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I. Introduzzjoni

Il-politika ta’ koeżjoni għandha l-għan li toffri liċ-ċittadini Ewropej kollha l-istess 
opportunitajiet.  

Fi ħdan din il-politika, il-Koperazzjoni Territorjali Ewropea tikkontribwixxi għal “għaqda 
dejjem iżjed ravviċinata fost il-popli” billi tippermetti li jitnaqqsu l-ostakoli bejn it-territorji u 
r-reġjuni, sabiex flimkien ikunu jistgħu jwieġbu għall-isfidi komuni tagħhom.

Il-Koperazzjoni Territorjali għandha tpoġġi liċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-prijoritajiet tagħha.

Dan id-Dokument ta’ Ħidma għandu l-għan li jiġbor l-ideat tal-membri kollha tal-Kumitat 
REGI dwar il-futur tal-Objettiv 3 billi l-ewwel u qabel kollox jinbidel il-mod ta’ kif inhu 
strutturat attwalment.

II. Il-valur miżjud tal-Koperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE)

Illum il-ġurnata, it-territorju tal-Unjoni Ewropea huwa magħmul minn 27 Stat Membru u 
minn 271 reġjun.

II. A) Sfond

Il-fruntieri istituzzjonali bejn l-Istati Membri ma sparixxewx. Iżda, mal-medda taż-żmien, bis-
saħħa tal-Unjoni Ewropea, dawn sfumaw u llum il-ġurnata huma kważi inviżibbli, u dan 
iffaċilita diversi tipi ta’ koperazzjoni.

It-tnaqqis gradwali tal-“effett konfinali” huwa qabelxejn ir-riżultat tal-ħidma tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali li, wara t-Tieni Gwerra Dinjija, iddeċidew li jaħdmu flimkien permezz ta’ 
koperazzjoni transkonfinali informali, li kienet twieġeb b’mod konkret għall-ħtiġijiet taċ-
ċittadini u tat-territorji inkwistjoni.

Għalkemm il-bażi tal-koperazzjoni territorjali ġiet stabbilita, għad fadal ħafna sfidi. In-natura 
ta’ dawn l-isfidi tiddependi mill-passat u minn kemm żviluppat il-koperazzjoni. Wara li ġew 
“aboliti” il-fruntieri fit-trattati, issa huwa importanti li dawn jitnaqqsu fil-ħajja ta’ kuljum taċ-
ċittadini tagħna.

Il-koperazzjoni transkonfinali għadha sal-lum element importanti għall-kisba tas-suq uniku.
Fil-fatt, il-fruntieri għadhom żoni fejn in-nuqqasijiet tal-kompetittività kultant huma evidenti.

Dan in-nuqqas juri l-interdipendenza bejn il-koperazzjoni territorjali u politiki Ewropej oħra 
apparti l-politika ta’ koeżjoni (fl-oqsma tat-trasport, tal-impjiegi, tal-kompetizzjoni, tal-
politika tal-viċinat, tas-saħħa, tal-ambjent, eċċ.)

Il-koperazzjoni informali, l-Ewroreġjuni, it-trattati suċċessivi u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea kollha kkontribwixxew għall-ħolqien ta’ wieħed mit-tliet pilastri tal-politika ta’ 
koeżjoni tal-UE: l-objettiv “koperazzjoni territorjali”. Dawn l-istadji differenti taw bidu għall-
ħolqien ta’ rabtiet iktar sodi u dejjiema bejn it-territorji.
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II. B) Suċċess

Iċ-ċittadini Griegi u Bulgari li jixtiequ jibbenefikaw minn servizzi differenti jistgħu jużaw it-
toroq mibnija fil-qafas tal-koperazzjoni transkonfinali. L-abitanti Franċiżi u Spanjoli tal-
Pirenej fil-Mediterran dalwaqt se jkunu jistgħu jużaw l-istess sptar mibni u mmexxi minn 
Grupp Ewropew għal Koperazzjoni Territorjali.

Xi awtoritajiet lokali minn Stati Membri differenti li qed jippruvaw isibu soluzzjonijiet 
loġistiċi qed isibu dawn l-istess soluzzjonijiet f’inizjattiva transnazzjonali kkoordinata minn 
reġjun Taljan.

Ir-rappreżentanti lokali li ġejjin minn diversi pajjiżi jikkondividu l-esperjenzi tagħhom u l-
prattiki tajbin tagħhom fil-qafas ta’ programmi interreġjonali ta’ koperazzjoni u ta’ skambju.

Hawn taħt hawn xi eżempji sempliċi, fi ħdan l-Unjoni Ewropea, ta’ stejjer ta’ suċċess li 
seħħew bis-saħħa tal-objettiv “koperazzjoni territorjali”, iżda li juru biċ-ċar il-valur miżjud ta’ 
dan l-objettiv għall-proġett Ewropew.

 1,030 proġett ta’ infrastruttura, u iktar minn 18,000 km ta’ toroq ġodda jew ippjanati.
 115,200 opportunità ta’ impjieg, 5,800 “start up” u impriżi direttament jew 

indirettament stabbiliti jew salvagwardjati.
 kważi 12,000 netwerk u struttura ta’ koperazzjoni maħluqa, u iktar minn 

544,000 persuna (inklużi studenti) li attendew korsijiet, taħriġ, seminars, workshops, 
laqgħat jew attivitajiet edukattivi oħra1

III. Is-suġġett tad-diskussjoni

III. A) L-istruttura ġenerali

Matul l-aħħar ħames snin, ir-regolament ġenerali tal-fondi strutturali, kif ukoll id-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, saħħew konsiderevolment l-importanza tal-koperazzjoni 
territorjali.

Il-qafas finanzjarju 2007-2013 iddetermina l-objettiv “koperazzjoni territorjali” bħala wieħed 
mit-tliet pilastri tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, li jsegwi l-inizjattiva 
Komunitarja INTERREG.

Iktar tard, il-“koeżjoni territorjali” saret, fl-Artikolu 174 tat-Trattat, wieħed mit-tliet 
komponenti tal-politika ta’ koeżjoni, flimkien ma’ dawk ekonomiċi u soċjali. Il-pożizzjoni 
tagħha tistabbilixxi b’mod determinanti dan l-objettiv bħala wieħed mill-prijoritajiet prinċipali 
tal-Unjoni Ewropea.

Il-Koperazzjoni Territorjali għandha l-għan li tneħħi l-ostakoli fiżiċi, amministrattivi u 
regolamentari li jeżistu bejn it-territorji u r-reġjuni, sabiex flimkien ikunu jistgħu jwieġbu 

                                               
1 INTERREG III Inizjattiva Komunitarja (2000-2006) Evalwazzjoni Ex-Post (Nru. 2008.CE.16.0.AT.016)



PE450.843v02-00 4/7 DT\836544MT.doc

MT

għall-isfidi komuni tagħhom, kemm jekk ikunu ta’ natura territorjali (servizzi, infrastruttura, 
urbaniżmu u ppjanar territorjali), globali (globalizzazzjoni, tibdil fil-klima), ekonomika jew 
soċjetali.

Il-qafas finanzjarju multiannwali jalloka 7.5 biljun ewro għal dan l-objettiv (li jirrappreżentaw 
2.5% tal-ispejjeż strutturali tal-UE).

Liema huma dawk l-ambizzjonijiet strateġiċi li nixtiequ fil-futur għall-objettiv 
“koperazzjoni territorjali”?

 It-tliet sezzjonijiet:

Il-koperazzjoni transkonfinali tiffinanzja d-dħul fis-seħħ ta’ strateġiji komuni għar-reġjuni 
li jinsabu tul il-fruntieri interni (u kultant esterni) tal-Istati Membri (u li mhumiex iktar minn 
150 kilometru ’l bogħod minn xulxin). Din is-sezzjoni għandha allokat għaliha l-akbar parti 
tal-baġit 2007-2013 tal-Objettiv 3 (5.5 biljun ewro, jiġifieri 73%). Il-governanza tagħha hija 
“territorjalizzata” fil-livell NUTS3. Din is-sezzjoni hija wkoll, fil-livell ġuridiku u 
organizzazzjonali, l-iktar waħda vinkolanti mit-tlieta.

Il-koperazzjoni transnazzjonali fuq skala ikbar, għandha l-għan li tippromwovi 
koperazzjonijiet bejn reġjuni viċini li jagħmlu parti mill-istess żona ġeografika, relatati ma’ 
prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni bħar-riċerka u l-iżvilupp, is-soċjetà tal-informazzjoni, l-
ambjent, l-edukazzjoni ogħla, il-mobilità u l-iżvilupp urban sostenibbli, kif ukoll il-ġestjoni 
tad-diżastri naturali (1.5 biljun ewro, jiġifieri 20%) għall-perjodu ta’ programmazzjoni 
finanzjarju attwali.

Il-koperazzjoni interreġjonali tirrigwarda l-koperazzjoni bejn ir-reġjuni kollha tas-27 Stat 
Membru, indipendentement mill-pożizzjoni ġeografika tagħhom, u hija maħsuba unikament 
għall-iskambju ta’ informazzjoni, ta’ esperjenzi u ta’ prattiki tajba (0.3 biljun ewro, jiġifieri 
4%).
Barra minn hekk, jeżistu tliet programmi oħra ta’ appoġġ li għandhom allokazzjoni globali ta’ 
madwar 150 miljun ewro: URBACT II (skambju ta’ informazzjoni għall-promozzjoni ta’ 
żvilupp urban sostenibbli), INTERACT (identifikazzjoni, deskrizzjoni u tixrid ta’ prattiki 
tajbin ta’ koperazzjoni territorjali) u ESPON (tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ studji u ta’ 
bażijiet ta’ dejta dwar il-koperazzjoni territorjali)

Għandha tinżamm l-istruttura attwali tal-Objettiv fi tliet sezzjonijet , u jekk iva,, 
abbażi ta’ liema struttura u abbażi ta’ liema proporzjonijiet finanzjarji?

III.B) Il-pożizzjoni tal-“koperazzjoni territorjali” fi ħdan il-politika ta’ koeżjoni

L-objettiv “koperazzjoni territorjali” ma jistax jiġu mifhum kif suppost indipendentement 
mill-objettivi l-oħra, li jippreċeduh kronoloġikament. 

L-Objettiv 1 “Konverġenza” huwa maħsub biex jistimola t-tkabbir u l-impjiegi fir-reġjuni 
Ewropej li huma l-inqas żviluppati b’baġit ta’ 251 biljun ewro (81.54% tal-ispejjeż strutturali 
għall-perjodu 2007-2013).
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L-Objettiv 2 “Kompetittività reġjonali u impjiegi” jgħin lir-reġjuni l-oħra tal-UE jippreparaw 
ruħhom għall-isfidi futuri, b’baġit ta’ 49 biljun ewro fil-perjodu ta’ bejn l-2007 u l-2013 
(15.95% tal-ispejjeż strutturali ta’ dan il-perjodu).

Kull wieħed minn dawn l-objettivi jkopri reġjuni differenti u waħedhom jimmonopolizzaw 
97.5% tal-finanzjament. B’konsegwenza ta’ dan, huma ma jagħtux daqshekk importanza lill-
“koperazzjoni territorjali”, mhux daqstant fil-livell ġuridiku fejn l-objettivi kollha huma l-
istess, iżda fil-livell finanzjarju.

Madankollu, l-Objettiv 3 huwa indirizzat għar-reġjuni kollha tal-UE, u l-potenzjal tiegħu li 
jgħaqqad flimkien ċittadini, reġjuni u pajjiżi differenti li jkunu jaħdmu flimkien (kif ukoll ir-
riżultati li diġà kiseb f’dan il-qasam) jirrappreżenta valur miżjud konsiderevoli għall-Ewropa
kollha.

Barra minn hekk, l-objettiv “koperazzjoni territorjali” jista’ jitqies “orjentat lejn il-futur” daqs 
l-Objettiv 2, peress li jikkontribwixxi biex titrawwem “għaqda dejjem iżjed ravviċinata fost il-
popli” li l-Ewropa, sa mit-Trattat ta’ Ruma fl-1957, ilha tixtieq.

Għalhekk, il-pożizzjoni tal-objettiv “koperazzjoni territorjali” fi ħdan il-politika ta’ koeżjoni u 
fi ħdan perspettivi finanzjarji futuri hija sfida ewlenija.

X’rabtiet għandu jkollhom (anki f’termini finanzjarji) l-objettivi “konverġenza” u 
“kompetittività reġjonali u impjiegi” mal-objettiv “koperazzjoni territorjali”?

III. C) L-UE 2020, il-makroreġjuni u l-koperazzjoni fil-fruntieri esterni.

Għandha sssir riflessjoni dwar ir-rabtiet li l-objettiv “koperazzjoni territorjali” jista’ jkollu 
ma’ inizjattivi l-oħra tal-UE.

Il-KTE u l-UE 2020
Il-Parlament Ewropew fakkar1 li l-politika ta’ koeżjoni (kif ukoll l-objettiv tagħha 
“koperazzjoni territorjali”) mhijiex subordinata għall-Istrateġija UE 2020, iżda hija 
tirrappreżenta wieħed mill-mekkaniżmi primordjali tagħha. Għaldaqstant, filwaqt li l-
prijoritajiet tal-Politika ta’ Koeżjoni għandhom ikunu allinjati mal-objettivi tal-Istrateġija UE 
2020, dan l-allinjament għandu jsir b’tali mod li jkun flessibbli biżżejjed għaliex:

- l-objettiv “koperazzjoni territorjali”, b’mod partikolari, huwa iktar kumpless u 
għandu wkoll skop ieħor: l-integrazzjoni tal-UE,
- ċerti reġjuni iktar dgħajfa u inqas sinjuri jridu jegħlbu diversi nuqqasijiet 
(soċjoekonomiċi, naturali jew oħrajn) li jeħtieġu attenzjoni speċifika.

Fl-istess ħin, għandha tiġi evitata t-tentazzjoni li jinħolqu fondi tematiċi ġodda differenti 
għall-Istrateġija UE 2020.

Il-KTE u l-approċċ makroreġjonali
Il-loġika tal-makroreġjuni, fuq inizjattiva tal-Kunsill, hija loġika ta’ koordinazzjoni ta’ 

                                               
1 Rapport dwar il-kontribuzzjoni tal-politika ta’ koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona u tal-Istrateġija tal-
UE 2020 (2009/2235(INI)) Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra
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proġetti komuni li jirrigwardaw territorju kbir ħafna. Hija għandha l-għan li timplimenta l-
vantaġġi ta’ approċċ integrat u multisettorjali, abbażi ta’ azzjonijiet strateġiċi komuni li 
jitwettqu permezz ta’ fondi diġà eżistenti.

Il-KTE u l-koperazzjoni fil-fruntieri esterni
Kemm l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (ENPI) kif ukoll l-Istrument ta’ Għajnuna 
għal qabel l-Adeżjoni (IPA) għandhom sezzjonijiet ta’ għajnuna għall-koperazzjoni 
transkonfinali fil-fruntieri esterni.

Kif għandha tiġi allinjata l-koperazzjoni territorjali, bħala komponent tal-politika 
ta’ koeżjoni u fil-qafas tal-Fondi Strutturali, mal-Istrateġija UE 2020 filwaqt li 
tinżamm il-flessibilità? Liema jistgħu jkunu l-mezzi ta’ koordinazzjoni bejn l-
approċċ makroreġjonali u l-Objettiv 3? Huma mixtieqa sinerġiji u 
koordinazzjonijiet bejn l-Objettiv 3 u l-istrumenti ta’ koperazzjoni fil-fruntieri 
esterni?

III. D) Il-Grupp Ewropew ta’ Koperazzjoni bejn il-Fruntieri (GEKF)

Fl-2006, regolament separat ħoloq strument ġuridiku li jiffaċilita l-koperazzjoni territorjali, il-
Grupp Ewropew ta’ Koperazzjoni bejn il-Fruntieri (GEKF). Il-GEKF jista’ jintuża għat-tliet 
sezzjonijiet tal-Koperazzjoni Territorjali, u huwa strument uniku ta’ governanza territorjali. L-
introduzzjoni tiegħu seħħet matul in-negozjati dwar il-pakkett leġiżlattiv għall-qafas 
finanzjarju multiannwali attwali (2007-2013).

Dan ir-regolament jippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali joħolqu gruppi 
komuni bil-personalità ġuridika tagħhom, għall-implimentazzjoni ta’ programmi u ta’ proġetti 
ta’ koperazzjoni. B’hekk huwa jagħti kontribut sinifikanti għall-mudell ta’ governanza fuq 
diversi livelli.

L-esperjenza tal-GEKF eżistenti jew li għadhom fil-proċess li jinħolqu turi li dan l-istrument 
jiffunzjona b’mod sodisfaċenti. Huwa ssodisfa l-ħtiġijiet tal-awtoritajiet reġjonali u lokali ta’ 
koperazzjoni strutturata f’termini finanzjarji, ta’ stejtus ġuridiku u ta’ governanza fuq diversi 
livelli – u dan jiżboq l-aspettattivi tal-leġiżlatur Ewropew innisfu.

Madankollu, huwa indispensabbli li jkun hemm għarfien ikbar dwar il-GEKF fost l-
awtoritajiet lokali u reġjonali fi ħdan l-UE. Barra minn hekk, jeżisti numru li ma jistax jiġi 
injorat ta’ sfidi oħra ta’ natura prinċipalment ġuridika, organizzazzjonali u ta’ aċċess għall-
fondi li l-GEKF għandhom jiffaċċjaw, b’mod partikolari fil-fażi inizjali tagħhom (bħal 
pereżempju problemi marbuta mal-pajjiż ta’ stabbiliment u mal-proċeduri ta’ reġistrazzjoni 
twal ħafna). 

In-natura ġuridika tal-GEKF hija preċiż biżżejjed meta jitqiesu d-differenzi kbar fl-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri? Għandhom ir-regoli tal-aċċess għall-fondi 
jikkunsidraw aħjar n-natura partikolari tal-GEKF?

III. E) Regoli ta’ implimentazzjoni
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L-Objettiv 3 jippermetti l-koperazzjoni kumplessa u multidimensjonali li tgħaqqad flimkien 
imsieħba minn Stati Membri differenti. Madankollu, l-allokazzjoni tal-fondi sseħħ pjuttost fuq 
bażi nazzjonali milli skont il-programm (minbarra għas-sezzjoni transnazzjonali). Dan il-
metodu ta’ allokazzjoni jiġġenera żieda tal-kriterji ta’ eliġibilità, kontrolli u verifiki.

Il-mekkaniżmu finanzjarju tiegħu wkoll jirrifletti din il-kumplessità, billi l-fondi ma jiġux 
allokati fuq ix-xenarju baġitarju annwali abitwali, iżda fuq bażi tas-sentejn (regola N+2), u 
saħansitra tat-tliet snin (N+3) wara t-tnedija tal-proġett.

Minn dan kollu jidher li din is-sistema mhijiex waħda perfetta, iżda aktar għandha bżonn 
tiżviluppa milli tinbidel.

Kif tista’ tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-objettiv “koperazzjoni territorjali”?
Jista’ jitnaqqas in-numru tal-kriterji tal-eliġibilità? Il-fondi għandhom jiġu allokati 
skont il-programm għall-objettiv kollu “koperazzjoni territorjali”?

II.5. Viżibilità

Il-koperazzjoni territorjali tbati minn forma partikolarment akuta tal-problema iktar ġenerali li 
tirrigwarda l-fondi strutturali: in-nuqqas ta’ viżibilità tagħhom.

La ċ-ċittadini fil-ħajja kwotidjana tagħhom, la l-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali, 
reġjonali jew lokali tal-Istati Membri, u lanqas l-ippjanar tal-politiki għall-futur imbiegħed 
tal-istituzzjonijiet Ewropej ma jikkunsidraw l-isfidi tal-Koeżjoni Territorjali. Għandha 
tittieħed azzjoni f’kull wieħed minn dawn it-tliet livelli, sabiex il-koperazzjoni territorjali ssir 
iktar “viżibbli”. It-tweġiba għal din l-isfida għandha tkun maqsuma f’żewġ aspetti:

- il-koperazzjoni territorjali, din l-idea grandjuża Ewropea, għandha tkun l-
inkarnazzjoni simbolika tal-UE għaċ-ċittadini kollha.
- dawk li jieħu deċiżjonijiet politiċi u l-uffiċjali fil-livelli kollha għandhom 
jiffamiljarizzaw ruħhom mal-aspetti prattiċi tal-koperazzjoni territorjali li jistgħu 
jirrigwardaw xogħolhom.

Kif tista’ tittejjeb il-viżibilità tal-koperazzjoni territorjali fi ħdan il-gruppi fil-mira 
msemmijin hawn fuq?


