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IR-RAGGRUPPAMENT EWROPEW TA’
KOOPERAZZJONI TERRITORJALI (REKT)

Ir-Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) twaqqfu sabiex
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transfruntiera, transnazzjonali u interreġjonali bejn l-Istati
Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom. Ir-REKT jippermettu li dawn l-imsieħba
jimplimentaw proġetti konġunti, jiskambjaw l-esperjenza u jtejbu l-koordinazzjoni tal-
ippjanar spazjali.

BAŻI LEGALI

Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006, ibbażat fuq l-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
Ir-Regolament (UE) Nru 1302/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru
2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar raggruppament Ewropew ta'
kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-
twaqqif u l-funzjonament ta' tali raggruppamenti

KUNTEST

L-għan ta’ Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali huwa li jiffaċilita u
jippromwovi l-kooperazzjoni transfruntiera, transnazzjonali u interreġjonali bejn l-Istati
Membri jew l-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom. REKT jista' jiġi fdat bl-implimentazzjoni
tal-programmi kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea, jew bi proġetti oħra ta' kooperazzjoni
transfruntiera li jistgħu jkollhom jew le l-finanzjament tal-UE. Eżempji ta’ attivitajiet ta' dan
it-tip jinkludu:
— it-tmexxija tal-faċilitajiet tat-trasport transfruntier jew sptarijiet;

— l-implimentazzjoni jew it-tmexxija ta' proġetti ta' żvilupp transfruntiera;

— l-iskambju tal-esperjenza u tal-prassi t-tajba;

— it-tmexxija ta’ programmi transfruntiera konġunti li jistgħu jiffinanzjaw proġetti ta’ interess
komuni għall-imsieħba tar-REKT.

Bħalissa hemm REKT wieħed (in-Netwerk Ewropew ta’ Tagħrif Urban) li l-membri tiegħu ma
jaqsmux fruntiera ġeografika. Dan in-netwerk huwa pjattaforma għall-iskambju tal-ideat u l-
esperjenza fil-qasam tal-iżvilupp urban.
Il-ħolqien ta' REKT jagħti diversi vantaġġi lill-membri tiegħu:
— jippermetti lill-membri tiegħu jiffurmaw entità ġuridika unika u jużaw sett uniku ta' regoli

biex jimplimentaw inizjattivi konġunti f'żewġ Stati Membri jew aktar;
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— jippermetti lill-partijiet interessati ta' żewġ Stati Membri jew aktar biex jikkooperaw
fil-kuntest tal-inizjattivi konġunti mingħajr ma jkun hemm bżonn li jiffirmaw ftehim
internazzjonali li jirrikjedi ratifika min-naħa tal-parlamenti nazzjonali;

— jippermetti lill-Istati Membri biex jirrispondu flimkien u direttament għas-sejħiet għal
proposti mnedija fl-ambitu ta’ programmi territorjali tal-UE u biex jaġixxu f'dan il-kuntest
bħala l-Awtorità ta' Ġestjoni unika.

STRUTTURA

REKT jista’ jinħoloq minn imsieħba li jinsabu fit-territorju tal-anqas ta’ żewġ Stati Membri u
li jappartjenu għal waħda jew aktar mill-kategoriji li ġejjin:
— l-Istati Membri;

— l-awtoritajiet reġjonali;

— l-awtoritajiet lokali;

— il-korpi rregolati bid-dritt pubbliku.

— l-assoċjazzjonijiet magħmula minn korpi li jappartjenu għal waħda jew aktar minn dawn
il-kategoriji.

Ir-REKT jaġixxu f’isem il-membri tagħhom, li jadottaw l-istatuti tagħhom permezz ta’
konvenzjonijiet speċjali u dawn il-konvenzjonijiet jiddeskrivu l-organizzazzjoni u l-attivitajiet
tar-REKT. L-ambitu ta’ dawn l-attivitajiet huwa limitat għall-qasam ta’ kooperazzjoni magħżul
mill-membri. Barra minn hekk, il-poteri tar-REKT huma limitati mill-poteri rispettivi tal-
membri tagħhom. Il-poteri tal-awtorità pubblika, eż. il-poteri tal-politika u regolatorji, ma
jistgħux jiġu trasferiti għal REKT.
Id-dritt applikabbli għall-interpretazzjoni u l-infurzar tal-konvenzjoni huwa dak tal-Istat
Membru fejn ir-REKT għandu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu. Il-membri jistgħu jiddeċiedu jekk ir-
REKT tagħhom huwiex entità ġuridika separata, jew jekk il-kompiti tiegħu għandhomx jiġu
delegati lil wieħed mill-membri.
Il-membri jadottaw l-estimi tal-baġit annwali tar-REKT, li fir-rigward tagħhom jitħejja rapport
annwali tal-attività u jiġi ċċertifikat minn esperti indipendenti. Il-membri huma responsabbli
finanzjarjament fi proporzjon mal-kontribuzzjoni tagħhom f'każ ta' dejn.

IL-KISBIET

Sal-lum, 46 Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali ġew stabbiliti fi 18-il Stat
Membru Ewropew u dan in-numru qed ikompli jikber: inħolqu seba’ REKT ġodda fl-2012
u ħdax fl-2013. l9-il REKT addizzjonali qed jitħejjew bħalissa. Ir-reġistru tar-REKT huwa
amministrat mill-Kumitat tar-Reġjuni.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar raggruppament Ewropew ta' koperazzjoni territorjali
(REKT) approva t-talbiet ippreżentati mill-Parlament rigward id-definizzjoni ċara tal-
kooperazzjoni territorjali, il-ħtieġa li tkun ippreċiżata r-responsabilità finanzjarja tal-Istati
Membri, kif ukoll il-ġuriżdizzjoni u r-regoli li jirregolaw il-pubblikazzjoni u/jew ir-
reġistrazzjoni tal-istatuti tar-REKT. Barra minn hekk, il-Kunsill aċċetta s-suġġeriment tal-
Parlament li REKT għandu jkun irregolat mid-dritt tal-Istat Membru fejn REKT ikollu l-uffiċċju
rreġistrat tiegħu.
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Fl-aħħar tal-2013, ir-regolament dwar ir-REKT ġie emendat mill-Parlament u mill-Kunsill. L-
għan ta' din l-emenda kien li jikkjarifika regoli eżistenti u jagħmel il-ħolqien u l-funzjonament
tar-REKT aktar sempliċi. Ir-regolament tar-REKT rivedut se japplika mit-22 ta' Ġunju 2014.
Bħala leġiżlazzjoni relatata mal-politika ta' koeżjoni hi tħejjiet skont il-proċedura leġiżlattiva
ordinarja u għalhekk il-Parlament u l-Kunsill għandhom l-istess poter f'dan ir-rigward.
Il-Parlament iħares mill-qrib lejn l-effettività tat-twaqqif ta’ REKT ġodda. Fir-Riżoluzzjoni
tiegħu tal-21 ta’ Ottubru 2008 dwar governanza u s-sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali
u bażi għal proġetti fil-qasam tal-politika reġjonali (P6_TA(2008)0492)[1], il-Parlament talab
li l-Istati Membri li għadhom ma adattawx il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom b'tali mod li
tippermetti l-implimentazzjoni tar-REKT għandhom jagħmlu dan fl-iqsar żmien possibbli.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]ĠU C 15 E, 21.1.2010, p. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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