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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Fondi Strutturali 2007 - 2013: ir-riżultati 
tan-negozjati dwar l-istrateġiji tal-koeżjoni nazzjonali u l-programmi operazzjonali
(2008/2183 (INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tan-negozjati dwar 
l-istrateġiji u l-programmi tal-politika ta' koeżjoni għall-perjodu ta' programmar 2007-
2013 (COM(2008)0301), wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 
tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali , il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni1 (ir-Regolament 
Ġenerali tal-ERDF, l-ESF u l-Fond ta' Koeżjoni)),  

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/702/KE tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar il-linji 
gwida strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni (Linji gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni)2, 

 wara li kkunsidra r-Riżultati tan-negozjati tal-istrateġiji u l-programmi tal-Politika ta' 
Koeżjoni 2007-2013 - Fact sheets skont l-Istat Membru,

 wara li kkunsidra r-Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali 
(COM(2007)0273) ('ir-Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni'),

 wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1083/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew 
u l-Fond ta’ Koeżjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja 
(COM(2008)0803),

 wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali fir-rigward tal-eliġibilità tal-effiċjenza tal-enerġija u l-investimenti tal-enerġija 
rinnovabbli fl-abitazzjonijiet (COM(2008)0838), 

 wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1081/2006 dwar il-Fond Soċjali Ewropew fir-rigward 
tat-tipi ta' spejjeż eliġibbli għall-kontribuzzjoni, 

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

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6 0000/2008),

A. billi l-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni fuq il-bażi tar-riżultati tan-negozjati mal-
Istati Membri dwar l-Oqsfa ta' Referenza Strateġiċi Nazzjonali u l-Programmi Operattivi,

                                               
1  ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.
2  ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11.
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B. billi, skont l-Artikolu 158 tat-Trattat, sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali, il-
Komunità għandu jkollha l-objettiv li tnaqqas id-diskrepanzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tad-
diversi reġjuni u li r-reġjuni u l-gżejjer l-aktar żvantaġġati ma jibqgħux daqshekk lura;

C. billi l-aħħar żewġ tkabbir tal-UE ħoloq twessigħ sostanzjali ta' disparitajiet reġjonali fil-
Komunità li jeħtieġ li jiġu indirizzati kif xieraq sabiex ikun promoss żvilupp armonizzat, 
ibbilanċjat u sostenibbli, 

D. billi f'Ottubru 2006 l-Kunsill adotta l-linji gwida Strateġiċi hawn fuq imsemmija dwar il-
koeżjoni, bħala qafas indikattiv għall-Istati Membri għat-tħejjija tal-Oqfsa ta' Referenza
Strateġiċi Nazzjonali u l-Programmi Operazzjonali għall-perjodu 2007-2013,

E. billi t-tliet prijoritajiet stabbiliti fil-linji gwida Strateġiċi dwar il-koeżjoni jirreferu għall-
mod kif l-Ewropa u r-reġjuni tagħha jistgħu jsiru aktar attraenti biex wieħed jinvesti u 
jaħdem fihom, jitjieb l-għarfien u l-innovazzjoni għat-tkabbir u jinħolqu aktar u aħjar 
xogħlijiet, 

F. billi l-bidla ta' dawn il-prijoritajiet fi programmi operattivi għandha tippermetti li r-
reġjuni jaffaċċjaw l-isfidi tal-globalizzazzjoni, l-iżvilupp sostenibbli, strutturali, 
demografiku u l-bidla fil-klima,

G. billi hemm differenzi sinifikanti fil-modi li l-Istati Membri implimentaw il-prijoritajiet 
hawn fuq imsemmija fil-programmi operattivi, li jiddependu fuq liema objettivi ta' 
żvilupp reġjonali, ta' konverġenza jew ta' kompetittività reġjonali u ta' kompetizzjoni kull 
reġjun speċifiku jkun ġie taħtu,

H. billi l-Istati Membri ġew meħtieġa mir-Regolament Ġenerali dwar l-ERDF, l-ESF u l-
Fond ta' Koeżjoni li jallokaw 60% tan-nefqa totali għall-objettiv ta' koeżjoni u 75% għall-
objettiv reġjonali tal-kompetittività u tal-impjiegi għall-prijoritajiet marbuta mal-
Istrateġija ta' Liżbona,

I. billi governanza tajba u l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija, flimkien ma' kapaċità 
istituzzjonali u amministrattiva soda, huma essenzjali għall-impliemntazzjoni b'suċċess 
tal-politika ta' koeżjoni, 

J. billi l-politika ta' koeżjoni trid tkun soda u flessibbli biżżejjed biex ikun jista' jkollha rwol 
importanti fl-isforzi tal-UE li joduha kontra l-effetti tal-kriżi ekonomika globali preżenti,

1. Jirrikonoxxi l-isforzi magħmula mill-Istati Membri kollha biex jinkorporaw it-tliet 
prijoritajiet stabbiliti fil-linji gwida Strateġiċi dwar il-koeżjoni, li jikkorrispondu għall-
objettivi tal-aġenda ta' Liżbona, fil-programmi operattivi tagħhom; 

It-tnaqqis tad-disparitajiet reġjonali 

2. Jieħu nota tad-determinazzjoni tal-Istati Membri li jindirizzaw il-bżonnijiet territorjali 
speċifiċi li jiġu mil-lokazzjoni ġeografika tagħhom u mill-iżvilupp ekonomiku u 
istituzzjonali, billi jitfasslu strateġiji li jnaqqsu l-iżbilanċji intrareġjonali u interreġjonali; 
itenni f'dan il-kuntest li t-tnaqqis tad-disparitajiet reġjonali jibqgħu l-għan prinċipali tal-
politika reġjonali tal-UE;
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Il-politika ta' koeżjoni li twassal biex titwettaq l-aġenda ta' Liżbona

3.
Japprezza l-isforzi magħmula mill-awtoritajiet nazzjonali biex jiżguraw li l-allokazzjoni 

medja ta' nfiq għall-kisba tal-aġenda ta' Liżbona tikkostitwixxi 65% tal-fondi disponibbli 
fir-reġjuni ta' konverġenza u 82% fil-kompetittività reġjonali u r-reġjuni tal-impjiegi, li 
filfatt huwa aktar minn dak li ġie rikjest fil-bidu.

4. Iħeġġeġ lir-reġjuni fl-isforzi tagħhom biex jiksbu l-għanijiet ta' Liżbona permezz ta' 
implimentazzjoni sewwa u effettiva tal-programmi operattivi tagħhom; jistieden ukoll 
lill-Kummissjoni biex tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tagħhom sabiex tiżgura li 
l-objettivi jitwettqu fil-prattika u biex tinfurma lill-Parlament dwar il-problemi li tiltaqa' 
magħhom; 

Reazzjoni għall-globalizzazzjoni u l-bidla strutturali

5. Japprezza l-fatt li l-Istati Membri kollha allokaw ammont sinifikanti tal-allokazzjonijiet 
finanzjarji totali tagħhom għall-investimenti fl-R&D u l-innovazzjoni, fl-iżvilupp ta' 
ekonomija tas-servizzi bbażata fuq l-għarfien u fil-promozzjoni ta' imprenditorjat u 
servizzi ta' għajnuna għan-negozji, kif ukoll fl-assistenza għall-kumpaniji u l-ħaddiema 
fl-adattazzjoni ta' kundizzjonijiet ġodda; jinnota li, għal bosta mir-reġjuni ta' konverġenza 
tal-UE, li tkun żgurata l-aċċessibilità tibqa' problema sinifikanti, hekk kif jaffaċċjaw 
nuqqas ta' infrastruttura tat-trasport;

Bidla demografika u swieq tax-xogħol inklussivi

6. Jifraħ lill-Istati Membri għall-isforzi tagħhom biex jagħtu prijorità lill-investimenti li 
jimmiraw li jżidu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u jtejbu l-ħiliet, kif ukoll jiġġieldu 
kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, fil-programi tagħhom iffinanzjati mill-Fond Soċjali 
Ewropew; 

Reazzjoni għall-isfidi tal-iżvilupp sostenibbli, il-bidla tal-klima u l-enerġija 

7. Iqis li miżuri mmirati lejn il-ħarsien tal-ambjent, il-ġlieda kontra l-bidla tal-klima u l-
promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija għandhom ikunu inkorporati fil-programmi 
operattivi kollha u japprezza l-impenji li ttieħdu mill-Istati Membri sabiex jindirizzaw 
dawn il-kwistjonijiet, billi allokaw approssimattivament terz tal-baġit totali tal-politika ta' 
koeżjoni għalihom; iqis madankollu li l-allokazzjonijiet speċifiċi għall-ġlieda kontra l-
bidla fil-klima u l-promozzjoni tal-effiċjenza tal-enerġija mhumiex biżżejjed biex jiġu 
indirizzati l-bżonnijiet reali;

8. Jinnota li hemm differenza sostanzjali bejn il-mod kif l-Istati Membri tal-UE-15 u tal-
UE-12 allokaw ir-riżorsi għal dan il-qasam u jirrikonoxxi l-bżonn li l-Istati Membri l-
ġodda jallokaw riżorsi sinifikanti biex jikiseb il-livell ta' ħarsien ambjentali medju tal-UE, 
li huwa l-minimu meħtieġ biex ikun żgurat l-iżvilupp sostenibbli;

Tisħiħ tal-governanza u s-sħubija fuq livelli varji

9. Iqis li l-prinċipju tal-governanza u s-sħubija fuq livelli varji huma elementi ewlenin tal-
leġittimità tal-programmi operattivi, it-trasparenza tagħhom, u l-effettività tagħhom matul 
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il-fażi ta' programmazzjoni u speċjalment matul il-proċess ta' implimentazzjoni; jilqa' 
b'sodisfazzjon, għalhekk, l-isforzi li saru mill-Istati Membri kollha, skont l-oqfsa u t-
tradizzjonijiet istituzzjonali speċifiċi tagħhom, li jsaħħu l-prinċipju ta' sħubija fil-
programmi tagħhom għall-perjodu attwali, skont l-Artikolu 11 tar-Regolament Ġenerali 
dwar l-ERDF, l-ESF u l-Fond ta' Koeżjoni; jirrakkomanda speċjalment lill-Istati Membri 
ġodda li għandhom esperjenza limitata fil-ħolqien ta' sħubiji effettivi biex 
konsistentement isaħħu l-prinċipju ta' sħubija matul l-implimentazzjoni tal-programmi 
operattivi;

Il-bini ta' kapaċitajiet istituzzjonali

10. Japprezza ż-żieda fl-għarfien dwar l-importanza li tissaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni effettiva tal-politiki pubbliċi u għall-ġestjoni tal-
fondi tal-UE; jitlob li jsiru sforzi sostanzjali, fir-reġjuni ta' konverġenza kollha, biex 
tissaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali u biex jiżdied il-professjonaliżmu tal-awtoritajiet 
pubbliċi;

L-istandardizzar tal-politiki ta' suċċess, it-tisħiħ tal-għarfien u t-tixrid ta' prattiki tajba

11. Partikularment japprezza l-integrazzjoni mill-Istati Membri tal-inizjattivi tal-Komunità 
URBAN u EQUAL fil-programmi operattivi għall-perjodu bejn l-2007 - 2013; sodisfatt 
bl-isforzi li saru mill-Istati Membri biex iqiegħdu fis-seħħ pjanijiet integrati għall-
iżvilupp urban sostenibbli, ladarba l-bliet huma l-post fejn ikun hemm l-industriji, 
responsabbli għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol. apparti dan , iqis li l-
potenzjal sħiħ tal-programmi ta' Koperazzjoni Territorjali Ewropea għandha tkun 
sfruttata sabiex jitħaffef l-iżvilupp u jinkisbu rati ogħla ta' tkabbir; 

Konklużjonijiet

12. Iqis li ebda deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-valur ma jistgħu jsiru rigward il-mod kif l-Istati 
Membri ddeċidew li jimplimentaw il-qafas ipprovdut mil-linji gwida Starteġiċi dwar il-
koeżjoni fit-tfassil tal-oqfsa ta' referenza strateġiċi u l-programmi operattivi nazzjonali; 
japprezza li l-Istati Membri kollha wettqu sforzi konsiderevoli, f'kull stadju, biex jiksbu 
prijoritajiet marbuta mal-politika ta' koeżjoni, fil-kuntest tal-bżonnijiet u l-limitazzjonjiet 
speċifiċi tagħhom;

13. Jistieden lill-Istati Membri biex isaħħu l-proċeduri li stabbilew sabiex jiżguraw li approċċ 
integrat operattiv sħiħ ikun applikat għall-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, biex 
b'hekk ikun żgurat li l-aspetti kollha ta' kull programm operattiv partikulari jkunu 
kkunsidrati b'mod adegwat;  

14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex fl-isforzi tagħha tiżgura li l-Istati Membri joperaw sistemi 
ta' kontroll effiċjenti sabiex japplikaw ġestjoni finanzjarja soda għan-nefqa tal-Komunità;

15. Jinnota li l-kriżi ekonomika globali attwali ħoqlot sitwazzjoni ġdida fl-Istati Membri 
kollha li teħtieġ evalwazzjoni mill-ġdid u l-adattazzjoni possibbli ta' prijoritajiet ta' 
investiment; jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq biex 
jiġu emendati r-Regolamenti sabiex jintlaħqu l-bżonnijiet tal-UE f'dawn iċ-ċirkostanzi 
eċċezzjonali u jtenni l-opinjoni tiegħu li l-politika ta' koeżjoni hija ċentrali għall-irkupru 
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ekonomiku, fit-territorju kollu tal-UE; għalhekk jirrifjuta kull tentattiv li l-politika tiġi 
nazzjonalizzata mill-ġdid; 

o

o o

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

Introduzzjoni

F'bosta oqsma tal-Politika Ewropea, ir-rapporti ta' implimentazzjoni huma limitati biex 
iwettqu verifika leġiżlattiva tat-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-liġi 
nazzjonali. Ta' spiss dan isir bi proċess ta' teħid ta' kampjuni kemm tal-leġiżlazzjoni 
kkonċernata u tal-Istati Membri msemmija fir-rapport.  Fil-każ tal-Fondi Strutturali, din l-
istrateġija mhijiex possibbli fil-preżent, ladarba l-leġiżlazzjoni li tirregola dan il-qasam tkun 
jew Regolament direttament applikabbli, jew proċedura ta' kunsens1.  Il-miżuri ta' 
implimentazzjoni maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea fil-forma ta' Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni la huma mressqa lill-Parlament u lanqas lill-Kunsill. Din is-sitwazzjoni 
madankollu tista' tinbidel bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona jew l-ekwivalenti tiegħu.

Sfond ġenerali

Matul din il-leġiżlatura u f'konformità mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill, il-Parlament 
Ewropew enfasizza l-bżonn li jkunu investiti l-maġġoranza tal-fondi ta' investiment reġjonali 
disponibbli f'azzjonijiet li jassistu lil dawk l-Istati Membri u reġjuni li għadhom lura f'termini 
ekonomiċi. soċjali u fil-qasam tal-iżvilupp ambjentali.   Madankollu, tal-anqas ta l-istess 
importanza biex ikun żgurat li r-riżorsi jkunu wkoll disponibbli biex jgħinu r-reġjuni Ewropej 
kollha u speċjalment dawk l-aktar prosperużi biex jiffinanzjaw ir-riċerka u l-attivitajiet ta' 
żvilupp, il-formazzjoni ta' ekonomiji ta' servizz bbażati fuq teknoloġija għolja, servizzi li 
jappoġġjaw in-negozji sabiex l-Unjoni tikseb l-ambizzjonijiet stabbiliti f'Liżbona u l-aġendi 
ta' Gothenburg. Fl-opinjoni tal-Parlament, kien ikun kontraproduttiv li l-azzjonijiet taħt din il-
politika jiġu limitati għall-ifqar Stati Membri. Il-politika ta' żvilupp reġjonali hija l-qasam ta' 
politika waħda fejn ir-riżultati jidhru u jinħassu minn kull ċittadin Ewropew fil-viċinat qrib u 
biex tkun ta' suċċess, trid tkun preżenti fl-Istati Membri kollha, mingħajr distinzjoni.
B'dan il-ħsieb, u tul perjodu ta' ħames snin, il-Parlament identifika azzjonijiet strateġiċi li jrid 
jarahom implimentati fl-Istati Membri. Fosthom:

 Miżuri li jtejbu l-ambjent urban b'attenzjoni partikulari għat-trasport urban u l-miżuri 
kontra l-emissjonijiet ta' CO2, il-kontroll tal-espansjoni urbana u d-disponibilità ta' 
akkomodazzjonijiet tajba bi prezz raġjonevoli u spazji miftuħa;

 Miżuri li jiżguraw żvilupp poliċentriku;
 Miżuri li jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħajja u l-integrazzjoni ta' gruppi ta' minoranzi b' 

mod partikulari r-ROMA;
 Miżuri li jiżguraw id-disseminazzjoni u l-iskambju ta' prattiki tajba;
 Miżuri li bihom l-ekonomiji u l-ambjenti lokali jiġu adattati biex jaffaċċjaw l-isfida 

tal-bidla tal-klima;
 L-adozzjoni sistematika u l-implimentazzjoni tal-approċċ integrat għall-ippjanar 

strateġiku u l-implimentazzjoni ta' proġetti; 
 It-tħeġġiġ tal-involviment tas-settur privat fit-twettiq ta' proġetti, l-importanza ta' 

sħubiji pubbliċi/privati;
                                               
1 ara r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 
1260/1999
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 L-irwol importanti tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-tfassil u t-tħejjija tal-oqfsa 
strateġiċi Nazzjonali.

L-għan ta' dan ir-rapport huwa li juri l-mod li bih l-Istati Membri fehmu u segwew il-Linji 
gwida Strateġiċi tal-Komunità dwar il-Koeżjoni, fit-tfassil tal-Oqfsa ta' Referenza Strateġiċi 
Nazzjonali tagħhom u l-Programmi Operattivi konkomitanti adattati biex jilħqu l-limiti u r-
rekwiżiti speċifiċi tagħhom.  

L-implimentazzjoni ta' strateġiji u Programmi Operattivi għall-perjodu ta' programmar bejn l-
2007-2013 għadha kemm bdiet. Huwa biss issa li l-Kummissjoni Ewropea lestiet il-proċedura 
ta' approvazzjoni tal-Programmi Operattivi f'Ġunju 2008, li l-proġetti l-ġodda qed jibdew 
jieħdu sura u se tieħu mill-anqas sena qabel isiru avvanzi reali fl-implimentazzjoni tagħhom 
biex dawn ikunu jistgħu jiġu vvalutati. Konsegwentement, dan ir-rapport huwa 
neċessarjament limitat fl-ambitu u fl-għanijiet biex jidentifika u jevalwa safejn il-prijoritajiet 
tal-Komunità msemmija mil-Linji Gwida Strateġiċi dwar il-Koeżjoni ġew meqjusa mill-Istati 
Membri u r-reġjuni fit-tħejjija u t-tfassil ta' Programmi Operattivi, li jirregolaw l-
implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp reġjonali għall-perjodu ta' programmar sħiħ. Analiżi 
reali tal-proċess ta' implimentazzjoni tal-Programmi Operattivi nnifishom tista' ssir biss meta 
l-Istati Membri jipprovdu r-rapporti tagħhom li jkun fihom tagħrif dwar il-kontribuzzjoni tal-
programmi kofinanzjati mill-Fondi għall-implimentazzjoni tal-objettivi tal-politika ta' 
koeżjoni, it-twettiq tal-ħidmiet tal-Fondi, l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet spjegati fid-
dettall fil-Linji Gwida Strateġiċi tal-Komunità dwar il-Koeżjoni u l-kisba tal-objettivi li 
jippromwovu l-kompetittività u l-ħolqien tax-xogħol, kif meħtieġ mill-Art.29 tar-Regolament 
Ġenerali.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riżultati tan-negozjati rigward l-
istrateġiji u l-programmi tal-politika ta' koeżjoni għall-perjodu ta' programmar, tippermetti li 
jkollna idea dwar kif il-ġenerazzjoni l-ġdida ta' programmi reġjonali tal-politika ta' koeżjoni 
se jużaw it-€ 347 biljun1 li ġew allokati għall-politika fuq perjodu ta' seba' snin.

Evalwazzjonijiet ewlenin

F'konformità mal-prinċipju bażiku ta' solidarjetà, li huwa l-pedament tal-politika ta' Koeżjoni, 
l-għan prinċipali jibqa' li "jitnaqqsu d-disparitajiet bejn l-Istati Membri, ir-Reġjuni u l-
individwi, f'termini ta' livell ta' għejxien u livelli ta' opportunità u titmexxa 'l quddiem il-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-isfond tal-ekonomija globali.2" 

Wara dan kollu, matul il-perjodu ta' programmar bejn l-2007 u l-2013, it-tfassil tal-politika 
strateġika qed juri li l-Istati Membri kollha, inklużi dawk li ngħaqdu dan l-aħħar, għamlu 
sforz konċertat biex jindirizzaw u jsaħħu l-politika u l-investimenti sabiex jiksbu l-objettivi ta' 
Liżbona u ta' Gothenburg. Għalhekk, naraw li r-reġjuni ta' Konverġenza pprevedew l-
allokazzjoni ta' 65% tar-riżorsi u r-reġjuni u l-pajjiżi tal-Kompetittività Reġjonali allokaw 
82% tar-riżorsi, (70% tar-riżorsi totali) għall-prijoritajiet tal-aġenda ta' Liżbona. Filfatt dawn 
l-allokazzjonjiet huma iktar minn dawk meħtieġa fil-bidu mill-Artikolu 9 tar-Regolament 

                                               
1 Din issa saret it-tieni l-akbar Partita fil-baġit tal-Komunità.
2 Sors Kummissjoni Ewropea COM(2008)301 finali
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Ġenerali (60% tal-ispiża għall-objettiv ta' Konverġenza u 75% tan-nefqa għall-objettiv 
Reġjonali tal-kompetittività u l-impjiegi). Dan juri kemm ir-rikonoxximent tal-fatt li l-politiki 
relatati mal-aġenda ta' Liżbona għandhom il-potenzjal li jiżguraw vantaġġ komparattiv għall-
ekonomija Ewropea f'ambjent dejjem aktar globalizzat kif ukoll impenn sostanzjali min-naħa 
tal-pajjiżi u reġjuni l-anqas żviluppati, li fehmu l-bżonn li jindirizzaw il-problemi tal-
kompetittività, l-innovazzjoni u d-dinamiżmu bħala prijorità.

L-adattazzjoni tal-ekonomiji tagħna, kif ukoll il-mod kif ngħixu, biex naffrontaw l-isfidi tal-
globalizzazzjoni u l-bidla fil-klima hija bżonn li se tinfluwenza l-politika tal-iżvilupp reġjonali 
għall-futur. L-avvanzi f'dawn l-oqsma jeħtieġu riżorsi għar-riċerka u l-innovazzjoni, l-
imprenditorjat, l-effiċjenza tal-enerġija u fondi speċifiċi allokati għall-ġlieda kontra l-effett 
tal-bidla fil-klima. Ir-rapporteur osserva b'sodisfazzjon li aktar minn € 100 biljun se jiġu 
investiti fil-ħarsien tal-ambjent, iżda fl-istess ħin iqis li l-allokazzjoni għall-effiċjenza tal-
enerġija u l-enerġiji rinnovabbli (9biljuni), min-naħa, u għal miżuri li jikkumbattu l-bidla fil-
klima (48 biljun), min-naħa l-oħra, huma anqas minn dak meħtieġ.  Fi żmien meta d-dinja 
diġà qed ġġib ruħha b'mod erratiku u reġjuni sħaħ tagħha qed isofru minn għarar mhux 
mistenni u nixfiet li qed jaggravaw biż-żmien, l-avvanzi li saru matul dawn is-seba' snin 
kruċjali mhux biss se jiddeterminaw il-futur tagħna, iżda wkoll liema reġjun se jiddomina l-
industriji l-ġodda u l-attivitajiet ekonomiċi emerġenti tas-Seklu 21.

Kwistjoni oħra importanti, li r-rapport jindirizza, skont il-prijoritajiet tal-politika ta' koeżjoni, 
huma miżuri għal: 

 żieda fil-livelli ta' impjieg;
 promozzjoni ta' suq tax-xogħol aktar flessibbli;
 promozzjoni tal-inklużjoni soċjali ta' soċjetajiet u l-ġlieda kontra l-faqar;
 enfasi fuq il-bżonn ta' governanza tajba, u tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali, fejn 

meħtieġ, għall-implimentazzjoni tal-Programmi Operattivi;
 standardizzar ta' inizjattivi komunitarji ta' suċċess;
 żvilupp ta' soċjetà tal-għarfien u l-iskambju ta' prattiki tajba.

Konklużjonijiet 

L-ipotesi ta' ħidma tar-Rapporteur, primarjament li l-prijoritajiet ġenerali tal-politika ta' 
koeżjoni kien hemm qbil dwarhom mill-Istati Membri kollha tul it-tfassil u n-negozjar tal-
Programmi Operattivi, kienet vera. Bla dubju l-Istati Membri kollha ħaddnu l-objettivi tal-
Komunità, li għamluhom prijoritajiet tagħhom stess, f'konformità mal-limitazzjonijiet imposti 
mil-livell partikulari tagħhom ta' żvilupp ekonomiku u territorjali 

Dan ir-rapport wasal fi żmien, aktar minn qatt qabel, ta' taqlib ekonomiku. Miljuni ta' Ewropej 
li jħallsu t-taxxa u li qed jiġu mitluba jħallsu biljuni ta' Euro biex jiffinanzjaw mill-ġdid is-
sistemi monetarji tal-Ewropa, tal-Brittanja, ta' Franza, ta' Spanja, tal-Ġermanja u tal-Italja 
huma diġà f'reċessjoni jew jinsabu fi triqithom. Filwaqt li mhijiex l-intenzjoni tar-rapporteur li 
jiddiskuti l-kriżi ekonimika f'dan ir-rapport, jixtieq jilqa' b'sodisfazzjon ir-reviżjonijiet tal-
qafas leġiżlattiv, sabiex ikun żgurat li l-politika ta' koeżjoni tkun għodda qawwija, li tkun tista' 
tippromwovi żvilupp sostenibbli u bilanċjat kontinwu, anki f'perjodu ta' ħasdiet ekonomiċi. Il-
Kummissjoni Ewropea ressqet proposti lill-Parlament immirati biex isaħħu l-politika ta' 
koeżjoni bil-mezzi possibbli sabiex ikollha rwol ċentrali fl-isforzi tal-Ewropa biex taffaċċja 
din l-isfida mingħajr paragun u bla dubju metodi, programmi u regoli se jiġu adattati skont il-
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bżonn. Għalhekk, huwa aktar importanti li wieħed iħares fid-dettall x'ġie ppjanat, dak li l-
Istati Membri u r-Reġjuni identifikaw bħala ta' importanza primarja għalihom bil-
kundizzjonjiet preżenti fil-bidu ta' dan il-perjodu ta' programmar u jara wkoll jekk u kif l-
azzjonijiet tal-Unjoni jirriflettu r-realtà. 

Minħabba l-konċentrazzjoni demografika tal-Unjoni fl-agglomerazzjonijiet urbani, u l-post li 
l-bliet jokkupaw fir-rendiment ekonomiku tal-Unjoni, id-dimensjoni Urbana tal-Programmi 
Operattivi li għandhom jiġu implimentati fil-perjodu 2007-2013 hija ċentrali għall-istrateġija 
tagħha biex jinkisbu l-objettivi ta' Liżbona u ta' Gothenburg. Fid-dokument ta' ħidma tagħha 
tal-14 ta' Novembru, il-Kummissjoni tgħidilna li aktar minn nofs il-programmi tal-ERDF 
eżaminati fil-perjodu ta' referenza għandhom dimensjoni urbana. Il-Programmi operattivi 
mmirati għar-rinnovament intern tal-bliet, il-konservazzjoni tal-enerġija, l-iżvilupp tal-
effiċjenza tal-enerġija u s-sistemi nodfa ta' trasport urban se jħarsu u jtejbu simultanjament l-
ambjent u jistimulaw l-attività ekonomika kif ukoll il-ħolqien tax-xogħol. Aħna kollha konxji 
bl-inevitabilità tar-revoluzzjoni post industrijali li ġiet bir-restrizzjonijiet u l-isfidi tagħha, iżda 
anki bil-vantaġġi u l-wegħdiet tagħha. Huwa fir-rikonoxximent tal-aspetti pożittivi ta' dawn l-
isfidi u l-inkorporament tagħhom f'kull aspett tal-implimentazzjoni tal-Programmi Operattivi 
tagħna, li n-nisġa ekonomika u soċjali tal-Unjoni tagħna jkollha pożizzjoni privileġġata.

Bla dubju r-riċerka u l-iżvilupp għandhom iċ-ċavetta għas-sejba ta' teknoloġiji ġodda kapaċi li 
jisfruttaw riżorsi naturali rinnovabbli biex tkun prodotta enerġija ħielsa mit-tniġġis u 
tipprovdina bil-mezzi li bihom jinżamm u jissaħħaħ il-livell tal-għejxien u b'mod kruċjali l-
qagħda tagħna bħala qawwa ekonomika u politika dinjija.

Avvenimenti dinjija preżenti jenfasizzaw il-bżonn għal sistemi ta' kontroll effettivi biex 
titħares, safejn ikun possibbli, in-nefqa pubblika mill-frodi u l-prattiki ħżiena. Meta titqies ir-
reputazzjoni li d-dinja finanzjarja kisbet f'dawn l-aħħar ġimgħat, il-ġestjoni tal-Fondi Ewropej 
trid tkun ċara u trasparenti. Madankollu, ikun ħażin li jsiru aktar ristretti dawk il-proċeduri u l-
metodi li jdewmu ulterjorment sistema li diġà hija kumplessa. Il-bżonn li jkunu ssimplifikati 
l-proċeduri u titħaffef l-implimentazzjoni ġie rikonoxxut minn dawk kollha kkonċernati u l-
Parlament fil-preżent jinsab impenjat bi proposti leġiżlattivi u komunikazzjonijiet mill-
Kummissjoni Ewropea li jimmodifikaw ħafna mid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi bl-iskop li l-
implimentazzjoni tal-politika ta' Koeżjoni tkun issimplifikata u mħaffa. Nittamaw li l-isforzi 
tagħna jintlaqgħu b'approvazzjoni.
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