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IMRESSAQ MINN: is-Sur Van Nistelrooij (PPE) Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
"It-titjib tal-koperazzjoni reġjonali u lokali permezz tal-promozzjoni tal-politika 
reġjonali tal-UE fuq skala globali" Linja tal-Baġit 13 03 23

KUMMENTI:
Din qiegħda biex ikompli jitwettaq u jissaħħaħ il-proġett pilota "It-tisħiħ tal-koperazzjoni 
reġjonali u lokali permezz tal-promozzjoni u l-politika reġjonali tal-UE fuq skala 
globali" li nbeda fl-2009.

ĠUSTIFIKAZZJONI:
Id-dimensjoni internazzjonali tal-politika ta’ koeżjoni immaturat b’mod konsiderevoli matul l-
2009 u l-bidu tal-2010, fil-parti l-kbira minħabba l-opportunitajiet addizzjonali offruti mir-
riżorsi pprovduti mill-proġett pilota tal-PE. Il-proġett pilota inizjali ġie implimentat b'suċċess 
konsiderevoli u huwa għal din ir-raġuni li l-Kumitat REGI jixtieq ikompli għaddej bil-proġett, 
filwaqt li jwessa' l-ambitu tiegħu u jiffoka b'mod aktar partikolari fil-qasam tal-iżvilupp tal-
governanza reġjonali, imexxi programmi ta' taħriġ fit-tfassil ta' politiki bbażati fuq il-post u 
programmi ta’ taħriġ fl-ippjanar strateġiku, kif ukoll kwistjonijiet proċedurali rigward 
mekkaniżmi ta’ kontroll u l-immaniġġjar finanzjarju tajjeb.

IMRESSAQ MINN: Il-Membri tal-Grupp tal-Ħodor tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Għarfien tal-istrateġija tal-makroreġjuni

KUMMENTI:
L-istrateġija ta’ makroreġjun stabbilita fil-Baħar Baltiku tiddefinixxi qafas innovattiv għat-
titjib tal-integrazzjoni Ewropea ibda mill-“baċini tal-ħajja" tal-Ewropa. Qed jitfaċċaw proġetti 
oħra: Danubju, Alpi, Mediterran tal-Punent, Ark Atlantiku. 

Huwa importanti li ssir magħrufa aħjar l-esperjenza “Baħar Baltiku” ħalli proġetti oħra jkunu 
jistgħu jisiltu minnha tagħlimiet u jkunu jistgħu jitqiesu mill-politiki ta’ koeżjoni futuri.

Azzjoni proposta: 

1 Organizzazzjoni ta’ manifestazzjoni fil-Baħar Baltiku biex isir 
magħruf fost ir-reġjuni kollha interessati tal-Ewropa l-approċċ “Baħar 
Baltiku” u l-prinċipji ta’ tali approċċ  makroreġjonali. 200 000 €

2 Organizzazzjoni ta’ seminar fi Brussell destinat għall-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali interessati f’approċċ makroreġjonali biex 
jikkonsolidaw il-proġetti. 150 000 €

3 Realizzazzjoni ta’ dokument qafas dwar il-makroreġjuni u d-
diffużjoni tiegħu 150 000 €

TOTAL tal-Proġett Pilota: 500 000 €
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IMRESSAQ MINN: Tamás DEUTSCH, Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Qafas għal sħubijiet ta’ assistenza fost ir-reġjuni Ewropej bl-ogħla disparitajiet fl-
iżvilupp ekonomiku u fiċ-ċifri tal-PDG

KUMMENTI:
Il-viżjoni ġenerali tal-proġett:
1) Jiġi stabbilit qafas għal sħubijiet bilaterali għat-trasmissjoni tal-esperjenza tal-aħjar 
prattiki fin-negozju u fl-ekonomija mill-50 reġjun Ewropew l-aktar żviluppati għall-20 
reġjun Ewropej lanqas żviluppati. Bażi statistika għad-definizzjoni ta' reġjuni li għandhom 
jiġu involuti hija ċ-ċifra tal-PDG per capita.  
2) Forma konkreta ta’ assistenza teknika u trasmissjoni tal-għarfien speċifiku fl-
ekonomija u l-iżvilupp tan-negozju huma l-konsulenza, iż-żjarat ta’ studju, il-workshops, il-
korsijiet ta’ taħriġ jew l-avvenimenti soċjali.  Suġġetti ewlenin se jkollhom jinvolvu 
primarjament l-esperjenza fl-użu tal-fondi tal-UE (fondi reġjonali jew ta’ koeżjoni, assistenza 
ta’ qabel l-adeżjoni, żvilupp rurali), il-parteċipazzjoni fil-programmi qafas ta’ riċerka, l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ żvilupp għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs-medju, u l-ħolqien ta' 
dinamiżmu fis-swieq reġjonali tal-impjiegi.
3) Grupp ta’ riferiment tal-proġett jinkludi l-awtoritajiet lokali, l-SMEs, l-NGOs, l-
organizzazzjonijiet ċivili, l-organizzazzjonijiet professjonali u l-assoċjazzjonijiet.

Il-benefiċċju li jinkisbu dawn it-tliet aspetti ewlenin:
- Ħolqien ta’ reġjuni aħwa ġodda li jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-politika reġjonali u 
ta' koeżjoni tal-UE 
- Promozzjoni tal-użu xieraq tal-fondi u l-għodod eżistenti tal-UE għar-reġjuni tal-UE 
lanqas żviluppati
- Involviment tar-reġjuni l-aktar żviluppati fl-inizjattivi tal-politika ta’ koeżjoni 

Kelmiet ewlenin: 
politika reġjonali tal-UE, Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni tal-UE, żvilupp rurali, SMEs, kriżi 
ekonomika

IMRESSAQ MINN: Il-Membri tal-Grupp tal-Ħodor tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
L-implimentazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija fil-Fondi Strutturali

KUMMENTI:
L-implimentazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija fil-Fondi Strutturali

Skont l-Artikolu 11 tar-regolament ġenerali għall-Fondi Strutturali, is-sħab iridu jkunu 
involuti fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-programmi tal-
Fondi Strutturali. L-esperjenza turi li b’mod ġenerali l-implimentazzjoni tal-prinċipju tas-
sħubija tidher li ttejbet matul is-snin. Madankollu għad fadal ostakli prinċipali, li jvarjaw 
minn pajjiż għal pajjiż, u kultant ukoll fi ħdan l-istess pajjiż. 
Il-proġett pilota għandu l-għan li jagħti bidu għal proċess ta’ skambju tal-esperjenza dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju tas-sħubija, l-ostakli u l-isfidi tiegħu u l-elaborazzjoni ta’ 
kodiċi ta’ prattiki tajba. Għandha tinġibed attenzjoni partikolari lejn l-esperjenza akkwistata 
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mis-sħab ekonomiċi u soċjali; u korpi oħra li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili, sħab 
ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, u korpi responsabbli għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

Suġġetti li għandhom jiġu ttrattati:
- Pjan ta’ konsultazzjoni/parteċipazzjoni għall-ipprogrammar, l-implimentazzjoni u 

l-valutazzjoni li trid tiġi stabbilita sa mill-bidu nett u l-objettivi tiegħu miftiehma 
mas-sħab xierqa;

- L-awtoritajiet kompetenti (partikolarment Kumitati ta’ Mmaniġġjar u ta’ 
Monitoraġġ) qiesu l-prinċipju tas-sħubija fil-proposti u r-rapporti tagħhom?

- Tkun disponibbli assistenza teknika fil-programmi operazzjonali kollha għas-sħab 
kollha għall-bini tal-kapaċità, għall-koordinazzjoni u r-rappreżentazzjoni bil-għan 
li jissodisfaw ir-rwol tagħhom;

- Is-sħab jingħataw ir-responsabilità għall-proċeduri biex jintgħażlu l-membri 
tagħhom stess għall-Kumitati tal-Immaniġġjar u korpi oħra konsultattivi bbażati 
fuq l-interess, ir-rappreżentattività u l-ftuħ għal atturi ġodda, iddedikati u 
innovattivi;

- Is-sħab ikunu involuti fil-ħolqien ta’ kriterji għas-selezzjoni ta’ proġetti sa mill-
bidu;

- Is-sħubija tkun kriterju għall-proġetti ffinanzjati mill-fondi;
- Esperjenza speċifika fis-sħubija transnazzjonali;

Attivitajiet: 
- workshops u seminars, 
- elaborazzjoni ta’ “Kodiċi ta’ Prattika Tajba”, 
- tibdija ta’ netwerk ta’ “reġjuni ta’ eċċellenza fi sħubija” 

IMRESSAQ MINN: Tamás DEUTSCH, Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Pjattaforma Pan-Ewropea ta’ Kompetenza u Eċċellenza għar-reġjuni tal-Ewropa –
inklużi l-makroreġjuni (tad-Danubju u tal-Baltiku) – dwar l-iżviluppi tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni tal-UE

KUMMENTI:
Il-viżjoni ġenerali tal-proġett:
1) Tiġi żviluppata pjattaforma komuni li tagħti aċċess għall-kompetenzi reġjonali.
2) Jiġu elaborati mapep tal-kompetenzi fejn tingħata dehra ġenerali tal-proġetti tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Koeżjoni tal-UE ta’ kull reġjun (inklużi tal-makroreġjuni).
3) Appoġġ għat-titjib u l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet ġodda għat-trattament tal-kompetenzi u 
tat-tagħrif dwar il-proġetti, u għall-bini ta’ netwerks.

Il-benefiċċju li jinkisbu dawn it-tliet aspetti ewlenin:
- Kollaborazzjonijiet ġodda jistgħu jiġu stabbiliti aktar faċilment bejn ir-reġjuni peress li l-
kompetenzi se jkunu aktar viżibbli u aċċessibbli.
- It-teħid tad-deċiżjonijiet fil-politika tal-UE, il-politika reġjonali, in-negozju u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi jista’ jittejjeb peress li se jiġi miksub tagħrif aħjar 
dwar il-kompetenzi u r-riżultati tal-proġetti. 
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- Il-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tal-proġetti jista’ jiġi appoġġjat permezz tat-titjib 
tal-aċċess tal-industrija.
- L-ippożizzjonar jista’ jsir aktar effiċjenti peress li se jkun ibbażat fuq kompetenzi viżibbli.
- Tisħiħ tat-trasparenza tal-politika reġjonali tal-UE u l-iffinanzjar tagħha

Kelmiet ewlenin: 
politika reġjonali tal-UE, Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni tal-UE, Strateġija tal-Baltiku u tad-
Danubju, Presidenza Ungeriża tal-UE tal-2011, żvilupp reġjonali u ekonomiku, trasparenza

IMRESSAQ MINN: ELIE HOARAU
Proġett Pilota — Programm ta’ Żvilupp tal-Enerġiji Rinnovabbli fir-Reġjuni 
Ultraperifiċi (RUP)

KUMMENTI:
L-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli u r-riċerka ta’ suriet ġodda ta’ enerġiji rinnovabbli fir-
Reġjuni Ultraperifiċi (RUP) jistgħu jkunu ta’ benefiċċju prinċipali għall-Unjoni Ewropea 
kollha. 

L-enerġija fir-RUP hija kkaratterizzata mill-iżolament totali tas-sistemi enerġetiċi (aggravat 
fir-reġjuni arċipelagi), dimensjoni mċekkna tal-provvista u dipendenza qawwija minn għajn 
waħdanija ta’ enerġija fossila. Din is-sitwazzjoni unika toħroġ fid-dieher il-vulnerabilità kbira 
ta’ dawn it-territorji meta mqabbla mal-kuntest kontinentali u tiġġustifika intervent 
komunitarju pilota u speċifiku f’dan il-qasam.

Barra minn hekk, it-tibdil fil-klima ċertament li se jkollu l-konsegwenza li jżid il-prezz tal-
produzzjoni enerġetika tradizzjonali bbażata fuq l-enerġiji fossili u li jżid l-insikurezza 
marbuta mal-kundizzjonijiet tal-forniment. Min-naħa l-oħra, għalkemm il-liberalizzazzjoni 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass huma ta’ benefiċċju għar-realizzazzjoni tas-suq uniku f’dan 
is-settur, ir-RUP mhumiex jew japprofittaw minnha minħabba l-fatt tal-ispeċifiċitajiet tas-
swieq tagħhom. 

Ir-RUP jippreżentaw potenzjal qawwi fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli grazzi għall-ġid ta’ 
riżorsi naturali sostanzjali tagħhom (riħ, mareat, xemx, vulkani, ...), li jinkoraġġixxu provvista 
enerġetika mis-sorsi tagħhom stess filwaqt li jnaqqsu l-konsum u d-dipendenza mill-fjuwils 
fossili. Filwaqt li titqies l-importanza strateġika tagħhom u l-ispejjeż eżorbitanti involuti biex 
jitmexxew il-proġetti fil-livell tar-RUP, l-iżvilupp ta’ dan il-potenzjal jirrikjedi mhux biss 
appoġġ finanzjarju Komunitarju kostanti imma wkoll il-ħolqien ta’ proġett pilota ta’ 
eċċellenza li jippermetti li tinfetaħ it-triq għal dan it-tip ta’ żvilupp għal għadd kbir ta’ reġjuni 
Ewropej oħra.

IMRESSAQ MINN: ELIE HOARAU
Proġett Pilota — Programm ta’ Żvilupp ta’ Filtri ffurmati minn Pjantaġġuni tal-Qasab 
f’Territorju Insulari 
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KUMMENTI:
Il-kwistjonijiet tat-tisfija tal-ilma tad-drenaġġ domestiku, diġà problematiċi fiż-żoni rurali 
kontinentali, jilħqu livelli ta’ kumplessità li ma jistgħux jingħelbu fit-territorji mhux urbani 
tar-reġjuni ultraperiferiċi.
S’issa għad-dispożizzjoni tagħhom m’għandhomx ħlief soluzzjonijiet insuffiċjenti għat-tisfija 
tal-ilma ta’ komunitajiet li d-daqs tagħhom huwa ta’ inqas minn 2000 ekwivalent ta’ 
popolazzjoni (EP1). L-impjanti żgħar tat-tisfija tad-drenaġġ li jużaw ħama attivata jistgħu 
teoretikament jipproduċu effluwent ta’ kwalità għolja imma dan akkost ta’ operazzjoni 
komplessa peress  li minn banda, minħabba l-użu, it-tagħmir elettromekkaniku ma jibqax 
iservi u jkollu jiġi mibdul b’tagħmir ġdid, u mill-banda l-oħra, tinħtieġ ġestjoni regolari ta' 
produzzjoni sinifikanti ta' ħama.
Barra minn hekk, il-“fosos għall-ilmijiet kollha” waħedhom, b’rendiment fuq il-materja 
organika li, anke fl-aħjar każ, ma jistax jaqbeż il-50%, ma jistgħux jipproduċu fluss ta’
kwalità suffiċjenti mingħajr ma jkunu konnessi ma’ trattament kumplementari ta’ tip 
aerobiku. Barra dan, jeħtieġ ukoll li perjodikament tiġi estratta minnhom il-ħama (imsejħa l-
materja tat-tbattil) malli din tasal biex tokkupa 50% tal-volum utli. Din il-materja tat-tbattil 
trid tiġi mitfuħa għal ġo impjanti ta’daqs akbar li fihom tkun ittrattata bil-għan li jiġi llimitat l-
impatt tagħha imma dan akkost ta’ tkabbir fil-“produzzjoni normali tal-ħama” tal-impjant li 
jkun jirċeviha.
Huwa importanti li fir-Reġjuni Ultraperiferiċi u Insulari jiżviluppa interess dejjem akbar fil-
filtri ffurmati minn plantaġġuni tal-qasab (FPQ) li joffru l-aħjar relazzjoni bejn il-prestazzjoni 
u l-ispejjeż operazzjonali.

IMRESSAQ MINN: László Surján, (PPE) f’isem il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Lejn identità reġjonali komuni u rikonċiljazzjoni tan-nazzjonijiet fil-makroreġjun tad-
Danubju

KUMMENTI: 
Se jiġu organizzati programmi ta’ taħriġ, seminars għaż-żgħażagħ bil-għan li tiġi emfasizzata 
l-identità reġjonali komuni tan-nazzjonijiet li jgħixu fil-makroreġjun tad-Danubju ħalli 
programmi permezz tal-edukazzjoni ċivika u opportunitajiet ta’ skambju kulturali 
jikkontribwixxu għal dimensjoni ta’ koeżistenza Ewropea, sostenibbli, progressiva u orjentata 
lejn il-ġejjieni.  Il-proġett pilota b'hekk se jippromwovi l-istabilità soċjali u ekonomika fir-
reġjuni kkonċernati, inklużi b’mod partikolari azzjonijiet biex tiġi promossa l-koeżjoni bejn 
il-komunitajiet u biex jiġi enfasizzat il-valur miżjud tal-kooperazzjoni transnazzjonali. 
Iż-żona eliġibbli se tkun il-makroreġjun tad-Danubju u l-pajjiżi ġirien skont il-politika 
Ewropea tal-viċinat. Il-programmi eliġibbli għall-fondi għandhom jinvolvu parteċipanti minn 
tal-anqas 3 Stati Membri mir-reġjun.

IMRESSAQ MINN: Ms Manescu, ( ALDE) Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Skema ta’ taħriġ u ta’ mobilità għall-atturi lokali u reġjonali involuti fit-tmexxija tal-
programmi tal-politika ta’ koeżjoni
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KUMMENTI:
In-nuqqas ta’ taħriġ fuq il-post effiċjenti tal-awtoritajiet lokali u tal-persunali lokali 
responsabbli mill-immaniġġjar tal-fondi tal-UE huwa kawża maġġuri ta’ żbalji proċedurali, 
kontroll dgħajjef u rati baxxi ta' assorbiment. Li jiġi stabbilit netwerk ta’ min iħarreġ biex 
jaħdmu lokalment se jżid l-effiċjenza u l-effikaċja tan-nefqa tal-politika.

Bil-għan li jiġu pprovduti l-għajnuna u l-appoġġ għall-atturi lokali fl-UE involuti fit-tmexxija 
tal-programmi tal-Fondi Strutturali u tal-Fondi ta' Koeżjoni – speċjalment fl-Istati Membri l-
ġodda – il-PE għandu jipproponi skema ta' taħriġ u ta' mobilità li tkun tippermettilhom isaħħu 
l-ħiliet tagħhom fit-tmexxija tal-programmi u jiskambjaw l-aħjar prattiki u ideat dwar il-
problemi li jiltaqgħu magħhom fuq bażi regolari.  Dan ikun itejjeb il-governanza u l-bini tal-
kapaċità istituzzjonali b’mod ġenerali kemm għall-immaniġġjar tal-programmi kif ukoll tal-
politiki territorjali.

IMRESSAQ MINN: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Partita 13 03 26 — Azzjoni ta’ tħejjija: Inkoraġġiment tal-kooperazzjoni fir-reġjun tad-
Danubju 

Partita 13 03 27 — Azzjoni ta’ tħejjija: Inkoraġġiment tal-kooperazzjoni fir-reġjun tad-
Danubju

KUMMENTI:
Il-Kunsill Ewropew tad-19 ta’ Ġunju 2009 formalment talab lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tippreżenta Strateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju qabel tmiem l-2010. Din l-iStrateġija 
se tingħata bidu taħt il-Presidenza Ungeriża tal-Unjoni Ewropea, fil-bidu tal-2011. L-
istrateġija se tkun akkumpanjata minn Pjan ta’ Azzjoni li se jkun żviluppat u attwat fuq bażi 
permanenti filwaqt li tqis il-proposta mill-Istati Membri. Dan il-proġett pilota / azzjoni ta’ 
tħejjija huma meħtieġa biex jiġi żviluppat il-bini tal-kapaċità neċessarju biex tkun żgurata l-
governanza t-tajba għall-implimentazzjoni tal-iStrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju.

L-iStrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju għandha tiġi implimentata billi jsir użu mir-
riżorsi ta’ finanzjament disponibbli kollha, mill-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u 
mill-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali (IFI), kif ukoll kapital privat. L-attenzjoni 
għandha tkun ikkonċentrata fuq modi mtejba, aktar effiċjenti u effettivi ta’ kif jiġu 
kkoordinati l-istrumenti differenti ta' finanzjament. 

Il-finanzjament huwa maħsub biex jiffinanzja attivitajiet marbuta mar-Reġjun tad-Danubju:
- it-tisħiħ tal-identità tad-Danubju permezz tat-taħriġ u t-titjib tal-governanza,
- it-titjib tal-kompetittività soċjali u ekonomika tar-reġjun,
- l-inklużjoni tal-pajjiżi li jinsabu mal-fruntiera biex jiġi sfruttat il-potenzjal dinamiku tar-
reġjun tad-Danubju f'politiki bħalma huma: in-navigazzjoni interna, it-trasport, il-konnettività, 
l-ambjent, l-enerġija, tkun tgħin biex jiġu indirizzati kwistjonijiet/preokkupazzjonijiet komuni 
għall-pajjiżi li jinsabu matul ix-Xmara Danubju.
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Mekkaniżmu Reġjonali għall-Kooperazzjoni taż-Żgħażagħ fl-Ewropa Ċentrali u tan-
naħa tax-Xlokk 

KUMMENTI:
Il-viżjoni ġenerali tal-proġett:
1) Tisħiħ tal-proċess ta’ integrazzjoni reġjonali tal-pajjiżi kandidati u tal-pajjizi li huma 
potenzjalment kandidati
2) Stabbiliment ta’ istituzzjoni ċivika reġjonali permanenti għall-kooperazzjoni u l-
iskambju li tkun tinvolvi ċittadini żgħażagħ tal-Balkani tal-Punent u tal-pajjiżi tal-Ewropa 
tax-Xlokk kif ukoll l-Istati Membri tal-UE tal-Ewropa Ċentrali
3) Implimentazzjoni ta’ proġetti komuni fix-xjenzi, l-edukazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-
lingwi, il-kultura u l-isports bil-għan li jinħolqu netwerks b’saħħithom fir-reġjuni involuti
4) Istituzzjonalizzazzjoni tal-inizjattivi transkonfinali fir-reġjun bl-involviment taċ-
ċittadini żgħażagħ

Il-benefiċċju li jinkisbu dawn it-tliet aspetti ewlenin:
- Fehim reċiproku profond tas-soċjetajiet affettwat mil-proċess tat-tkabbir u l-integrazzjoni 
tal-UE 
- Tħejjija ta’ kollaborazzjonijiet strateġiċi fl-oqsma ta’ politiki komuni tal-UE li 
għandhom jiġu implimentati f’kooperazzjoni mill-qrib futura
- Stabbiliment ta’ aġenda reġjonali konkreta għall-involviment pubbliku taż-żgħażagħ 
Ewropej fil-proċess ta’ integrazzjoni tal-UE

Kelmiet ewlenin: 
politika reġjonali tal-UE, politika taż-żgħażagħ, parteċipazzjoni pubblika, tkabbir tal-UE, 
żvilupp reġjonali u ekonomiku, għaqda fid-diversità


