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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) ġiet żviluppata fl-2004 u tkopri 16-il sieħeb fil-Lvant u 
n-Nofsinhar tal-fruntieri tal-UE, jiġifieri l-Alġerija, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarus, l-
Eġittu, il-Ġeorġja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, ir-Repubblika tal-Moldova, il-
Marokk, it-territorju Palestinjan okkupat, is-Sirja, it-Tuneżija u l-Ukraina. Fil-qafas tal-PEV, 
l-UE toffri lill-ġirien tagħha relazzjoni pprivileġġata, imsejsa fuq impenn reċiproku għall-
valuri u l-prinċipji bħalma huma d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-
governanza tajba, il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp sostenibbli, inkluż l-azzjoni 
dwar il-klima. Il-politika tipprevedi wkoll assoċjazzjoni politika u integrazzjoni ekonomika 
aktar profonda, żieda fil-mobilità u kuntatti interpersonali mtejba. Fil-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-2014-2020 il-PEV għandha tiġi finanzjata minn strument dedikat, 
l-Istrument Ewropew ta' Viċinat, li jkopri s-16-il pajjiż sieħeb imsemmija hawn fuq u r-
Russja. Il-proposta tal-Kummissjoni tirrikonoxxi ħafna mill-bidliet li wrew li huma neċessarji 
għall-implimentazzjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat. Ir-rapporteur għal opinjoni, b'mod 
ġenerali, jikkondividi dan l-approċċ.

Madankollu, wieħed jista' jinnota li jeħtieġ li jsiru ċerti aġġustamenti speċifiċi fir-regolament, 
speċjalment fejn jikkonċerna l-perspettiva tal-politika għall-iżvilupp rurali. Din tappartjeni l-
ewwel nett għall-programmi tal-Kooperazzjoni Transkonfinali previsti u speċjalment għall-
kamp ta' applikazzjoni tal-finanzjament propost f'dan ir-rigward, sal-punt li jista' anke jkun
prudenti li tiġi kkunsidrata l-idea ta' regolament separat dwar il-Kooperazzjoni 
Transkonfinali. Ir-rapporteur għal opinjoni, għalhekk, jipproponi allinjament (sal-livell ta' 
7 %) fil-proporzjon tal-finanzjament tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat ta' dawn il-programmi 
fuq il-bażi tal-approċċ meħud b'mod kostanti mill-Parlament Ewropew fl-objettiv kollu tal-
kooperazzjoni territorjali. Fl-istess ħin, qed tiġi preżentata referenza speċifika għar-
Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali (REKT), filwaqt li qed jiġi eżaminat 
ir-rwol li dan l-istrument huwa mistenni li jkollu wara r-riforma tiegħu li qed titqies bħalissa 
fid-dawl tal-implimentazzjoni futura tal-politika ta' koeżjoni kemm ġewwa kif ukoll barra l-
fruntieri tal-UE.

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, bħall-politika ta' koeżjoni, trid tkun ibbażata b'mod sod fuq il-
prinċipji ta' sħubija u governanza multilivellari, sabiex tinvolvi l-ikbar ammont ta' sieħba 
possibbli, li b'mod partikolari jirreferu għall-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-pajjiżi tal-
viċinat. B'mod simili, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili) jeħtieġ li jiġu inklużi. B'hekk, is-sieħba kollha definiti għandhom ikunu involuti 
fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-programm operattiv konġunt tal-Istrument 
Ewropew tal-Viċinat. Għal dan l-iskop, dawn il-programmi għandhom jiġu mgħammra wkoll 
b'reviżjoni obbligatorja ta' nofs it-terminu tal-perjodu ta' applikazzjoni tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali tal-Unjoni, kif jiġi prattikat fil-politiki l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapporteur 
għal opinjoni, għalhekk, ippropona soluzzjoni komprensiva għal din il-kwistjoni.

B'mod iktar ġenerali, l-isforzi msemmija hawn fuq huma parti mill-impenn favur id-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, li fih għandhom jiġu involuti l-politiki tal-Unjoni 
Ewropea. Għalhekk, qed tiġi proposta premessa addizzjonali sabiex tingħata l-attenzjoni lejn 
is-soluzzjonijiet il-ġodda f'dan ir-rigward. Peress li l-Politika Ewropea tal-Viċinat timmira li 
tappoġġja l-bini ta' istituzzjonijiet demokratiċi u tas-soċjetà ċivili fiż-żoni madwar l-Unjoni 
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Ewropea, il-finanzjament tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat għandu jiġi allokat fuq il-bażi 
varjata u bbilanċjata filwaqt li jirrifletti d-diversità tal-istati u r-reġjuni inkorporati mill-
politika kkonċernata. Barra minn hekk, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li tali kriterji jistgħu jiġu 
definiti biss ex ante, ir-rapporteur għal opinjoni jqis li mill-inqas xi kwistjonijiet relatati 
magħhom jistgħu jiġu definiti fl-att delegat li jimplimenta r-regolament ikkonċernat, sakemm 
dan ikun mitlub fir-regolament innifsu b'mod mhux ambigwu. Madankollu, jekk jirriżulta li 
hu possibbli li dawn jiġu definiti bi preċiżjoni suffiċjenti fir-regolament, tali żvilupp jintlaqa' 
tajjeb.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-adozzjoni ta' regolament separat 
dwar il-kooperazzjoni transkonfinali fil-
fruntieri esterni, analogu għall-
programmi Interreg, teħtieġ li titqies 
bħala pass lejn soluzzjoni komprensiva u 
sistematika mfassla biex ittejjeb l-
implimentazzjoni tal-programmi u l-
proġetti transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-2006 'l quddiem, il-programmi operattivi fil-fruntieri esterni tal-UE għandhom jiġu 
aġġustati skont il-programmi Interreg. Minħabba d-differenzi fl-istrutturi, il-kompetenzi, id-
disparitajiet legali u l-eliġibilitajiet fil-fruntieri, qed jiġi applikat regolament speċifiki dwar l-
Interreg minn din is-sena. Dan wera li kien l-uniku mod li setgħu jiġu ffaċċjati d-diffikultajiet 
fl-istabbiliment u fl-implimentazzjoni ta' programmi u proġetti konġunti. Huwa meħtieġ l-
istess approċċ fil-fruntieri esterni tagħna sabiex verament naslu għal programmi u proġetti 
konġunti u nibbenefikaw b'mod ugwali fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-importanza tat-tisħiħ tad-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem 
għandha tiġi emfasizzata u għandhom 
jittieħdu inizjattivi sabiex jinħolqu 
mekkaniżmi solidi ġodda f'dan ir-rigward, 
bħall-Fond Ewropew għad-Demokrazija.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-impenn biex tinkiseb koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali huwa 
karatteristika importanti tal-Unjoni u din 
għandha tiġi projettata ukoll, kemm jista' 
jkun, fil-viċinat tagħha bħala parti minn 
proċess ta' benefiċċju reċiproku ta' 
governanza multilivellari li jinvolvi, 
b'mod partikolari, l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali. Id-dimensjoni territorjali ta' din
il-kooperazzjoni, filwaqt li tikkonsisti 
wkoll mill-fergħat transnazzjonali u 
transreġjonali, tidher l-iktar fil-viċinat tal-
Unjoni permezz tal-kooperazzjoni 
transkonfinali.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-iżvilupp 
rurali, l-azzjoni klimatika u r-reżiljenza 
għad-diżastri;

(d) jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklussiv 
fl-aspetti kollha, it-tnaqqis tal-faqar, inkluż 
permezz tal-iżvilupp tas-settur privat; il-
promozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali interna, l-irfinar tal-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi sħab u bejn il-pajjiżi sħab 
innifishom, l-iżvilupp rurali sostenibbli, l-
azzjoni klimatika u r-reżiljenza għad-
diżastri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diversi vantaġġi u benefiċċji minn din l-għodda ta' bini istituzzjonali. L-iktar 
importanti huma: l-iżvilupp ta' amministrazzjoni moderna u effiċjenti fil-livell ċentrali, lokali 
u reġjonali, l-iskambju dirett tal-esperjenzi u l-għarfien f'dak li jikkonċerna l-leġiżlazzjoni tal-
UE, l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki tal-amministrazzjoni tal-UE, it-taħriġ u t-titjib tal-
kapaċità professjonali, bidliet fil-prattiki u l-kultura organizzattivi, komunikazzjoni u 
koordinazzjoni aħjar, eċċ..

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-iżvilupp ta' organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u organizzazzjoijiet mhux 
governattivi u l-appoġġ għall-attivitajiet 
demokratiċi tagħhom ta' bini ts-soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi s-soċjetà ċivili tiġi trattata bħala għodda tal-bini tal-kapaċità amministrattiva. 
Għandu jiġi enfasizzat ukoll li dak li hu meħtieġ ukoll huwa l-involviment tas-soċjetà ċivili fil-
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bini tal-valuri demokratiċi u l-appoġġ tal-attività tagħhom li ma tiddependix mill-gvern.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandu, fil-prinċipju, jiġi 
stabbilit fi sħubija mal-benefiċjarji. Is-sħubija 
għandha tinvolvi, kif xieraq, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, partijiet 
interessati oħra, is-soċjetà ċivili, l-imsieħba 
soċjali u atturi oħra mhux statali fil-
preparazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-appoġġ tal-Unjoni.

2. L-appoġġ tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandu, fil-prinċipju, jiġi 
stabbilit fi sħubija mal-benefiċjarji. Is-
sħubija għandha tinvolvi l-imsieħba li 
ġejjin: 

(i) l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, 
lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;
(ii) imsieħba ekonomiċi u soċjali;
(iii) korpi li jirrappreżentaw is-soċjetà 
ċivili, l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi u korpi responsabbli għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni; kif ukoll
(iv) atturi mhux statali.

L-imsieħba għandhom jipparteċipaw fil-
kumitati ta’ monitoraġġ għall-programmi.
L-involviment ta' dawk l-imsieħba 
għandu jkun bi qbil mal-kodiċi ta' 
kondotta Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tas-soċjetà ċivili huwa element importanti tal-bini u tat-tisħiħ tas-soċjetà. L-
iżvilupp ta' amministrazzjoni moderna u effiċjenti fil-livell ċentrali, lokali u reġjonali, l-
iskambju dirett tal-esperjenzi u l-għarfien f'dak li jikkonċerna l-leġiżlazzjoni tal-UE, l-
implimentazzjoni tal-aħjar prattiki tal-amministrazzjoni tal-UE, it-taħriġ u t-titjib tal-kapaċità 
professjonali, bidliet fil-prattiki u l-kultura organizzattivi, komunikazzjoni u koordinazzjoni 
aħjar, kif ukoll, finalment imma ta' importanza ugwali, l-implimentazzjoni ta' politiki 
strutturali jirrikjedu kollha rikonoxximent sod, ċar u dettaljat tal-prinċipji ta' sħubija.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-allokazzjonijiet indikattivi tal-fondi 
għall-programmi operattivi konġunti 
għandhom ikunu bbażati primarjament 
fuq il-popolazzjoni taż-żoni eliġibbli. Meta 
jkunu ddeterminati l-allokazzjonijiet 
indikattivi, jistgħu jsiru aġġustamenti biex 
jirriflettu l-ħtieġa għal bilanċ bejn il-
kontribuzzjonijiet mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
kontribuzzjonijiet ipprovduti taħt il-baġit 
ta’ dan l-Istrument kif ukoll fatturi oħra li 
jolqtu l-intensità tal-kooperazzjoni, bħall-
karatteristiċi speċifiċi ta’ żoni fuq il-
fruntiera u l-kapaċità tagħhom biex 
jiġġestixxu u jassorbu l-appoġġ tal-Unjoni.

4. Meta jkunu ddeterminati l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-fondi għall-
programmi operattivi konġunti, jistgħu 
jsiru aġġustamenti biex jirriflettu l-ħtieġa 
għal bilanċ bejn il-kontribuzzjonijiet mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 
l-kontribuzzjonijiet ipprovduti taħt il-baġit 
ta’ dan l-Istrument kif ukoll fatturi oħra li 
jolqtu l-intensità tal-kooperazzjoni, bħall-
karatteristiċi speċifiċi ta’ żoni fuq il-
fruntiera u l-kapaċità tagħhom biex 
jiġġestixxu u jassorbu l-appoġġ tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-varjetà wiesgħa b'mod naturali tal-pajjiżi u tar-reġjuni fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea 
teħtieġ approċċ li b'mod ibbilanċjat iqis id-differenzi li hemm bejniethom.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-programmi operattivi konġunti 
għandhom jiġu reveduti f'nofs it-terminu 
permezz tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali sabiex jitqiesu fatturi li 
jiġru fil-proċess ta' implimentazzjoni, 
bħal:
– bidliet fil-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni, 
żviluppi soċjoekonomiċi,
– ir-riżultati tal-implimentazzjoni tal-
miżuri kkonċernati u l-kwistjonijiet li 
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jirriżultaw mill-proċess ta' monitoraġġ u 
implimentazzjoni,
– il-ħtieġa ta’ aġġustament tal-ammonti 
tal-fondi disponibbli u r-riallokazzjoni 
tar-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilitajiet ta' reviżjoni tal-programmi operattivi konġunti previsti fil-proposta tal-
Kummissjoni jidhru insuffiċjenti, għaliex dawn fil-biċċa l-kbira tagħhom jiddependu mir-
rieda tal-atturi parteċipanti ta' livell għoli, filwaqt li qed jintesa l-fatt li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u atturi mhux statali oħra jistgħu jkunu f'pożizzjoni aħjar biex jagħrfu l-isfidi li jkun 
hemm waqt l-implimentazzjoni. Għalhekk għandu tinħoloq opportunità għal analiżi fid-dettall 
tal-programmi kurrenti kif diġà jiġi prattikat f'oqma oħra tal-politika tal-UE.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kooperazzjoni transkonfinali 
għandha tiġi implimentata bi qbil mal-
paragrafi 1 u 2 bl-assistenza tal-
istrumenti xierqa. Dawk l-istrumenti 
għandhom speċifikament jinkludu r-
Raggruppament Ewropew ta' 
Kooperazzjoni Territorjali bi qbil mar-
Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 20061.
_________________
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali (REKT) diġà wara li hu 
indispensabbli bħala l-kooperazzjoni territorjali (transkonfinali, transreġjonali u 
transnazzjonai) fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk hu biss xieraq li mal-estensjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu bl-emendi għar-Regolament Nru 1082/2006 li qed jitqiesu bħalissa 
għall-partijiet mhux stabbiliti fi Stat Membru, ir-REKT jiġi applikat għall-Politika Ewropea 
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tal-Viċinat fl-aspett tagħha ta' "koeżjoni esterna".

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-delegazzjoni tas-setgħat imsemmija 
fl-Artikolu 12 u 13 għandha tingħata għall-
perjodu ta’ validità ta’ dan ir-Regolament.

1. Id-delegazzjoni tas-setgħat imsemmija 
fl-Artikolu 12, 13 u 16 għandha tingħata 
għall-perjodu ta’ validità ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda kkonċernata tirrikonoxxi referenzi ġodda proposti għall-atti delegati.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’ċirkostanzi debitament ġustifikati u 
sabiex tiġi żgurata l-koerenza u l-effikaċja 
tal-finanzjament tal-Unjoni jew biex 
titrawwem kooperazzjoni reġjonali u 
transreġjonali, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li testendi l-eliġibbiltà ta’ 
azzjonijiet għall-pajjiżi, it-territorji u r-
reġjuni li kieku ma kinux ikunu eliġibbli 
għall-finanzjament. Minkejja d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(1) tar-
Regolament ta’ Implimentazzjoni Komuni, 
persuni fiżiċi u legali minn pajjiżi, territorji 
u reġjuni kkonċernati jistgħu jipparteċipaw 
fil-proċeduri li jimplimentaw tali 
azzjonijiet. 

1. F’ċirkostanzi debitament ġustifikati, kif 
definit f'att delegat adottat bi qbil mal-
Artikolu 14, u sabiex tiġi żgurata l-
koerenza u l-effikaċja tal-finanzjament tal-
Unjoni jew biex titrawwem kooperazzjoni 
reġjonali u transreġjonali, il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi li testendi l-eliġibbiltà ta’ 
azzjonijiet għall-pajjiżi, it-territorji u r-
reġjuni li kieku ma kinux ikunu eliġibbli 
għall-finanzjament. Minkejja d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(1) tar-
Regolament ta’ Implimentazzjoni Komuni, 
persuni fiżiċi u legali minn pajjiżi, territorji 
u reġjuni kkonċernati jistgħu jipparteċipaw 
fil-proċeduri li jimplimentaw tali 
azzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont ir-rapporteur għal opinjoni d-definizzjoni tal-frażi "ċirkostanzi debitament ġustifikati", 
li fit-test kurrenti tagħmel possibbli l-involviment ta' tipi diversi ta' fondi tal-UE għall-użu 
estern (l-Istrumetn Ewropew ta' Viċinat u Sħubija, l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-
Adeżjoni, l-EED u l-fondi għall-iżvilupp għall-pajjiżi tat-Tielet Dinja) b'mod kważi kollu 
għad-diskrezzjoni tal-awtoritajiet implimentattivi, teħtieġ li tinkiteb mill-ġdid sabiex l-
affarijiet ikunu iktar speċifiċi.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju disponibbli għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għall-perjodu ta’ bejn l-2014 sal-2020 
għandu jkun EUR 18 182 300 000 
(prezzijiet attwali). Sa 5% tal-pakkett 
finanzjarju għandu jkun allokat lill-
programmi ta’ Kooperazzjoni 
Transkonfinali msemmijin fl-
Artikolu 6(1) (c).

1. Il-pakkett finanzjarju disponibbli għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għall-perjodu ta’ bejn l-2014 sal-2020 
għandu jkun EUR 18 182 300 000 
(prezzijiet attwali). Sa 7 % tal-pakkett 
finanzjarju għandu jkun allokat lill-
programmi ta’ Kooperazzjoni 
Transkonfinali msemmijin fil-punt (c) tal-
Artikolu 6(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kooperazzjoni transkonfinali hija prijorità prinċipali fil-politika tal-UE u hija 
maħsuba biex tgħin il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali fir-reġjuni fuq iż-żewġ 
naħat tal-fruntieri komuni, biex tindirizza l-isfidi f'oqsma bħall-ambjent, is-saħħa pubblika u 
l-prevenzjoni tal-kriminalità organizzata u l-ġlieda kontriha, biex tiżgura fruntieri effiċjenti u 
sikuri u biex tippromwovi azzjonijiet lokali transkonfinali minn nies għal nies, hu essenzjali li 
għandhom jiġu allokati approprjazzjonijiet iktar sustantivi għal dan l-istrument.


