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Mill-2007 'l hawn, l-awtoritajiet lokali u reġjonali minn tal-anqas żewġ Stati Membri 
għandhom il-possibilità jwaqqfu raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali 
(REKT). Dawn ir-raggruppamenti għandhom il-personalità ġuridika proprja tagħhom u 
għandhom l-għan jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali 
u b'hekk jippromwovu il-koeżjoni fl-Unjoni Ewropea.

Eżempji ta' suċċess ta' tali kooperazzjoni jistgħu jkunu l-iżvilupp ta' infrastrutturi 
transkonfinali u l-forniment ta' servizzi fis-setturi tas-saħħa u tat-trasport, kif ukoll l-
implimentazzjoni ta' proġett jew programm kofinanzjat mill-UE.

Fil-ħames snin li għaddew twaqqfu 26 raggruppament ta' din ix-xorta li jinkludu aktar minn 
550 awtorità territorjali u jaffetwaw il-ħajja ta' 28 miljun persuna. Hemm ippjanati 20 REKT 
oħra.

Madankollu, ir-rispons madwar l-Ewropa huwa differenti ħafna. Reġjuni sħaħ bħall-
Iskandinavja għadhom ''mingħajr REKT'', u fejn ġie stabbilit jew qed jiġi stabbilit REKT, il-
persuni kkonċernati xi drabi jaffaċċjaw problemi differenti.

1. L-għan u l-fini tar-reviżjoni: simplifikazzjoni u espansjoni

Ir-reviżjoni tar-regolament isservi ta' tisħiħ għall-istrument tar-REKT. Il-kooperazzjoni 
territorjali hija ostakolata minn strutturi legali, ta' kontabilità u amministrattivi nazzjonali 
differenti. Fil-qafas tal-proċess ta' konsultazzjoni estensiv, il-parteċipanti u l-persuni 
interessati spiss ilmentaw dwar l-ostakli u r-reżistenza min-naħa tal-ministerji nazzjonali, li 
jimpedixxu t-twaqqif u l-funzjonament mingħajr tfixkil tar-REKT. Ir-reviżjoni tar-
Regolament għandha għalhekk tinkludi t-titjib meħtieġ sabiex jiġu eliminati l-ostakli legali li 
baqa' u jiġu kkjarifikati l-inċertezzi li wasslu sabiex l-Istati Membri applikaw ir-Regolament 
b'mod inkonsistenti u xi drabi żbaljat. Kooperazzjoni simplifikata u bbażata fuq iċ-ċertezza 
legali biss toħloq ukoll stimolu akbar għall-kooperazzjoni aktar intensiva bejn ir-reġjuni. 

L-istituzzjonalizzazzjoni tal-kooperazzjoni
Ir-REKT għandu potenzjal għoli li jsir l-istrument prinċipali ta' kooperazzjoni territorjali fl-
Ewropa u mal-fruntieri tal-Ewropa kif ukoll li jistituzzjonalizza din il-kooperazzjoni.

Iżda: Iż-żamma tal-libertà tal-għażla
Madankollu anki fil-futur l-għażla tar- REKT bħala forma ta' kooperazzjoni se tibqa' 
volontarja u ma timpedixxi l-ebda awtorità territorjali milli tagħżel forma ta' kooperazzjoni 
territorjali oħra. 

L-ebda ħtieġa ta' inċentiv finanzjarju addizzjonali
Minkejja xi talbiet espressi kultant għad-disponibilità ta' fondi addizzjonali tal-UE, ir-
rapporteur huwa tal-fehma li l-valur miżjud divers tar-REKT bħala inċentiv inizjali huwa 
biżżejjed għat-twaqqif ta' tali raggruppament. Sabiex jiġu evitati effetti katina, la l-fini u 
lanqas il-motivazzjoni għat-twaqqif tar-REKT m'għandhom jiddependu fuq finanzjament 
separat. Ir-REKT mhuwiex fini minnu innifsu, iżda l-istrument sabiex jintlaħqu objettivi 
definiti. Iktar ma dawn l-objettivi jkunu fformulati b'mod preċiż u konkret, iktar ir-riżultati 
tagħhom se jkunu effiċjenti u jistgħu jitkejlu.
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2. Innovazzjonijiet importanti permezz tal-proposta tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni inkludiet ħafna mit-talbiet u x-xewqat għal titjib espressi mill-parteċipanti fl-
abbozz ta' regolament tagħha. Dan id-dokument ta' ħidma jiddefinixxi qabel kollox it-tibdil 
ewlieni tal-proposta kif ukoll is-suġġerimenti tar-rapporteur, li jistgħu jservu ta' bażi għal 
aktar diskussjoni.

Is-simplifikazzjoni tat-twaqqif u l-approvazzjoni ta' REKT 

L-aktar ilment komuni espress mir-REKT eżistenti kien jikkonċerna l-proċess ta' 
approvazzjoni twil u xi drabi arbitrarju. Il-limitu ta' żmien applikat sa issa ta' tliet xhur għall-
approvazzjoni tal-istatut u l-ftehim mill-Istati Membri rari nżamm. L-abbozz ta' reviżjoni issa 
jestendi dan il-limitu ta' żmien għal sitt xhur.  Wara dan iż-żmien, il-ftehim jitqies approvat 
b'mod taċitu. Din l-approvazzjoni fittizja toħloq iċ-ċertezza legali meħtieġa għall-applikanti.

Lil hinn mill-proposta tal-Kummissjoni qed jintalab li kull Stat Membru jaħtar awtorità 
responsabbli waħda għall-approvazzjoni (One-stop-shop). Bħalissa 79 awtorità kompetenti 
f'27 Stat Membru jiddeċiedu dwar l-approvazzjoni. Għalhekk f'diversi Stati Membri sa 
saħansitra erba' ministerji nazzjonali jridu japprovaw l-applikazzjoni, u dan jista' jwassal għal 
dewmien u kontradizzjonijiet mhux mixtieqa. Madankollu għadu jrid jiġi determinat jekk tali 
One-Stop-Shop jistax jiġi stabbilit fl-Istati fejn l-approvazzjoni ma tingħatax mill-
amministrazzjoni ċentrali iżda mill-entitajiet federali. Soluzzjoni konċepibbli u relatata mat-
talba hija approvazzjoni mill-awtorità amministrattiva federali kompetenti, ġaladarba din 
ikollha s-setgħa unika li tieħu d-deċiżjoni.

Talba oħra mill-Kumitat għar-reġjuni hija li l-kriterji għat-tiċħid ta' applikazzjoni jkunu 
msemmija biċ-ċar fir-Regolament. Madankollu mhux ċar jekk tali enumerazzjoni definitiva 
hijiex possibbli u twassalx għall-objettivi.  Il-proċess legali għar-rieżami ġuridiku ta' 
deċiżjonijiet arbitrarji diġà huwa stabbilit, iżda ma kienx kapaċi jevita d-dewmien fil-proċess 
ta' twaqqif.

Simplifikazzjoni u ċarezza tar-regoli operattivi

Demarkazzjoni ċara bejn ftehim - li għandu jistabbilixxi l-elementi ewlenin ta' RETK - u 
statut - li jinkludi l-elementi tal-implimentazzjoni - għandha tikkontribwixxi għal aktar 
ċertezza legali. Il-ftehim biss għandu jkun approvat fil-futur.
Għandu jkun milqugħ ukoll l-adeżjoni simplifikata ta' membri ġodda għar-RETK eżistenti kif 
ukoll il-proċedura simplifikata għat-tibdil.

2.3. Tkabbir fl-ambitu u l-gruppi ta' parteċipanti ta' RETK 

Ambitu
Ir-RETK għandu jkun miftuħ għall-oqsma kollha tal-kooperazzjoni territorjali. Għalhekk il-
proposta tidddefinixxi biċ-ċar li wieħed jew aktar komponenti ta' kooperazzjoni territorjali 
jista' jiġi trasferit għal RETK.
Il-verżjoni ta' qabel kienet tillimita l-fini ta' RETK għat-tisħiħ ta' koeżjoni ekonomika u 



PE480.893v01-00 4/5 DT\891883MT.doc

MT

soċjali. Issa l-fini tat-tisħiħ hija għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Bl-istess 
mod, il-kompiti ta' RETK mhumiex limitati biss għall-faċilità u l-promozzjoni tal-
kooperazzjoni territorjali għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, iżda l-kompiti tiegħu 
għandhom jimmiraw lejn dawn il-politiki. Fil-futur, ir-RETK għandu jikkontribwixxi wkoll 
lejn l-implimetazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-istrateġiji makroreġjonali.

Membri
Il-proposta tal-Kummissjoni li testendi l-kamp ta' applikazzjoni għal impriżi pubbliċi skont 
id-Direttiva 2004/17/KE jixirqilha l-appoġġ. B'hekk, impriżi fis-settur tal-ilma, l-enerġija u 
t-trasport, kif ukoll servizzi postali jistgħu jsiru membri ta' RETK.

Iktar ċarezza fl-amministrazzjoni tal-persunal u fil-proċeduri ta' reklutaġġ

Ilment frekwenti huwa li l-persunal ta' RETK sa issa f'diversi każijiet huwa suġġett għal 
sistemi differenti ta' pagi, sigurtà soċjali u tassazzjoni (tassazzjoni doppja). Il-verżjoni l-ġdida 
tipprevedi li l-persunal għandu jkun suġġett għal-liġi tal-pajjiż fejn effettivament qiegħed 
jopera u mhux għal-liġi tal-pajjiż fejn huwa bbażat ir-RETK. Dan l-arranġament il-ġdid huwa 
importanti, iżda wkoll adegwat. Xi drabi hemm talbiet ulterjuri oħra min-naħa ta' RETK 
eżistenti għall-introduzzjoni ta' statut tal-persunal għall-persunal tagħhom simili għal dak tal-
aġenziji Ewropej. Din il-proposta madankollu diġà tidher li mhijiex adatta, billi l-aġenziji ġew 
imwaqqfa mill-Kummissjoni u mhux mill-Istati Membri. Fil-fatt il-Kummissjoni jkollha 
wkoll tassenja ħaddiema ta' RETK, li jmur kontra l-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità.

RETK bil-parteċipazzjoni ta' reġjuni barra l-UE

Speċifikament ta' min jilqa' l-proposta li issa anki reġjuni u entitajiet minn pajjiżi terzi jistgħu 
jsiru membri ta' RETK, irrispettivament mill-fatt jekk il-membri l-oħra humiex ġejjin minn 
Stat Membru wieħed jew aktar. Barra minn hekk, anki reġjuni estremament periferiċi 
(territorji barranin) huma inklużi. Madankollu hawn ukoll irid jiġi definit jekk il-kriterji 
oġġettivi għal approvazzjoni jew ċaħda għandhomx jiġu stabbiliti, fil-każ ta' applikazzjoni 
għat-twaqqif ta' RETK li tikkonsisti minn membri minn Stat Membru wieħed u minn pajjiż 
terz jew minn territorju barrani. Inkella, it-twaqqif ta' RETK ta' din ix-xorta jitħalla għad-
diskrezzjoni ta' Stat Membru wieħed, li ma tistax tiġi kkontrollata.

Garanzija bħala soluzzjoni għal kjarifika tar-responsabbiltà

Regoli differenti ta' responsabbiltà fl-Istati Membri (responsabbiltà limitata/ mingħajr limitu 
ta' RETK) kkawżaw inċertezza legali, speċjalment għall-partijiet kontraenti u kredituri. Issa l-
Istati Membri jistgħu jitolbu r-RETK, li l-membri tagħhom huma suġġetti għal responsabbiltà 
limitata, sabiex dawn jinnegozjaw garanzija biex jiġu koperti r-riskji. B'hekk jiġi żgurat li 
bħal qabel, l-Istat Membru ma jkunx responsabbli għall-membru tiegħu fir-RETK u b'hekk 
ma jkunx jista' juża dan biex jiġġustifika ċ-ċaħda tiegħu.

Il-pubblikazzjoni tar-RETK f'Il-Ġurnal Uffiċjali

Il-pubblikazzjoni tar- RETK f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Sensiela C) hija 
rakkomandabbli fl-interess tat-trasparenza u aktar viżibilità.
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3. Titjib neċessarju ieħor u prospettivi

Minkejja li l-proposti għal reviżjoni huma tajbin u importanti minn diversi aspetti, ċerti 
mistoqsijiet għadhom mingħajr risposta u bosta xewqat mhux maqtugħa:

Apparti t-titjib purament tekniku huwa essenzjali wkoll li r-REKT jsir aktar b'saħħtu minn 
qabel u li jkun meqjus u kkunsidrat fuq il-livelli kollha bħala l-istrument ta' prijorità għall-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni territorjali. Dan għandu jidher ukoll billi r-REKT jiġi 
inkorporat fil-miżuri leġiżlattivi għall-politika ta' koeżjoni mill-2014. 

Sabiex tiġi ffaċilitata l-amministrazzjoni ta' proġetti transkonfinali diversi permezz tar-REKT, 
jeħtieġ koordinazzjoni aħjar bejn ir-regolamenti differenti (FEŻR, IPA, ENPI).

Ikun konċepibbli u mixtieq li kieku RETK ikun inkluż b'mod speċifiku fi ftehimiet ta' 
assoċjazzjoni u sħubija tal-UE. 

Fl-oqsma kollha tal-leġiżlazzjoni Ewropea kif ukoll dik nazzjonali, l-eżistenza tar-RETK 
għandha titqies aktar milli hi bħalissa.

Il-pjattaforma tar-RETK li twaqqfet mill-Kumitat għar-reġjuni għandha sservi għall-iskambju 
ta' għarfien espert u esperjenzi, kif ukoll bħala entità ta' appoġġ u pariri.

It-talba sabiex RETK ikollu dritt għal intervent fi ħdan il-programmi tal-UE kollha u jkollu l-
permess jipparteċipa f'inizjattivi u sejħiet għall-offerti u jiżviluppahom b'mod xieraq, hija 
ġustifikata u raġonevoli.

Fid-dawl ta' dan jeħtieġ li r-RETK ikun ibbażat aħjar fl-oqsma politiċi speċifiċi skont is-
settur tal-UE. Għal dan il-għan l-ewwel għandu jinħoloq għarfien akbar tas-servizzi tal-
Kummissjoni (mainstreaming). Mhuwiex aċċettabbli li meta indirizzati dwar dan, persunal 
ta' direttorati ġenerali oħra bħal DG REGIO ma jkunu qatt semgħu bl-istrument tar-RETK, kif 
ġie kkonfermat minn diversi rappreżentanti tar-RETK.

Il-kwistjonijiet li huma legalment kontroversjali bħall-infurzar ta' obbligi kuntrattwali ta' 
RETK fi Stat Membru ieħor jeħtiġilhom li jiġu ċċarati. 

Il-Kummissjoni Ewropea kollox ma' kollox ressqet abbozz tajjeb u infurmat sabiex ir-RETK 
isir aktar effikaċi u aktar viżibbli fil-kooperazzjoni territorjali. 

L-Istati Membri mitluba jikkoordinaw il-miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali tagħhom 
b'mod koerenti u effikaċi. M'għandux ikun hemm lok għal interpretazzjonijiet ġuridiċi 
arbitrarji u kontradittorji. L-amministrazzjonijiet nazzjonali fl-Istati Membri għandhom 
jifhmu li r-RETK la tmexxi l-politika għall-affarijiet barranin u lanqas ma hija monstru li 
jibla' kompetenzi u mezzi finanzjarji. RETK hija assoċjazzjoni sui generis bi skop u relatata 
ma' kompiti, li la teżerċita awtorità sovrana u lanqas ma hija piż fuq il-baġits nazzjonali, iżda 
tiffaċilita l-kompiti għall-ministerji permezz ta' ''outsourcing'' amministrattiv. Jekk dan jiġi 
rikonoxxut fl-Istati Membri, jkun inkiseb ħafna għad-diversi parteċipanti u applikanti futuri.


