjali komparabbli iżgħar; jirrakkomanda f'dan ir-
rigward biex l-unitajiet territorjali tal-livell NUTS 4 (LAU 1 u LAU 2) jiġu trattati bi 
strument ġdid li huwa ffinanzjat b'mod suffiċjenti u magħmul biss biex ilaħħaq mad-
disparitajiet intrareġjonali sabiex tiġi evitata l-esklużjoni li dejjem tikber ta' żoni 
periferali u taż-żoni l-inqas favoriti;

12. Jisħaq il-bżonn li jiġu indirizzati x-xejriet demografiċi ta' iżjed konċentrazzjoni urbana u 
exodus rurali u l-impatt territorjali tagħhom; għalhekk jitlob lill-Istati Membri biex ifasslu 
strateġiji biex jerġgħu jqajmu żoni li jkunu tilfu l-popolazzjoni tagħhom billi jitrawmu 
opportunitajiet ta' żvilupp reali, iżommu s-servizzi ta' interess ġenerali, joffru impjieg u 
taħriġ, itejbu d-djar u l-kundizzjonijiet li jgħixu fihom, iżidu l-kapaċità amministrattiva 
lokali u jżidu l-aspetti li jagħmlu lil dawn iż-żoni attraenti għall-investituri;

13. Jisħaq li wara l-2013, mhux biss għandhom jinżammu l-politiki strutturali imma wkoll 
għandha tintuża r-reviżjoni baġitarja bħala opportunità biex jiġi żgurat li r-riżorsi 
meħtieġa jsiru disponibbli sabiex tiġi ggarantita l-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali qalb it-territorji ta' l-UE fil-futur;

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta speċifika bil-għan li tindirizza, b'mod 
konkret, l-esklużjoni territorjali u soċjali ta' komunitajiet u gruppi vulnerabbli;

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

Introduzzjoni
Il-politika ta' koeżjoni hija waħda mill-iktar prijoritajiet importanti ta' l-Unjoni Ewropea.
B'pakkett finanzjarju li jammonta għal terz mill-baġit ta' l-UE, din il-politika, ibbażata iżjed 
minn kwalunkwe politika oħra fuq il-prinċipju tas-solidarjetà, hija intenzjonata li tnaqqas id-
disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali bejn l-Istati Membri u l-268 reġjun tagħhom.
Madankollu, dawk id-disparitajiet xorta jibqgħu importanti. Irridu nżommu f'moħħna li reġjun 
minn kull erbgħa għandu PGD għal kull abitant ta' inqas minn 75% tal-medja ta' l-Unjoni 
Ewropea u li jidher ukoll nuqqas ta' bilanċ importanti fir-reġjuni.

Ħafna analiżi Ewropej, ir-riżultati tal-programm ESPON 2006, ir-Rapporti ta' Koeżjoni u l-
inizjattivi strateġiċi jitfgħu attenzjoni fuq il-fatt li l-esklużjoni soċjali hija spazjalment 
ikkonċentrata fl-iżjed żoni sottożviluppati.
L-għan tar-rapport huwa li jitfa' l-attenzjoni fuq is-sistema ta' l-inter-relazzjoni spazjali tas-
segregazzjoni, fuq il-gruppi vulnerabbli u biex tiġi enfasizzata l-importanza ta' l-
identifikazzjoni u tat-trattament ibbażat fuq l-approċċ territorjali ta' dawn il-proċessi.
Għalhekk, il-kwistjoni tal-komunitajiet u l-gruppi vulnerabbli għandha tiġi indirizzata fil-
kuntest tal-koeżjoni territorjali.

L-għan tad-dokument huwa li jenfasizza li sabiex inlaħħqu ma' l-esklużjoni territorjali, huwa 
meħtieġ li jiġi identifikat u rikonoxxut li l-problemi ewlenin għandhom l-għeruq fl-iżvilupp 
mikroterritorjali.
Madankollu, kważi m'hemm l-ebda informazzjoni dwar il-livell Ewropew fl-analiżi territorjali 
preparati s'issa u fis-sistema Ewropea attwali tas-statistiċi.

Mixja mill-faqar għall-esklużjoni
Il-gruppi vulnerabbli qed jaffaċċjaw problemi multidimensjonali li permezz tagħhom qed 
jiżdied il-faqar u qed jieħdu l-forma ta' esklużjoni u segregazzjoni miżjuda. Nuqqas ta' attività 
mtawla u nuqqas ta' mpjieg fuq tul ta' żmien twil inaqqsu l-kapaċità ta' dawk milquta biex 
jegħlbu l-esklużjoni soċjali u d-diffikultajiet ekonomiċi tagħhom.

L-esklużjoni għandha karattru spazjali b'saħħtu
L-esklużjoni mill-fluss ta' l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tidher l-iżjed b'mod spazjali u hija 
inter-relatata ma' l-esklużjoni territorjali; għalhekk l-aċċess tal-gruppi vulnerabbli għax-
xogħol u s-servizzi huwa iktar baxx.

Il-prospetti eżistenti tal-gruppi soċjali huma ddeterminati mill-post ġeografiku tagħhom:
reġjuni, mikroreġjuni kkonċernati u bl-iżjed mod ġenerali mill-ambjent ta' għajxien tagħhom.
Id-determinazzjoni spazjali tar-riskju li jkunu esklużi hija għalhekk qawwija ħafna.

Il-fenomenu jidher fil-livell mikroreġjunali
Huwa importanti li jiġi enfasizzat li dawn il-kriżijiet soċjali u ekonomiċi qed joħorġu l-iżjed 
minn żoni intrareġjonali periferali jew f'mikroreġjuni li għadhom lura u f'ħafna mill-każijiet 
il-livell NUTS 2 mhuwiex biżżejjed għalihom.
Għalhekk, it-twelid ta' komunitajiet vulnerabbli ddeterminati b'mod spazjali għandu jiġi 
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studjat - skond it-terminoloġija ta' l-UE - mhux skond il-livelli NUTS 2, imma skond il-livelli 
LAU 1 u LAU 2.

Is-segregazzjoni tolqot ukoll żoni rurali
Il-proċessi ta' segregazzjoni huma ovvjament iżjed viżibbli fl-ibliet milli fiż-żoni tal-madwar 
li għandhom popolazzjoni iżgħar. Is-sitwazzjoni fiż-żoni rurali affettwati mis-segregazzjoni 
hija madankollu anki agħar. F'żoni urbani l-proċessi tas-segregazzjoni huma inter-relatati mal-
fluss tas-suburbanizzazzjoni li jirriżulta f'ċentri tradizzjonali tal-bliet u f'periferiji 
desindustrijalizzati li jmorru lura. Safrattant, barra fil-gettos urbani, it-tensjonijiet soċjali 
huma ferm iżjed ikkonċentrati f'żoni rurali li għadhom lura. Il-popolazzjoni rurali tbati minn 
sitwazzjoni żvantaġġata ħafna fl-Istati Membri l-ġodda fejn it-tranżizzjoni ekonomika saħħet 
id-disparitajiet intrareġjonali.

Il-problema hija moħbija: Strumenti neqsin
Hawnhekk, il-fenomenu ta' l-esklużjoni territorjali la huwa kopert b'mod suffiċjenti mill-
istatistiċi Ewropej u lanqas mill-istrumenti tal-politika.

Dawk il-gruppi tas-soċjetà affettwati wkoll mill-esklużjoni territorjali huma inaċċessibbli 
għall-analiżi spazjali, għall-pjanijiet ta' azzjoni kif ukoll għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet.

Dawn il-proċessi jsiru f'livelli territorjali iżjed baxxi; huwa għalhekk li l-mezzi ta' l-
osservazzjoni preżenti fil-livell NUTS 2, bħal ma huma l-ġbir ta' data mill-EUROSTAT jew l-
analiżi sistematika tal-programm ESPON, mhumiex kapaċi jidentifikawhom fuq skala 
Ewropea. M'hemmx indikaturi territorjali xierqa li huma applikati b'mod ġenerali.

Kif jidher fl-analiżi tagħna ppreżentata f'dan ir-rapport, is-sistema attwali ta' l-istatistiċi 
mhijiex kapaċi tipproduċi analiżi tad-disparitajiet intrareġjonali fir-reġjuni NUTS 2 li jistgħu 
jkunu komparabbli ma' l-UE kollha. L-indikaturi li jkejlu d-disparitajiet ta' l-unitajiet statistiċi 
territorjali mhumiex kapaċi juru l-vera disparitajiet intrareġjonali. Il-karatteristiċi territorjali li 
jwasslu għal żvantaġġi lokali, reġjonali u soċjali - speċjalment is-segregazzjoni - għadhom ma 
ġewx definiti b'mod uniformi fil-livell Ewropej.

Periferiji soċjali u ġeografiċi intrareġjonali
Rigward id-disparitajiet territorjali, il-politika ta' koeżjoni Ewropea li tiffoka fuq ir-reġjuni 
NUTS 2 titraskura ħafna problemi li joħorġu f'dawn ir-reġjuni. Id-disparitajiet intrareġjonali 
huma f'ħafna każijiet ta' iżjed importanza minn dawk bejn ir-reġjuni.

L-indikaturi soċjali u ekonomiċi pendenti ta' bliet ta' daqs kbir u medju - li huma l-mexxejja 
ekonomiċi tar-reġjun - ta' spiss ineħħu l-attenzjoni tagħna minn fuq il-problemi preżenti 
f'distretti urbani segregati. Fil-verità jinħolqu differenzi serji bejn iż-żoni urbani dinamiċi u 
dawk iż-żoni esklużi mill-proċessi ta' żvilupp soċjali u ekonomiku.

L-approċċ integrat huwa bżonnjuż biex tissolva l-problema fil-livell territorjali
Skond l-analiżi t'hawn fuq, l-approċċi orizzontali mhumiex biżżejjed biex jissolvew il-
problemi tal-gruppi vulnerabbli. Sabiex tissolva s-sitwazzjoni ta' dawn il-gruppi vulnerabbli 
hemm bżonn ta' approċċ territorjali li jrid jindirizza l-kumplessità tal-problemi b'mod lokali 
fiż-żoni kkonċernati. Hemm bżonn ġenwin ta' approċċ ibbażat fuq il-mikroreġjuni li jiffoka 
fuq id-disparitajiet intrareġjonali u fuq iż-żoni l-iktar sensittivi.

Jekk le, il-proċessi tal-polarizzazzjoni jistgħu jissaħħu - speċjalment jekk l-interventi 
ekonomiċi u soċjali jkunu kkonċentrati madwar iċ-ċentri dinamiċi - u ż-żoni esklużi jmorru 
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iżjed lura. Meta tiġi ffaċċjata din il-problema, irid jitqiegħed enfasi ikbar fuq l-ippjanar 
spazjali u l-iżvilupp spazjali integrat.

2. L-esklużjoni territorjali intrareġjonali
In-nuqqas ta' opportunitajiet ugwali, il-konċentrazzjoni tal-kunflitti soċjali, b'attenzjoni 
speċjali fuq is-segregazzjoni li tirriżulta fil-konċentrazzjoni tal-gruppi vulnerabbli, jistgħu 
jsiru f'ħafna sitwazzjonijiet. Din hija problema urbana magħrufa sew, imma skond l-
esperjenza akkwistata mill-Istati Membri l-ġodda, tidher l-iżjed fuq bażi territorjali.

L-iżjed żoni sottożviluppati qegħdin f'riskju ta' esklużjoni territorjali
Hemm kemm distanza spazjali kif ukoll distanza soċjali bejn il-grupp vulnerabbli u l-
maġġoranza tas-soċjetà. L-għeruq tal-kawżi ta' l-esklużjoni jinsabu l-iżjed fil-post ġeografiku 
tal-grupp eskluż. Il-post jaf joffri żvantaġġi serji skond il-fatturi li ġejjin:

Fatturi tal-post:
o L-aċċessibilità tal-postijiet tax-xogħol
o Id-distanza miċ-ċentri ta' l-ibliet
o L-infrastruttura fqira tat-trasport jew l-ispiża għolja relattiva tagħha
o Dħul baxx

Fatturi interni taż-żona
o In-nuqqas ta' preżenza ta' intraprenditoriji li joperaw b'suċċess
o Rata baxxa ta' l-impjieg
o Dħul baxx
o Rata baxxa ta' kwalifiki
o Ir-riżorsi umani (f'sens ta' saħħa, kwalifiki, benesseri)
o Il-qagħda ta' l-ambjent mibni
o It-tensjonijiet bejn il-gruppi soċjali differenti, ir-razziżmu u s-segregazzjoni
o In-nuqqas ta' servizzi pubbliċi jew il-kwalità baxxa tagħhom

L-esklużjoni territorjali mhijiex ġeneralment il-problema tipika taż-żoni sottożviluppati, u 
mhux biss iż-żoni rurali, imma hija b'mod speċjali l-fattur tal-periferiji, tal-mikroreġjuni li 
jkunu f'kriżi qawwija. L-esklużjoni territorjali għandha t-tipi ġeneriċi li ġejjin, li ta' spiss 
jirriżultaw f'firxa wiesgħa ta' fatturi territorjali differenti preżenti fl-istess ħin:

- Post ġeografiku periferali;
- Konċentrazzjoni ta' gruppi soċjali esklużi - "periferija soċjali";
- Konċentrazzjoni ta' kunflitti soċjali bħala riżultat tat-trasformazzjoni ekonomika u 
strutturali.

Unitajiet territorjali ikbar jgħattu l-problemi tat-territorji esklużi
Waħda mill-problemi tan-nuqqas ta' viżibilità ta' żoni sottożviluppati u żoni li għadhom lura 
ġejja mill-aggregazzjoni territorjali. Jekk l-istatistiċi juru d-data ta' unitajiet territorjali ikbar, 
id-differenzi fl-unitajiet territorjali jisparixxu. L-unità ta' bażi disponibbli għall-kejl tal-
politika ta' koeżjoni ta' l-UE (NUTS 2) tagħmel il-fatturi soċjali u ekonomiċi ta' dawn l-
unitajiet territorjali tal-pajjiżi differenti komparabbli. Għad-diviżjoni tar-riżorsi tal-politika ta' 
koeżjoni bejn ir-reġjuni u l-pajjiżi, huwa dan l-approċċ li għandu jiġi aktar applikat.
Madankollu, min-naħa ta' l-interpretazzjoni tal-koeżjoni territorjali, hemm ħafna proċessi 
spazjali li qed isiru li ma jidhrux permezz ta' l-indikaturi soċjo-ekonomiċi identifikati fil-livell 
NUTS 2, u għalhekk jibqgħu moħbija.



PE404.519v01-00 10/11 PR\714856MT.doc

MT

Il-konċentrazzjoni territorjali tal-gruppi vulnerabbli dwar il-periferiji tar-reġjuni
Barra l-bżonnijiet ta' l-ibliet u ż-żoni rurali usa' ta' madwarhom, ir-raġuni ewlenija għad-
differenzi serji ta' l-iżvilupp fir-reġjuni, speċjalment fl-Ewropa Ċentrali tal-Lvant, hija n-
nuqqas ta' infrastruttura.

Minħabba l-organizzazzjoni territorjali lokali tas-suq tax-xogħol, in-nuqqas ta' trasport jew il-
konnessjonijiet ta' l-informazzjoni; l-abitanti rurali, bil-mobilità iżjed baxxa tagħhom, ma 
jistax ikollhom aċċess għall-vantaġġi offruti minn bliet iżjed żviluppati. B'konsegwenza, l-
impatt ta' l-ibliet biex jattiraw in-nies huwa batut, u minħabba l-faqar u d-disponibilità 
insuffiċjenti ta' l-infrastruttura, il-potenzjal taż-żoni rurali qed isir inqas u inqas rikonoxxut.
Fl-Istati Membri l-ġodda, fejn it-tensjonijiet li joħorġu mill-immigrazzjoni kkonċentrata fl-
ibliet huma inqas preżenti, is-segregazzjoni soċjali u n-nuqqasijiet ta' l-opportunitajiet ugwali 
jidhru l-iżjed f'dawn iż-żoni rurali. Din hija mill-inqas sfida fuq skala simili.

L-esklużjoni territorjali tmur lil hinn mill-problemi soċjali
Barra minn hekk, filwaqt li l-faqar huwa bażikament riżultat ta' dħul mhux suffiċjenti, l-
esklużjoni territorjali tmur lil hinn minn dan, għax dawk li jgħixu f'inħawi u f'żoni segregati 
jitilfu konsegwentement ferm iżjed opportunitajiet: opportunitajiet ta' tagħlim, aċċess għall-
infrastruttura u s-servizzi.
Id-differenzi etniċi - konċentrazzjoni ta' immigranti f'gettos urbani u s-segregazzjoni miżjuda 
tal-popolazzjoni Roma fl-Istati Membri l-ġodda - jagħmlu l-problemi ta' żoni li għadhom lura 
ferm iżjed serji, għax l-integrazzjoni tagħhom issir sfida ferm ikbar.

Fl-aħħar, l-iktar gruppi vulnerabbli għandhom it-tendenza, filwaqt li jkunu esklużi mill-
influwenza pożittiva ta' l-iżvilupp soċjo-ekonomiku, li jkunu wkoll esklużi mill-proċessi għat-
teħid tad-deċiżjonijiet.

Il-ġbir u l-ipproċessar limitat ta' data territorjali fir-riċerka Ewropea
Il-problemi soċjali mhumiex viżibbli biżżejjed bl-istatistiċi Ewropej. Sabiex ikun hemm 
unitajiet territorjali komparabbli, għandna bżonn nagħżlu livelli territorjali u data differenti 
mill-pajjiżi differenti b'tali mod li d-differenzi fid-daqs ta' l-unitajiet territorjali jkunu żgħar 
kemm jista' jkun.

Lil hinn mill-problemi ta' l-aggregazzjoni territorjali, jeżistu biss indikaturi soċjali limitati 
għad-dispożizzjoni tagħna u għalhekk ir-riċerka spazjali Ewropea tiffoka inqas fuq il-
problemi soċjali. Hemm ċertu studji li juru l-fenomenu tas-segregazzjoni u l-esklużjoni 
territorjali, imma għadha ma saret l-ebda analiżi ma' l-Ewropa kollha b'  livell ogħla ta' 
validità. L-indikaturi li jistgħu jiġu applikati għal-livell territorjali huma dawn li ġejjin:
 – Ir-rata ta' attività
 – Ir-rata ta' l-impjieg
 – Ir-rata tan-nuqqas ta' impjieg fuq tul ta' żmien twil
 – Ir-rata ta' edukazzjoni ogħla
 – L-indiċi ta' l-iżvilupp tal-bniedem (HDI)
 – Ir-riskju tal-faqar
 – Il-medja ta' għomor il-bniedem
 – Il-proporzjon ta' dawk li jkollhom il-kwalifiki massimi mill-iskola primarja
Il-mod kif il-faqar u r-riskji ta' l-esklużjoni soċjali huma trattati jvarja minn pajjiż għall-ieħor.
Is-sistemi ta' l-Istati Membri huma differenti mhux biss fir-rizorsi disponibbli tagħhom imma 
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wkoll fil-mekkaniżmi ta' l-allokazzjoni. Barra d-differenzi nazzjonali, jekk verament irridu 
nsolvu l-problemi tat-territorji li għadhom lura u ta' dawk segregati, għandna bżonn nammettu 
li l-problemi tal-faqar u ta' l-esklużjoni soċjali huma kwistjonijiet territorjali li għandhom 
bżonn jiġu indirizzati permezz ta' approċċ spazjali b'riżorsi suffiċjenti li jimmiraw b'mod 
konkret iż-żoni l-iżjed żvantaġġati. Dawn ir-riżorsi għandhom jgħinu biex jintlaħqu l-
potenzjali tal-kompetittività tat-territorji li għadhom lura u ta' dawk segregati filwaqt li 
jitqiesu l-isfidi u l-opportunitajiet tagħhom u l-istess riżorsi għandhom jgħinu lil dawn it-
territorji jlaħħqu ma' l-oħrajn sabiex tinħoloq UE li tkun territorjalment u soċjalment iżjed 
koeżiva. 
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