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FONDI STRUTTURALI TAL-UE GĦAT-TKABBIR U GĦALL-IMPJIEGI  

RAPPORT LILL-KUNSILL EWROPEW, 28-29 TA' ĠUNJU 2012 

Il-fondi strutturali tal-UE huma sors vitali għat-tkabbir tal-investiment pubbliku tal-
Unjoni Ewropea. Kważi EUR 350 biljun f'fondi strutturali huma disponibbli għall-
investiment fir-reġjuni Ewropej għall-perjodu 2007-2013, li minnhom diġà tħallsu 
EUR 132 biljun. Ir-rata ta' investiment se tiżdied fl-2012 u l-2013 hekk kif iktar u iktar 
proġetti jilħqu l-maturità tagħhom. 

Il-fondi strutturali tal-UE huma espressjoni konkreta ta' solidarjetà kif ukoll xprun 
importanti għall-irkupru u l-konverġenza tal-ekonomija. Flimkien mal-kofinanzjament 
mogħti mill-Istati Membri, il-fondi strutturali tal-UE jammontaw għal proporzjon 
sinifikanti tal-investiment pubbliku fl-Ewropa - iktar minn nofs l-investiment pubbliku 
kollu f'diversi pajjiżi. Għalhekk, fi żmien ta' ħtieġa għal konsolidazzjoni fiskali, il-fondi 
strutturali qed jagħtu kontribuzzjoni kbira għall-prosperità futura tal-Ewropa u għall-
kisba tal-għanijiet komuni tagħna tal-Ewropa 2020. 

Tabella: Il-fondi strutturali u l-kofinanzjament nazzjonali bħala persentaġġ tat-total tal-investiment 
pubbliku  (medja tal-2009-2011) 
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Il-fondi strutturali tal-UE u r-rispons għall-kriżi finanzjarja 

Mill-bidu tal-kriżi 'l hawn, il-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li ħadmet fi sħubija mal-
Istati Membri, għamlet kull sforz biex tiżgura li l-fondi strutturali jaslu malajr fejn hemm 
l-aktar bżonn. Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet għadd ta' modi innovattivi sabiex 
taċċellera l-iżborż ta' fondi strutturali u biex tagħmilhom aktar flessibbli u risponsivi, 
b'mod partikolari fl-Istati Membri l-aktar vulnerabbli. 
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Grazzi għal dawn il-miżuri, b'mod partikolari ż-żieda fir-rata tal-kofinanzjament għal 
disa' (9) Stati Membri u għal żieda oħra għal dawk l-aktar milquta mill-kriżi, diġà ġew 
injettati EUR 14.5 biljun oħra fl-ekonomija Ewropea. Innovazzjonijiet oħra importanti li 
ħallew impatt vera f'dan il-qasam jinkludu tibdil fir-regoli biex jippermettu l-
finanzjament tal-kapital operatorju, imbuttatura kbira għall-SMEs fl-UE kollha.  

Il-Kummissjoni ppruvat ukoll timmassimizza l-impatt tal-fondi strutturali billi taħdem 
fil-qrib mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI). Pereżempju, qed jingħata appoġġ 
immirat għal dawk l-Istati Membri li bħalissa qed jagħmlu programm ta' aġġustament 
ekonomiku fil-forma ta' Mekkaniżmu għall-Kondiviżjoni tar-Riskji. Abbażi tal-proposta 
tal-Kummissjoni Ewropea, din il-faċilità qed tiġi stabbilita sabiex jingħataw self u 
garanziji għal proġetti importanti ta' infrastruttura permezz ta' arranġament ta' 
kondiviżjoni tar-riskji mal-BEI. 

Programmar mill-ġdid tal-fond strutturali 

Filwaqt li ħafna mill-prijoritajiet identifikati meta tfasslu l-programmi ta' fondi strutturali 
attwali llum għadhom totalment rilevanti, hemm l-intenzjoni li l-fondi jiġu diretti 'l 
bogħod minn prestazzjoni batuta jew proġetti b'inqas prijorità sabiex jappoġġaw 
prijoritajiet ġodda jew biex isaħħu prijoritajiet eżistenti. 

Bejn l-2008 u l-2011, madwar EUR 20 biljun diġà ġew ipprogrammati mill-ġdid b'dan 
il-mod biex jingħata appoġġ lill-bżonnijiet l-aktar imminenti. Minnhom, EUR 16-il biljun 
ġew ipprogrammati mill-ġdid fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' 
Koeżjoni u aktar minn EUR 3 biljuni fil-Fond Soċjali Ewropew.  

Tabella: Programmar mill-ġdid għal kull Stat Membru (bejn l-2008 u l-2011) 

PROGRAMMAR MILL-ĠDID  PROGRAMMAR MILL-ĠDID   Total ta' fondi 
tal-UE 

disponibbli* Total FEŻR FSE  
 Total ta' 

fondi tal-UE 
disponibbli* Total FEŻR FSE 

UE 338 821 19 801 16 430 3 371  LT 6 776 430 387 43 

BE 2 064 40 27 13  LU 51 0 0 0 

BG 6 674 461 461 0  HU 24 921 1 114 1 037 77 

CZ 26 540 1 684 1 503 181  MT 840 17 17 0 

DK 510 21 0 21  NL 1 660 142 51 91 

DE 25 489 587 432 155  AT 1 205 38 38 0 

EE 3 404 75 58 17  PL 67 186 4 618 4 098 520 

IE 751 313 96 217  PT 21 412 3 949 3 538 411 

EL 20 210 0 0 0  RO 19 213 153 153 0 

ES 34 658 3 136 1 952 1 184  SI 4 101 305 305 0 

FR 13 449 506 501 5  SK 11 498 630 623 7 

IT 27 958 1 111 821 290  FI 1 596 0 0 0 

CY 612 0 0 0  SE 1 626 0 0 0 

LV 4 530 138 0 138  UK 9 891 331 331 0 
 

*2007 -2013 f'EUR miljuni 
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Dan il-programmar mill-ġdid irriżulta f'appoġġ iffukat aktar fuq investimenti favorevoli 
għat-tkabbir f'oqsam bħar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; appoġġ għall-SMEs; 
Servizzi elettroniċi; infrastruttura, effiċjenza fl-enerġija, politika tas-suq tax-xogħol għal 
gruppi l-aktar vulnerabbli u inklużjoni soċjali. Pereżempju: 

- L-appoġġ għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-appoġġ għan-negozju żdied b'9%, li huwa 
ekwivalenti għal EUR 2 biljuni oħra f'iffinanzjar.  Pereżempju, fl-2011 ir-reviżjoni 
tal-allokazzjoni Pollakka wasslet għal żieda ta' EUR 1.1 biljun f'appoġġ tal-FEŻR 
għal infrastrutturi tar-riċerka, għal attivitajiet f'ċentri għar-riċerka u għal appoġġ lill- 
ażjendi u negozji oħra. 

- Ġew rinfurzati prijoritajiet ta' enerġija sostenibbli b'allokazzjoni addizzjonali ta' 
EUR 915-il miljun għall-effiċjenza fl-enerġija.  Pereżempju, matul l-2010 u l-2011, 
Franza pprogrammat mill-ġdid parti mill-allokazzjoni tal-FEŻR billi allokat parti 
kbira mill-allokazzjonijiet attwali għall-effiċjenza fl-enerġija u żiedet l-allokazzjoniet 
għall-effiċjenza fl-enerġija b'EUR 100 miljun. Dan wassal għall-ħolqien jew il-
protezzjoni ta' 15 000 impjieg b'total ta' investiment ta' EUR 1 biljun. 

- L-aċċess għall-finanzjament tal-SMEs ingħata spinta permezz ta' żieda fl-appoġġ fl-
ekwità għal aktar minn 300 SME, strumenti ta' garanzija u self fl-UE kollha. Dan 
ħoloq madwar 90 000 impjieg u ġibed investiment addizzjonali privat ta' madwar 
EUR 12-il biljun. 

- Il-Fond Soċjali Ewropew intuża biex setgħu jingħataw opportunitajiet lill-gruppi 
vulnerabbli l-aktar milquta mill-kriżi, b'mod partikolari ż-żgħażagħ. Spanja, l-
Ungerija, l-Irlanda, il-Latvja, il-Polonja u l-Portugall allokaw mill-ġdid 
EUR 1.2 biljun biex jindirizzaw l-isfidi tas-suq tax-xogħol, inaqqsu l-qgħad u jagħtu 
spinta lill-ħolqien tal-impjiegi. Ir-Repubblika Ċeka, l-Italja, il-Polonja u l-Portugall 
żiedu l-allokazzjonijiet tagħhom tal-FSE fuq investimenti relatati mal-iżvilupp tal-
kapital uman. 

Jekk wieħed ikompli jibni fuq il-progress li diġà sar, hemm lok għal aktar allokazzjoni 
għall-appoġġ fit-tkabbir u fl-impjiegi. Fi tmiem l-2011 proporzjon sinifikanti mill-fondi 
strutturali disponibbli għall-perjodu bejn l-2007-2013 kien għadu ma ġiex allokat għal 
proġetti speċifiċi. Il-medda ta' fondi tal-UE li mhumiex allokati jvarja b'mod sinifikanti 
fl-Istati Membri kollha imma bħala total huwa stmat li madwar EUR 82 biljun kienu 
għad iridu jiġu allokati fl-UE kollha. 

Fil-Kunsill Ewropew ta’ Jannar, l-Istati Membri qablu li jużaw dawn il-fondi, sakemm 
huwa possibbli, biex jagħtu appoġġ aktar intensiv f'oqsma kritiċi għall-irkupru tal-
ekonomija tal-Ewropa, b'mod partikolari biex jappoġġaw l-SMEs u biex jiġġieldu l-
qgħad fost iż-żgħażagħ. 

Dan kien il-fokus tax-xogħol tat-Timijiet konġunti ta' Azzjoni maħluqa mill-
Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali f'dawk l-Istati Membri li esperjenzaw l-
ogħla livelli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ. Permezz ta' dan ix-xogħol, ġew imbarkati 
EUR 7.3 biljun f'fondi strutturali għall-allokazzjoni mill-ġdid jew għall-mobilizzazzjoni 
aċċellerata. Wieħed jistenna li dan għandu joffri l-appoġġ tant mistenni għal 56 000 
SMEs u għal 460 000 żagħżugħ u żagħżugħa.1

 
1 Aktar tagħrif dwar kif il-fondi strutturali tal-UE qed jintużaw biex jgħinu liż-żgħażagħ, ara: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
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Inħarsu 'l quddiem 
Il-Kummissjoni Ewropea għamlet proposti ambizzjużi għall-politika ta' koeżjoni għall-
perjodu 2014-2020. Dawn il-proposti, ladarba jiġu adottati, se jkomplu jibnu fuq l-istejjer 
ta' suċċessi tal-perjodu attwali billi jżidu aktar l-enfasi fuq it-tkabbir u l-impjiegi u 
jaċċertaw li l-fondi strutturali jsaħħu s-sistema ġdida ta' governanza ekonomika fl-
Ewropa. 

Barra minn hekk, għad hemm ħafna x’jista’ jsir qabel l-2014 sabiex il-fondi strutturali 
eżistenti jiġu diretti lejn appoġġ għall-irkupru ekonomiku. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni Ewropea tistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu flimkien magħna sabiex: 

- Nidentifikaw u nisfruttaw aktar opportunitajiet għall-programmar mill-ġdid tal-fondi 
strutturali sabiex nagħtu spinta lit-tkabbir u l-impjiegi; 

- Naċċelleraw l-assorbiment tal-fondi strutturali biex nillimitaw ir-riskju ta' nuqqas ta' 
impenn. u 

- Inżidu s-sinerġiji bejn il-fondi strutturali u s-self mill-BEI, b'mod partikolari  fi 
programmi u f'pajjiżi oħra vulnerabbli. 

 

* * 
* 


