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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Iqis li l-prinċipji dwar il-kooperazzjoni territorjali japplikaw ukoll għall-fruntieri esterni u 
huma għodda kruċjali biex jittejjeb l-iżvilupp ekonomiku tal-UE kif ukoll l-objettivi 
politiċi globali tal-UE dwar il-PEV, li jinkludu l-promozzjoni tad-demokrazija; hu tal-
opinjoni li dawn il-miri jistgħu jintlaħqu biss bil-kooperazzjoni kemm tas-soċjetà ċivili kif 
ukoll tal-awtoritajiet reġjonali u lokali; jissottolinja li l-Kummissjoni għandha testendi l-
approċċ integrat tagħha sabiex tappoġġa b’mod ċar l-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala 
wieħed mill-pilastri tagħha u garanti tal-interess ġenerali;

2. Jenfasizza r-rwol eċċezzjonali tal-Ewroreġjuni għall-ksib tal-objettivi tal-politika ta’ 
koeżjoni u jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni tippromwovi u tgħin l-iżvilupp tagħhom, 
b’mod partikolari fir-reġjuni tal-fruntieri, sabiex tingħata spinta lir-rwol tal-Ewroreġjuni fi 
ħdan il-politika tal-PEV; 

3. Jissottolinja li l-PEV għandha titqies b’mod ġenerali sabiex jiġi alimentat l-iżvilupp 
ekonomiku taż-żoni li huma fruntiera; jenfasizza l-impatt pożittiv li jittaffew ir-rekwiżiti 
tal-viża għat-traffiku lokali bejn il-fruntieri u l-iżvilupp tas-swieq reġjonali, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’ gruppi bħall-istudenti, ir-riċerkaturi, in-negozjanti, l-artisti jew 
il-ġurnalisti; f’dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tipproponi emenda tal-Artikolu 3 
tar-Regolament (KE) Nru 1931/2006 sabiex titwessa’ d-definizzjoni ta’ ‘żona tal-
fruntiera’ u jiżdied in-numru ta’ nies li għandhom id-dritt li jaqsmu l-fruntiera, li 
jippermettilhom li jduru b'mod liberu fir-reġjun tal-fruntiera kollu;

4. Jifhem li d-DĠ tal-Kummissjoni għall-Iżvilupp Reġjonali għandu esperjenza vasta fil-
ġestjoni tal-FEŻR u jinsab konvint li jkun fl-interess tal-objettivi tal-ENPI li jingħata kas 
il-parir tad-DĠ Regio fir-rigward tal-ġestjoni tal-fondi; għaldaqstant jemmen li l-ġestjoni 
ta’ dawn l-għodod finanzjarji fir-rigward tal-programmi CBC għandha terġa’ tgħaddi 
f’idejn id-DĠ Regio, li fil-passat kienet responsabbiltà tiegħu.


