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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-dimensjoni urbana tal-politika ta' koeżjoni fil-perjodu ġdid ta' programmar
(2008/2130(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 158 u 159 tat-Trattat tal-KE,

– wara li kkunsidra l-Ewwel Programm ta' Azzjoni għall-Implimentazzjoni tal-Aġenda 
Territorjali tal-Unjoni Ewropea ('l-Ewwel Programm ta' Azzjoni'), adottat fil-Kunsill 
Informali tal-Ministri responsabbli għall-ippjanar u l-iżvilupp tal-ispazji f' Ponta Delgada 
(Azores) fit-23 u fl-24 ta' Novembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Aġenda Territorjali tal-UE ('l-Aġenda Territorjali') u l-Karta ta' 
Leipzig dwar il-Bliet Sostenibbli Ewropej ('il-Karta ta' Leipzig'), li kienu t-tnejn adottati 
fil-Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli għall-ippjanar tal-ispazji u l-iżvilupp urban 
li sar f'Leipzig fl-24 u fil-25 ta' Mejju 2007, 

– wara li kkunsidra l-“Bristol Accord” adottat fil-Kunsill Informali tal-Ministri dwar 
komunitajiet sostenibbli li seħħ fi Bristol fis-6 u fis-7 ta' Diċembru 2005,

– wara li kkunsidra l-“Urban acquis” adottat fil-Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli 
għall-koeżjoni territorjali, li sar f'Rotterdam fid-29 ta' Novembru 2004,

– wara li kkunsidra l-“Lille Action Programme” adottat fil-Kunsill Informali tal-Ministri 
responsabbli għall-affarijiet urbani, li sar f'Lille fit-3 ta' Novembru 2000,

– wara li kkunsidra l-Perspettiva Ewropea għall-Iżvilupp tal-Ispazji (ESDP), adottata fil-
Kunsill Informali tal-Ministri responsabbli għall-ippjanar tal-ispazji li sar f'Potsdam fil-11 
ta' Mejju 1999,

– wara li kkunsidra l-Karta tal-Bliet Ewropej lejn is-Sostenibilità kif approvata fil-
Konferenza Ewropea dwar is-Sostenibilità tal-Bliet f'Aalborg, id-Danimarka fis-27 ta' 
Mejju 1994,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2008 bit-titolu l-
Green Paper dwar il-Koeżjoni Territorjali: Nibdlu d-diversità territorjali f’vantaġġi” 
(COM(2008)0616),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ġunju 2008 bit-titolu ‘Il-
ħames rapport ta' progress dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali: Reġjuni li jikbru, 
Ewropa li tikber (COM(2008)0371),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Mejju 2008 bit-titlu, Ir-
riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji u l-programmi tal-politika ta' koeżjoni għall-
perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 (COM(2008)0301),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2007 bit-titolu 'Ir-
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Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali' (COM(2007)0273),

– wara li kkunsidra l-Gwida mill-Kummissjoni dwar "Id-dimensjoni urbana fil-politiki tal-
Komunità għall-perjodu 2007 - 2013 adottata fl-24 ta' Mejju 2007,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar "Id-dimensjoni territorjali 
u urbana fl-oqfsa ta' referenza strateġika nazzjonali u l-programmi operattivi (2007 -
2013): L-ewwel evalwazzjoni" minn Mejju 2007,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Lulju 2006 bit-titlu, Il-
Politika ta' Koeżjoni u l-Bliet: il-kontribut urban għat-tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni’ 
(COM(2006)0385),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Lulju 2005 bit-titolu 
‘Politika ta’ Koeżjoni bħala Sostenn għat-Tkabbir u għall-Impjiegi: Linji Gwida strateġiċi 
tal-Komunità, 2007-2013” (COM(2005)0299) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/702/KE tas-
6 ta' Ottubru 2006 dwar il-Linji Gwida Strateġiċi tal-Komunità dwar il-Koeżjoni1

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Ġunju 2002 bit-titlu "L-
ipprogrammar tal-Fondi Strutturali 2000-2006: evalwazzjoni inizjali tal-Inizjattiva 
Urbana" (COM(2002)0308),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu “Lejn aġenda urbana fl-
Unjoni Ewropea” (COM(1997)0197),

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Programm ESPON 2006 u l-Programm ESPON 2013 
adottat,

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Proġetti Pilota Urbani (1989-1999), l-inizjattiva tal-
Komunità URBAN I (1994-1999) u URBAN II (2000-2006),

– wara li kkunsidra l-informazzjoni mill-bażi tad-dejta tal-Verifika Urbana li tipprovdi 
statistiċi bi 330 indikaturi fi 358 belt Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Frar 2008 dwar is-Segwitu tal-Aġenda 
Territorjali u tal-Karta ta' Leipzig: Lejn Programm ta’ Azzjoni Ewropew għall-Ippjanar
tal-Ispazju u l-Koeżjoni Territorjali2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Mejju 2007 dwar il-politika Reġjonali u 
tal-Housing3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar id-dimensjoni urbana 
fil-kuntest tat-tkabbir4,

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

                                               
1 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0069.
3 ĠU C 76 E, 27.3.2008, p 124.
4 ĠU C 233 E, 28.9.2006, p. 127.
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– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2008),

A. billi huwa rikonoxxut li waqt li l-kwistjonijiet urbani jaqgħu taħt ir-responsabilità ta' 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, iz-zoni urbani madankollu għandhom irwol 
prinċipali fl-implimentazzjoni effettiva tal-Istrateġiji ta' Liżbona u ta' Gothenburg u 
jiffurmaw parti sinifikanti ħafna mill-Politika ta' Koeżjoni, li l-istituzzjonijiet tal-UE huma 
responsabbli għaliha. 

B. billi l-objettivi tal-UE kif stipulati fil-Karta ta' Leipzig għandhom jiżguraw strateġija 
integrata għall-implimentazzjoni ta' politika ta' żvilupp urban sabiex jinħolqu spazji urbani 
ta' kwalità għolja, trasport immodernizzat, netwerks tal-enerġija u tal-informazzjoni kif 
ukoll biex jitħeġġeġ it-tagħlim tul il-ħajja, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni partikolarment fi 
bliet u zoni interni żvantaġġjati,

C. billi hemm bżonn ta' distinzjoni bejn bliet u zoni urbani, 

D. billi 80 fil-mija tal-492 miljun ċittadin tal-UE jgħixu fil-bliet, hemm madankollu xi 
differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri li jirrigwardaw id-distribuzzjoni tal-
popolazzjoni f'zoni urbani, suburbani u rurali,

E. billi z-zoni urbani huma responsabbli biex jiġġerneraw 70 sa 80 % tal-PGD tal-UE u l-
bliet huma rikonoxxuti bħala ċentri ta' innovazzjoni u l-magni tal-iżvilupp reġjonali, 
nazzjonali u tal-UE,

F. billi t-tkabbir reċenti tal-UE li qatt ma sar bħalu qabel wassal għal żieda eċċezzjonali ta' 
disparitajiet reġjonali kif ukoll iż-żieda ta' għadd kbir ta' bliet li jsofru minn degradazzjoni 
urbana,

G. billi minkejja l-fatt li hemm bosta arranġamenti politiċi, istituzzjonali u kostituzzjonali fl-
Istati Membri, iz-zoni urbani tal-UE qed jaffaċċjaw sfidi komuni u opportunitajiet li 
jenfasizzaw il-bżonn għal koperazzjoni reċiproka, 

H. billi l-iżvilupp tal-ispazju tal-UE qed jaffaċċja l-isfidi tar-ristrutturar ekonomiku, il-
qagħad, it-trasport mhux aċċessibbli u t-traffiku, it-territorji li jistgħu jintużaw limitati u 
aggravati bit-tkabbir urban, it-tnaqqis u t-tkabbir fl-età tal-popolazzjoni, iż-żieda l-
immigrazzjoni, l-esklużjoni soċjali, iż-żieda fir-rata tal-kriminalità, ċerti distretti tal-bliet 
li jinbiddlu f'"ghetto", djar se jaqgħu biċċiet, il-kwalità tal-ħajja li qed tmur għall-agħar 
f'zoni żvantaġġati, nuqqas ta' ġonna u zoni ta' rikreazzjoni, it-tniġġiż tal-ambjent, il-
kontroll tal-immaniġġjar tal-ilma u tal-iskart kif ukoll il-bżonn għal enerġija sikura,

I. billi l-governanza kkoordinata u b'mod partikulari l-e-governance bil-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha jistgħu jnaqqsu l-problemi eżistenti u jwasslu biex l-espansjoni urbana tiġi 
indirizzata b'mod integrat meta jitqiesu z-zoni urbani, u li jikkonfinaw mal-ispazju rurali, 
kif ukoll konformi mal-istrateġiji moderni tal-ippjanar urban, bħat-tkabbir intelliġenti, l-
ippjanar urban il-ġdid u l-urbaniżmu maħsub,

J. billi l-attivitajiet tal-iżvilupp urban huma partikularment favorevoli għall-parteċipazzjoni 
tal-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju u l-politika ta' koeżjoni saret dejjem aktar orjentata 
lejn il-promozzjoni tal-vantaġġ kompetittiv tal-bliet,
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1. Jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp urban sostenibbli u l-kontribuzzjoni taz-zoni urbani 
għall-iżvilupp reġjonali u jistieden lill-Kummissjoni biex regolarment tevalwa, tkejjel, 
toħloq livelli ta' riferiment u tiddiskuti l-impatt tal-politiki tal-UE fuq il-qagħda 
ekonomika, soċjali, tas-saħħa, tat-trasport, tal-ambjent u tas-sigurtà fiz-zoni urbani;

2. Jesprimi tħassib li d-dimensjoni urbana mhijiex adegwata meta meqjusa minn xi Stati 
Membri, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati f'koperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 
u lokali biex janalizzaw u jevalwaw l-impatt li l-inizjattiva URBAN tiġi standardizzata u 
regolarment tkun sorveljata u eżaminata l-applikazzjoni tal-fondi tal-UE fiz-zoni urbani;

3. Jesprimi l-opinjoni li ma jkunx xieraq li tiġi adottata definizzjoni komuni għal "zoni 
urbani" ladarba ma tqis b'mod adegwat il-varjetà ta' sitwazzjonijiet fl-Istati Membri kif 
ukoll fir-reġjuni u għalhekk huwa tal-opinjoni li kull definizzjoni obbligatorja u l-
allokazzjoni ta' zoni urbani għandhom jitħallew f'idejn l-Istati Membri skont il-prinċipju 
tas-sussidjarjetà; 

4. Jiddispjaċih mill-fatt illi l-possibilità ta' subdelega, possibilment permezz ta' għotjiet 
globali lill-awtoritajiet muniċipali fi ħdan il-programmi ta' tħaddim iffinanzjata mill-
ERDF, s'issa ma ġiet utilizzata għal kollox u huwa konvint illi għandu jiġ ikkontemplat 
rwol ċar għaz-zoni urbani bħala korpi intermedjarji fl-ambitu tal-approċċ tal-iggvernar fuq 
bosta livelli fil-perjodu li jmiss ta' programmazzjoni, u huwa tal-fehma illi d-dimensjoni 
urbana u s-subdelega fil-politika reġjonali għandhom ikunu tassattivi;

5. Jenfasizza l-importanza ta' strateġija integrata għall-ippjanar tal-iżvilupp urban; jipproponi 
illi kull appoġġ għall-iżvilupp urban pubbliku għandu jkun imsejjes fuq pjanijiet għal 
żvilupp urban intregrat u jistieden lill-Kummissjoni tfassal linji gwida li jkunu 
jikkomprendu rakkomandazzjonijiet u eżempji ta' prattika tajba dwar il-pjanijiet integrati 
għall-iżvilupp urban;

6. Jemmen illi t-tifsil ta' pjanijiet ta' żvilupp urban jista' jkun effiċjenti biss jekk kemm-il 
darba jkun hemm disponibbli biżżejjed riżorsi għall-iżvilupp urban sostenibbli, u għalhekk 
jirrakkomanda illi r-riżorsi disponibbli jiġu kkonċentrati f'azzjonijiet speċifiċi; jipproponi 
livell minimu ta' spiża fuq fondi strutturali ammontanti għal 1,000 EUR kull abitatant taz-
zona urbana għal kull perjodu ta' programmazzjoni;

7. Jidentifika bżonn urġenti tat-trasformazzjoni tal-kapaċità għall-iggvernar urbani u jiġbed 
l-attenzjoni tal-Istati Membri għall-ħtieġa li dejjem qed tinħass aktar li tiġi adottata 
strateġija integrata fl-implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp urban, billi jiġi involuti 
f'dan l-isforz il-gvernijiet nazzjonali flimkien mal-awtoritajiet reġjonali u lokali u kulmin 
aktar għandu interess, fuq il-bażi tal-prinċipju tal-partenarjat;

8. Jagħraf id-diffikutlà tal-awtoritajiet urbani illi jirrikonċiljaw l-oqsma tal-ESF waqt illi 
jfittxu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali u l-ERDF waqt illi jippjanaw investimenti fl-
infrastruttura fiżika, u jemmen illi l-prinċipju tal-fond uniku għandu jiġi abbandunat u 
jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-possibilità li jgħaqqad iż-żewġ fondi;

9. Jappoġġja l-idea tal-prinċipju rikorrenti ta' JESSICA u l-potenzjal tiegħu għat-tkabbir 
ekonomiku taz-zoni urbani u jemmen illi fil-perjodu li jmiss ta' programmazzjoni il-
politika reġjonali kollha kemm hi għandha tkun imsejsa sostanzjalment fuq aktar il-fondi 
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ta' rotazzjoni li joffru krediti aktar milli fuq l-għotjiet, kif inhu l-każ fil-preżent;

10. Jinnota l-iżvilupp urban potenzjali tas-settur privat u jemmen li l-użu tas-Sħubijiet 
Pubbliċi Privati għandhom ikunu imbassra sistematikament u mħeġġa għall-istabbiliment 
ta' skemi u proġetti ta' ffinanzjar innovattiv;

11. Jenfasizza l-implimentazzjoni u l-aspetti amministrattivi tad-dimensjoni urbana u jitlob 
għal aktar sforzi biex tinkiseb is-simplifikazzjoni tar-regoli ta' implimentazzjoni tal-
politika ta' koeżjoni u t-tnaqqis ġenerali tal-burokrazija eċċessiva fir-rigward tal-
immaniġġjar u l-kontroll tal-fondi u l-proġetti individwali;

12. Jinnota li apparti mill-politika reġjonali, hemm politiki oħra tal-Komunità li jipprovdu 
wkoll appoġġ finanzjarju lil zoni urbani u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiżviluppa u tipproponi tibdiliet tal-politika speċifiċi li jgħaqqdu flimkien ir-riżorsi kollha 
tal-UE allokati għaz-zoni urbani biex tkun żgurata fil-prattika l-implimentazzjoni ta' 
strateġija integrata;

13. Jitlob li jkun hemm aktar riżorsi disponibbli sabiex jinħolqu u jissaħħu n-netwerks 
stabbiliti mill-bliet fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli urban ladarba dawn għandhom l-
irwol importanti fil-koperazzjoni territorjali u jistieden lill-Kummissjoni biex isaħħaħ il-
qagħda taz-zoni urbani fl-inizjattiva, Reġjuni għall-Bidla Ekonomika;

14. Jinnota li l-proċess ta' żvilupp urban jeħtieġ li jkun bilanċjat mal-interessi taż-żoni 
sottourbani u jkun kkoordinat mill-qrib b'appoġġ għall-iżvilupp rurali u jtenni l-fatt li l-
politika tal-iżvilupp rurali għandha impatt spazjali sinifikanti u li m'hemmx biżżejjed 
integrazzjoni bejn il-politiki għall-iżvilupp urban u rurali; jenfasizza l-ħtieġa għal sinerġija 
reali bejn dawn il-politiki li twassal għal potenzjal reali tal-iżvilupp u għall-promozzjoni 
tal-attrattività u tal-kompetittività taż-żoni rurali.

15. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex telabora u taġġorna regolarment il-Verifika Urbana u fl-
istess ħin tipprovdi informazzjoni dwar is-sitwazzjoni dwar "il-qasma urbani – rurali" 
għall-Istati Membri kollha sabiex ikun hemm stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni u sabiex 
jiġu identifikati l-ħtiġijiet speċifiċi għal żvilupp urban u rurali bilanċjat;

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

L-ibliet Ewropej u s-sitwazzjoni tagħhom
L-ibliet huma atturi kruċjali fl-iffurmar tal-ekonomija u tat-territorju tal-Ewropa. Il-
mistoqsijiet dwar l-iżvilupp urban huma fiċ-ċentru kemm tal-objettiv il-ġdid tal-koeżjoni 
territorjali kif ukoll tal-istrateġija ta' Liżbona u ta' Gothenburg. Bla dubju ta' xejn, l-ibliet 
huma l-magni tat-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Kważi fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa, iż-żoni 
urbani huma l-akbar produtturi ta' għerf u ta' innovazzjoni – il-qalba ta' ekonomija dinjija li 
qed issir globali.  Bliet u żoni urbani huma d-dar tal-biċċa l-kbira tal-impjiegi, negozji u 
istituzzjonijiet edukattivi ogħla fl-Unjoni. Fuq in-naħa l-oħra, ħafna bliet qed jiffaċċjaw 
problemi u sfidi iebsa. Għalhekk huwa meqjus ħafna li l-ibliet/iż-żoni urbani jeħtieġu 
attenzjoni speċjali fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni, peress li fuq naħa huma jirrappreżentaw 
il-qalba tal-iżvilupp, imma fuq naħa oħra huma qed jiffaċċjaw ħafna problemi ta' natura 
ekonomika, ambjentali u soċjali.

Fl-Ewropa hawn madwar 5,000 belt żgħira ('town') b'popolazzjoni ta' bejn 5,000 u 50,000 
abitant u kważi 1,000 belt b'popolazzjoni ta' aktar minn 50,000. L-Ewropa tista' tiġi 
kkaratterizzata permezz tad-diversità territorjali u tal-iżvilupp poliċentriku, in-netwerk urbana 
relattivament densa fiha ftit bliet kbar.  Fl-Unjoni Ewropea, 7% biss tan-nies jgħixu fi bliet ta' 
aktar minn 5 miljuni meta mqabbla mal-25% fl-Istati Uniti tal-Amerika1. Skont ir-Rapport 
dwar l-Istat tal-Ibliet Ewropej2, l-akbar rati ta' tkabbir ta' popolazzjoni urbana kienu 
rrekordjati fi Spanja, fejn xi żoni urbani raw żiediet medji annwali ta' 2% jew aktar. Bliet fl-
Irlanda, fil-Finlandja u fil-Greċja wkoll esperjenzaw uħud mill-ogħla rati  ta' tkabbir ta' 
popolazzjoni fl-UE. F'kuntrast ma' dan, ħafna żoni urbani fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant raw 
tnaqqis ġenerali fil-popolazzjoni fl-istess perjodu ta' żmien. Kważi fL-ibliet kollha, is-
subborgi kibru u jekk jiċkienu,  huma xorta waħda għandhom tendenza li jiċkienu anqas miċ-
ċentru tal-belt. 

Minħabba differenzi nazzjonali sinifikanti, m'hemm l-ebda ftehim internazzjonali dwar 
definizzjoni komuni tal-kunċett "urban" li tista' tiġi applikata għall-pajjiżi kollha jew għall-
pajjiżi kollha f'reġjun partikolari. Kien hemm diversi tentattivi biex ikun stabbilit ftehim 
komuni dwar il-kunċett "urban", hemm definizzjonijiet mogħtija min-NU3, mill-Bank Dinji4, 
mill-OECD5, kif ukoll minn pajjiżi individwali. Ħafna minn dawn id-definizzjonijiet jekk 
mhux kollha kienu bbażati fuq informazzjoni statistika dwar id-daqs u d-densità tal-
popolazzjoni. Waqt li bla dubju jeżistu differenzi kbar fid-distribuzzjoni ġeografika tal-
popolazzjoni ta' xi pajjiż jew ieħor, l-Istituzzjonijiet Ewropej s'issa serħu fuq il-metodu użat 
mill-Eurostat6 fir-Referenza ta' gwida tal-istatistika reġjonali u urbana Ewropea li tidentifika 

                                               
1 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Green Paper dwar i—Koeżjoni Territorjali: Nibdlu d-diversità 
territorjali f’vantaġġi, Brussell, 2008.
2 Rapport dwar l-Istat tal-Ibliet Ewropej: Aktar Valur għall-Verifika Urbana Ewropa, 2007 disponibbli fil-
websajt 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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erba' livelli ta' unità spazjali li għalihom inġabru l-osservazzjonijiet. Dawn ivarjaw minn belt 
ċentrali jew "nukleu", għal zoni urbani akbar (LUZ), il-"qalba" ta' disa' bliet kapitali fejn il-
kunċett ta' belt amministrattiva ma wassalx għal unitajiet spazjali komparattivi u finalment 
għal distretti 'subcity' (SCD). Għalkemm id-definizzjoni tal-Eurostat hija applikabbli 
kompletament għall-skopijiet ta' statistika, dejjem wieħed irid iżomm f'moħħu d-differenzi 
eżistenti u l-approċi varji, jidher li huwa diffiċli ħafna li tiġi stabilita definizzjoni ċara ta' 
"urban" fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni u għalhekk il-kwisjoni tad-definizzjoni għandha 
tibqa' f'idejn l-Istati Membri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà. 

It-tfassil ta' strateġija ekonomika, soċjali u territorjali jitlob li l-kunċett ta' urban ikun limitat 
għal dawk iż-żoni fejn hemm sett ta' data dettaljat disponibbli, għaliex hu biss b'data ċara u 
konċiża li l-problemi jistgħu jitkejlu. Sabiex jitkejjel il-progress u jiġu identifiki l-problemi 
taż-żoni urbani, huwa għalhekk neċessarju li jkun hemm disponibbli data tal-istatistika 
dettaljata.  Dan wassal għall-Verifika Urbana Ewropa, li hija ta' ħafna użu.

Id-Dimensjoni Urbana fil-Politika ta' Koeżjoni
Storikament id-dimensjoni urbana teżisti flimkien mal-volum prinċipali ta' operazzjonijiet 
strutturali. Sa mill-1990 kienu jeżistu l-Proġetti Pilota Urbani. Mill-1994 kien hemm il-
programm ta' inizjattiva tal-Komunità URBAN li ppermetta l-promozzjoni ta' mudelli ta' 
żvilupp lokali integrat.

Filwaqt li matul il-perjodu preċedenti ta' programmar l-inizjattivi varji Urban kienu allokati 
fondi speċifiċi, dan mhux il-każ għall-perjodu 2007-2013. Wara l-adozzjoni tar-regoli l-ġodda 
li jmexxu l-fondi strutturali, il-politika ta' żvilupp urban kienet integrata ('mainstreamed') fl-
objettivi dwar il-koeżjoni u l-kompetizzjoni reġjonali u dwar l-impjiegi u b'hekk enfasizzat l-
importanza li l-Unjoni tagħti lil dan l-aspett tal-politika ta' koeżjoni. Filwaqt li kien qed isir it-
tfassil tal-NSRFs u tal-OPs, l-Istati Membri ġew imħeġġa imma mhux obbligati, li jintegraw 
l-iżvilupp urban sostenibbli bħala prijorità strateġika. Madankollu, minħabba l-importanza tal-
ibliet u tal-agglomerazzjonijiet urbani fl-istruttura ekonomika Ewropea, jekk dan ma jsirx kull 
pjan li setgħa jwassal biex l-Unjoni tkun parteċipant dinamiku fl-isforzi tagħha biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet, jisfa' fix-xejn. 

Ir-regolamenti attwali riveduti jippermettu lill-awtoritajiet tat-tmexxija li jkollhom rikors għal 
medda wiesgħa ta' ftehimiet pubbliċi/privati ta' sħubija fil-ġestjoni tal-fondi intenzjonati 
għall-iżvilupp urban. Għalhekk il-fondi strutturali jistgħu jiffinanzjaw operazzjoni ta' 
inginerija finanzjarja bħalma huma l-fondi għal proġetti ta' riskju (venture capital funds), il-
fondi ta' garanzija u l-fondi ta' self. Il-Kummissjoni Ewropea u l-EIB żviluppaw tliet 
strumenti finanzjarji fosthom, JEREMIE1, JASPERS2 u JESSICA3. JESSICA (L-Appoġġ 
Konġunt Ewropew għall-Investiment Sostenibbli fiż-Żoni tal-Ibliet) huwa strument li 
jirrapreżenta l-akbar interess għall-iżvilupp urban. Għandu l-għan li jikseb l-effett ta' inċentiv 
permezz tar-riżorsi finanzjarji disponibbli. Il-fondi rkuprati għandhom jerġgħu jkunu investiti 
fi żvilupp urban u allokati mill-ġdid lill-awtoritajiet tat-tmexxija għal proġetti urbani oħra. 
Fil-fatt fil-preżent l-istrument JESSICA għadu fi stadju bikri.

                                               
1 Jiffaċilita aċċess għall-finanzjament għall-bidu ta' negozju, l-iżvilupp ta' intrapriżi mikro u SMEs
2 Jappoġġja t-tħejjija ta' proġetti kbar
3 Jappoġġja inġinerija finanzjarja fil-qasam tal-iżvilupp ta' urban.
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S'issa, ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni kumplessa tal-ambitu ta' implimentazzjoni tad-
dimensjoni urbana fl-Istati Membri. Madankollu l-ewwel osservazzjonijiet ma kienux ħafna 
pożittivi. Pereżempju l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fil-biċċa l-kbira ma ddeċidewx li 
jagħtu lill-ibliet il-possibilità ta' sottodelegazzjoni għaliex jippreferu li jkun hemm sejħa għal 
proposti fil-politiki differenti tas-settur.

Orjentazzjonijiet fil-futur
Qed isir ħafna xogħol fil-livell organizzattiv intergovernattiv u internazzjonali fir-rigward tal-
iżvilupp urban. Madankollu hemm ċertu oqsma li jista' jkollhom monitoraġġ eqreb, indikaturi 
aktar fini, u żvilupp ta' metodoloġiji simili sabiex ikun implimentat l-iżvilupp urban integrat u 
sostenibbli. Aktar minn hekk, jekk fil-ġejjieni t-Trattat ta' Liżbona jidħol fis-seħħ, il-koeżjoni 
territorjali u l-elementi kostituttivi tiegħu, flimkien mal-iżvilupp urban, jaqgħu taħt ir-
responsabilità konġunta tal-Istati Membri u tal-Unjoni. 

Il-programmi ta' żvilupp urban jeħtieġ li jkunu mfassla u mwettqa fil-livell lokali u reġjonali 
minn dawk li jifhmu sew lin-nies tal-post u l-ambjent tan-negozju. F'dan il-kuntest is-
sottodelegazzjoni hija għodda importanti ferm, kemm biex tissaħħaħ il-kapaċità 
amministrattiva tat-tmexxija lokali kif ukoll biex issir parteċipant reali fit-tkabbir territorjali u 
Ewropew. 

Jekk l-organizzazzjonijiet reġjonali jew sottoreġjonali fir-realtà jiksbu aktar responsabilitajiet 
fl-ambitu tal-Fondi Strutturali u l-prestazzjoni tkun tiddependi mhux biss fuq il-ħolqien ta' 
qafas pożittiv f'livell ta' UE, f'termini ta' Regolamenti u Linji Gwida, imma wkoll indikazzjoni 
li turi sa fejn il-gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet ta' tmexxija huma ppreparati li jaċċettaw 
u jipprovdu għal żieda fl-involviment dirett tagħhom. 

F'dan il-kuntest hemm dubju sa fejn il-qafas volontarju jiffunzjona. Fil-futur, għandu jkun 
ikkunsidrat l-irwol ċar tal-ibliet flimkien mal-gvernijiet reġjonali u nazzjonali bħala entitajiet 
intermedjarji, fil-kuntest tal-metodu ta' tmexxija f'livelli differenti u d-dimensjoni urbana 
għandha tkun obbligatrja.

Ħafna drabi jfeġġ il-fatt li jkun hemm pjanijiet ta' żvilupp mhux relatati preparati qabel ma 
jiġu finalizzati il-pjanijiet integrati ta' żvilupp urban mill-ibliet. Biex il-pjanjiet integrati ta' 
żvilupp urban ikunu vijabbli hu importanti ferm li jkun hemm tmexxija rappreżentattiva u 
struttura ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Barra minn hekk, l-idea ta' pjan integrat ta' żvilupp urban hu 
t-triq li għandha tittieħed bil-kundizzjoni li jkunu disponibbli riżorsi suffiċjenti. Huwa 
għalhekk f'opinjoni tar-rapporteur tiegħek li l-intenzjonar ta' allokazzjonijiet baġitarji bħal 
dawk li eżistew wara l-inizjattivi Urban għandu jkun konduttiv sabiex ikun żgurat li d-
dimensjoni urbana tirċievi r-riżorsi adegwati u għalhekk hu jitlob sabiex il-fondi minimi jsiru 
obbligatorji. Hu jissuġġerixxi li dawn jiġu stabliti għal EUR 1,000 (fl-inizjattiva tal-Komunità 
Urban II, il-livell minimu ta' infiq kien stabilit għal EUR 500 kull abitant).

Sabiex ikun effettiv u sabiex jinkisbu l-għanijiet ta' Leipzig fi żmien raġonevoli madwar il-
Komunità, l-iżvilupp urban jeħtieġ riżorsi finanzjarji importanti identifikati b'mod ċar. Is-
settur privat ukoll għandu parti importanti, sabiex jiżgura l-konverġenza rapida taż-żoni 
urbani fl-ifqar pajjiżi. Partnerships pubbliċi/privati li jikkonċentraw l-isforzi tagħhom fuq 
kostruzzjoni tal-infrastruttura u tad-djar. L-użu ta' għodod finanzjarji u ta' faċilitajiet ta' 
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kreditu effettivi huma kollha indispensabbli jekk l-għoti, u s-self huma maħsuba biex jinkiseb 
l-inċentiv mixtieq sabiex jiżgura żvilupp rapidu u effettiv.  Strumenti ta' inginerija finanzjarja 
bħal JESSICA, għandhom potenzjal ta' żvilupp sinifikanti. Jeħtieġ li jkunu enfasizzati l-
prinċipju prinċipali ta' JESSICA u l-protenzjal ta' dan l-istrument ta' tkabbir ekonomiku. L-
istrument JESSICA għandu jkun għodda primarja biex ikunu finanzjati proġetti sostenibbli ta' 
żvilupp urban.

Jidher li waqt li qed tingħata approvazzjoni bil-kliem għall-idea ta' politika ta' 
implimentazzjoni integrata transsettorjali, l-istrutturi ta' tmexxija li jeżistu fl-Istati Membri xi 
drabi mhumiex adattati biżżejjed biex jinkoraġġixxu koperazzjoni orizzontali. Minbarra l-
politika reġjonali, hemm politiki finanzjarji Komunitarji oħra li jinfluenzaw lill-ibliet u joffru 
wkoll riżorsi finanzjarji li jistgħu jintużaw f'territorju tal-ibliet. Fosthom, il-Politika Ewropea 
għat-Trasport u l-Politika Ewropea għar-Riċerka u l-Iżvilupp, jidher li huma l-iktar 
importanti. Minħabba hekk ir-riżultat huwa nuqqas ta' metodoloġija adattata għall-ħtiġijiet. 
In-nuqqas ta' struttura ta' tmexxija transsettorjali mal-awtorità biex tkun assigurata l-
koordinazzjoni meħtieġa u biex jiġu adottati d-deċiżjonijiet neċessarji tista' tkun problema 
kbira. Fil-ġejjieni dawn il-politiki għandhom ikunu marbuta aktar flimkien mal-politika ta' 
Koeżjoni.

Il-problemi urbani u l-mezzi ta' kif għandhom ikunu ġestiti biex jagħtu vantaġġ lil kull min hu 
interessat ivarjaw minn pajjiż għall-ieħor u minn belt għall-oħra. Is-saħħa tal-Ewropa tinsab 
fil-varjetà kulturali, fis-sinjurija tal-ibliet kbar u żgħar, tal-irħula u tal-kampanja tagħha u tal-
oqsma kulturali tagħha. L-ibliet u r-reġjuni jinsabu f'kompetizzjoni ma' xulxin, imma fl-istess 
ħin għandhom bżonn koperazzjoni reċiproka sabiex ikunu jistgħu jikkompetu mal-bqija tad-
dinja. L-iskambju ta' esperjenzi u l-aħjar prattika dwar l-iżvilupp u r-rikostruzzjoni tal-ibliet 
Ewropej huwa ta' importanza li tispikka. Hemm bżonn li l-esperjenza tal-akbar suċċessi kif 
ukoll tal-waqgħat li ltaqgħu magħhom l-Istati Membri l-qodma, isiru jafu bihom dawk li 
għadhom kif ingħaqdu.  Istituzzjonijiet bħal CEMR, Eurocities, EUKN, QeC ERAN u ħafna 
oħrajn għandhom irwol indispensabbli f'dan ir-rigward. 

Fl-aħħar, imma lanqas xejn m'hu l-inqas, huwa importanti li l-approċċ għall-problemi urbani 
jsir f'kuntest aktar wiesa' tal-qasma urbana – rurali u jiġi żgurat żvilupp armonjuż taż-żoni ta' 
ġewwa, aktar wiesgħa u sottourbani.
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