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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Brussel 13.6.2006
KUMM(2006) 308 finali

2004/0168 (COD)

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONILILL-PARLAMENT EWROPEW

skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE

dwar

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ raggruppament Ewropew għall-

kooperazzjoni territorjali Ewropea (EGTC)
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2004/0168 (COD)

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONILILL-PARLAMENT EWROPEW

skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE

dwar

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ raggruppament Ewropew għall-

kooperazzjoni territorjali Ewropea (EGTC)

1- SFOND

Data ta’ trasmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill(dokument 
COM(2004)496 finali – 2004/0168 (COD)): il-15 ta’ Lulju 2004

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: is-6 ta' April 2005

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: it-18 ta' Novembru 
2004

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: il-6 ta’ Lulju 2005

Data ta’ trasmissjoni tal-proposta mmodifikata lill-PE u lill-
Kunsill(dokument COM(2006)94 finali – 2004/0168 (COD)): 7 ta’ Marzu 2006

Data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: il-12 Ġunju 2006

2- GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

L-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjunali u lokali esperjenzaw diffikultajiet importanti 
fit-twettiq u l-immaniġġjar ta’ l-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u inter reġjunali, fi ħdan il-qafas tal-liġijiet nazzjonali u proċeduri 
differenti. L-istrumenti eżistenti, bħalma huma r-raggruppament ta’ interess 
ekonomiku Ewropew fuq livell Komunitarju jew il-ftehim bilaterali jew multilaterali 
bejn Stati Membri dehru li mhumiex adattati sew għall-organizzazzjoni u l-
kooperazzjoni strutturata għall-koeżjoni ekonomika u soċjali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 158 tat-Trattat u b’mod partikolari tal-programmi tal-fond strutturali fi ħdan 
l-inizjattiva INTERREG matul il-perijodu ta’ programmar 2000-2006. Dan jitlob għall-
miżuri xierqa fuq livell Komunitarju sabiex jitnaqqsu d-diffikultajiet fil-kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u inter reġjunali.

Il-proposta hija soġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-kodeċiżjoni (l-Artikolu 251 tat-
Trattat).

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li tintrodu/I strument tal-kooperazzjoni 
fuq livell Komunitarju, li jippermetti l-ħolqien ta’ raggruppamenti kooperattivi bejn l-
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awtoritajiet lokali u reġjunali fil-Komunità, li huma mgħammra bil-personalità legali, li 
tissejjaħ “raggruppamenti Ewropej għall-kooperazzjoni territorjali”(EGTC). 

Ix-xogħol mgħoddi lilhom għandu jiġi definit mill-membri tagħhom, f’konvenzjoni ta’
kooperazzjoni Ewopea territorjali. L-EGTC għandu jitħalla jaġixxi, għall-
implimentazzjoni ta’ programmi ta’ kooperazzjoni kofinanzjati mill-Komunità, l-iktar 
mill-fondi Strutturali, jew billi jitwettqu kull azzjonijiet kooperattivi fuq inizjattiva 
ewlenija ta’ l-awtoritajiet reġjunali u lokali, bil-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità
jew mingħajrha.

3- KUMMENTI ĠENERALI DWAR IL-POŻIZZJONI U D-DISPO
ŻIZZJONIJIET ĠODDA MQABBLA MAL-PROPOSTA MMODIFIKATA 
TAL-KUMMISSJONI

Il-Kummissjoni tilqa’ l-pożizzjoni komuni adottata unanimament minħabba li dan i
żomm l-għanijiet essenzjali tal-proposta tal-Kummissjoni riveduta (skond l-ewwel qari 
tal-PE). Tintroduċi ċertu numru ta’ bidliet li jikkompletaw it-test fir-rigward tar-regoli 
u proċeduri applikabbli. Bosta emendi mill-Parlament fl-ewwel qari huma preżenti fil-
pożizzjoni komuni, minkejja li jidhru bidliet ta’ abbozz sabiex jiżguraw il-konsistenza 
legali tat-test u l-applikabbiltà teknika ta’ l-EGTC. Dawn jinkludu d-definizzjoni tal-
kooperazzjoni territorjali, il-ħtieġa li tiġi speċifikata r-risponsabbiltà finanzjarja ta’ l-
Istati Membri, il-liġi applikabbli u d-dispożizzjoni għall-pubblikazzjoni u/jew ir-re
ġistrar ta’ l-EGTC.

L-iktar bidliet sinifikanti introdotti mill-pożizzjoni komuni huma miġbura hawn isfel.

L-ewwel bidla sinifikanti tikkonċerna l-kontroll ex-ante ta’ l-Istati Membri meta r-re
ġjuni tagħhom jew l-awtoritajiet lokali huma intenzjonati għat-twaqqif ta’ EGTC. L-
Artikolu 4(3) ibassar li Stat Membru jaċċetta l-parteċipazzjoni ta’ membru propost fl-
EGTC, sakemm jikkunsidra li talii parteċipazzjoni ma tkunx f’konformità mar-
Regolament jew mal-liġi nazzjonali (li bejn wieħed u ieħor tikkorrispondi għall-
proposta mmodifikata tal-Kummissjoni) jew ma tkunx ġustifikata għar-raġunijiet ta’
interess pubbliku jew ta’ politika pubblika (ordre publique) ta’ dak l-Istat Membru. 
Ġustifikazzjoni xierqa ta’ rifjut għandha tiġi pprovduta dejjem. 

It-tieni bidla sinifikanti tikkonċerna l-ambitu tar-Regolament. Il-pożizzjoni komuni tal-
Kunsill inkludiet fl-Artikolu 7(3) li Stati Membri jistgħu jillimitaw ix-xogħol li jistgħu 
jwettqu l-EGTCs mingħajr kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja. Madanakollu, din 
il-limitazzjoni ma tistax tikkonċerna l-azzjonijiet ta’ bażi ta’ kooperazzjoni territorjali.

Is-sistema ta’ risponsabbiltà finanzjarja ta’ l-EGTC nnifisha u l-membri tagħha ġiet 
ifformata mill-ġdid: Fir-rigward ta’ l-organi, l-Artikolu 10(3) jistipula li l-EGTC g
ħandu jkun risponsabbli għall-atti ta’ l-organi tagħha lejn partijiet terzi, fil-każ wkoll li 
tali atti ma jaqgħux taħt il-kompetenza ta’ l-EGTC. Ir-risponsabbiltà finanzjarja ta’ l-
EGTC b’mod ġenerali u r-risponsabbiltà finanzjarja li tifdal tal-membri tagħha fil-każ
li l-assi ta’ l-EGTC huma insuffiċenti biex jilħqu obbligazzjonijiet finanzjarji tagħha 
hija issa koperta mill-Artikolu 12(2). Fil-prinċipju għall-membri tifdal risponsabbiltà
finanzjarja mingħajr limitu. Madanakollu, il-liġi nazzjonali tista’ teskludi jew tillimita r-
risponsabbiltà tal-membri li ġew nominati skond din.
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4- KUMMENTI DETTALJATI TAL-KUMMISSJONI

4.1 Emendi aċċettati mill-Kummissjoni u inkorporati b’mod sħiħ jeww in parti fil-
pożizzjoni komuni

Emendi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 27, 30 u 35 Il-pożizzjoni komuni taċ
ċetta s-sejħa ta’ l-istrument “Raggruppament Ewropew tal-Kooperazzjoni 
Territorjali” (EGTC) sabiex jiċċaraw li jkunu koperti mhux biss il-kooperazzjoni 
transkonfinali iżda wkoll dik trans reġjunali jew inter reġjunali. 

Emenda 3 Id-definizzjoni ta’ “kooperazzjoni territorjali” bħala waħda li tkopri it-tliet 
forom ta’ kooperazzjoni li huma “trans frutieri”, “trans-nazzjonali” u "inter-reġjunali”, 
ma’ ġietx ikkunsidrata fl-Inċiż 7, iżda fl-Artikolu 1(2).

Emenda 6 Inċiż 5 ikopri l-ftehim bejn Stati Membri u/jew awtoritajiet reġjunali u 
lokali u jiċċara li r-Regolament mhux maħsub biex jevita kwadri oħrajn għall-
kooperazzjoni.

Emendi 8 21 u 24 Il-pożizzjoni komuni ħassret dan l-Inċiż, iżda l-Artikolu 7(5) 
jistipula li l-membri ta’ EGTC jistgħu jagħtu setgħa lil wieħed mill-membri biex 
iwettaq il-kompetenzi tiegħu.

Emenda 12 Il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet huma koperti mill-Artikolu 9(2)(b), 
iżda mhux mill-Inċiż 14.

Emenda 13 Il-pożizzjoni komuni tirranġa mill-ġdid il-Klawżola tas-Sussidjarjetà (Inċiż
15).

Emenda 17 Id-dritt ta’ superviżjoni fir-rigward ta’ l-immanġġjar ta’ l-EGTC tal-fondi 
pubbliċi mhux kopert mill-Artikolu 6. Madanakollu, lil hinn mill-emenda, l-Artikolu 
6(4) jiċċara li l-immaniġġjar tal-fondi Komunitarji għandu jirrispetta l-leġislazzjoni 
rilevanti.

Emenda 20 Il-pożizzjoni komuni tiddefinixxi "il-korpi komui" tal-proposta oriġinali b
ħala "il-korpi mmexxija mil-liġi pubblika fit-tifsira ta’ l-Artikolu 1(9), it-tieni 
subparagrafu tad-Dir 2004/18/KE. Dan jista’ jkopri “il-korpi li jaġixxu fuq bażi ta’
“mhux għall-qliegħ”, fejn l-awtoritajiet reġjunali/lokali u l-Istati Membri jipparte
ċipaw" kif inhu mitlub fl-emenda. Madanakollu, il-kliem li jiddeskrivi l-pożizzjoni 
komuni għandhom il-vantaġġ li jużaw definizzjoni li kienet diġà teżisti fil-liġi 
Komunitarja. 

Emenda 22 Artikolu 7 tiddefinixxi bis “ħidmiet” li għandhom jitwettqu mill-EGTC, 
filwaqt li “l-kompetenzi” tal-membri jibqgħu bihom. L-EGTC ma għandha ebda 
kompetenza ġenwina.

Emenda 24 il-pożizzjoni komuni qassmet f’biċċiet lill-emenda. Artikolu 7(2) jistipola 
li l-EGTC għandu jaġixxi fil-limiti tax-xogħlijiet allokati lilhom, filwaqt li d-
delegazzjoni tat-twettiq tax-xogħlijiet tagħha lejn wieħed mill-membri tagħha hija 
koperta mill-Artikolu 7(5). Il-kapaċità legali mogħtija lill-EGTC hija koperta mill-
Artikolu 1(4).
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Emenda 26 Artikolu 12(3) tikkonċerna r-risponsabbiltà finanzjarja ta’ l-Istati Membri.

Emenda 28 Artikolu 8(1) tistipola li l-EGTC għandu jkun is-suġġett ta’ konvenzjoni 
konkluża b’mod unanimu mill-membri tagħha, flimkien ta’ ħtieġa ta’ deċiżjoni 
unanima u b’referenza għall-proċedura ta’ kontroll ex-ante stipolata fl-Artikolu 4(3). 

Emenda 29 il-pożizzjoni komuni qassmet f’biċċiet lill-emenda. Skond l-Artikolu 
8(2)(c) il-konvenzjoni tispeċifika l-ħidmiet ta’ l-EGTC, filwaqt li l-Artikolu 9(2)(a) 
jkopri d-dispożizzjonijiet operattivi.

Emenda 31 Artikolu 9(2)(e) u (f) tistipola li l-istatuti jkopru r-risponsabbiltajiet tal-
membri fir-rigward ta’ l-EGTC u fir-rigward tal-partijiet terzi. Madanakollu, ġie 
introdott Artikolu ġdid dwar risponsabbiltà (Artikolu 12). 

Emenda 32 Artikolu 2(1) tiddefinixxi li fejn il-materji ma jkunux, jew ikunu 
parzjalment, regolati mir-Regolament, il-liġijiet ta’ l-Istati Membri fejn l-EGTC jkollha 
l-uffiċju “reġistrat tagħha “japplikaw. 

Emenda 33 Id-dritt ta’ superviżjoni fir-rigward ta’ l-immanġġjar ta’ l-EGTC tal-fondi 
pubbliċi mhux kopert mill-Artikolu 6. Skond l-emendi tal-Parlament, il-modalitajiet tar-
rikonoxximent reċiproku fil-kamp tal-kontroll huma regolati mir-Regolament. 
Madanakollu, l-arranġament prattiċi ta’ rikonoxximent reċiproku għandhom jiġu 
koperti mill-konvenzjoni (Artikolu 8(2)(f)).

Emenda 34 Il-pożizzjoni komuni tiddefinixxi l-liġi applikabbli għall-kwestjonijiet li 
mhumiex, jew li huma parzjalment, regolati mir-Regolament (Artikolu 2) Madnakollu, 
l-pożizzjoni komuni ma tispeċifikax li l-liġi nazzjonali hja dik li “tiggverna r-
raggruppament nazzjonali ta’ natura u għan simili” (proposta tal-Kummissjoni 
emendata) jew li “tiggverna l-mod li bih joperaw l-assoċjazzjonijiet” (proposta ta’ l-
emenda tal-Parlament).

Emenda 36 Il-Kummissjoni aċċettat biss in-notifikazzjoni tal-konvenzjoi lill-Istati 
Membri u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Dik il-pArtikolu inżammet fil-pożizzjoni komuni 
(Artikolu 5(1).

Emenda 37 Il-pożizzjoni komuni tbassar kongregazzjoni u direttur (Artikolu10(1)).

Emenda 38 Artikolu 8, li jikkonċerna l-konvenzjoni, jkopri l-materji essenzjali ta’ l-
EGTC, filwaqt li l-Artikolu 9, li jikkonċerna l-istatuti, jkopri l-aspetti iktar operrattivi 
ta’ l-EGTC. Konsegwenza ta’ dan, il-modalitajiet tad-dissoluzzjoni huma koperti mill-
Artikolu 5(2)(c) u mhux mill-Artikolu 8.

Emenda 39 L-EGTC jakkwista l-personalità legali u l-kapaċità li jaġixxi fil-ġurnata tar-
reġistrazzjoni jew tal-pubblikazzjoni tagħha (Artikolu 5(1)). Konsegwenza ta’ dan, din 
il-kwestjoni tista’ titħassar mill-Artikolu 9 li jikkonċerna l-istatuti.

Emenda 41 Artikolu 5 tiddistingwi bejn ir-reġistrazzjoni/pubblikazzjoni ta’ l-istatuti 
skond il-liġi nazzjonali u l-obbligazzjoni li tintbagħat rikjesta għall-pubblikazzjoni ta’
avviż fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Fir-rigward ta’ ebda wieħed mill-
korpi legali fuq livell ta’ l-UE hija mbassra pubblikazzjoni ta’ l-istatuti fil-ĠU.
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4.2 Emendi aċċettati mill-Kummissjoni u mhux imdaħħla fil-pożizzjoni komuni

Ma hemm ebda wieħed minn emendi bħal dawn.

4.3 Emendi rifjutati mill-Kummissjoni u li huma xorta waħda inkorporati fil-po
żizzjoni komuni

Emenda 10 Il-Kummissjoni rrifjutat dan l-emenda minħabba li dan għamel referenza g
ħall-Protokoll addizzjonali għall-Abbozz tal-Konvenzjoni Ewropea dwar 
Kooperazzjoni Transkonfinali, minħabba li referenza għal test li għad mhux adottat ma 
kienx aċċettabbli.Madanakollu, l-Inċiż 5 jsemmi l-acquis tal-Kunsill ta’ l-Ewropa.

Emenda 40 Il-Kummissjoni rrifjutat li tħassar l-Artikolu 10 li jikkonċerna l-organi. Il-
pożizzjoni komuni tistipola sett ta’ organi obbligatorji (Artikolu 10) li tippermetti biex 
tipprededi organi addizzjonali fl-istatuti. Konsegwenza ta’ dan, inżamm l-Artikolu 10. 

4.4 Emendi rrifjutati mill-Kummissjoni u mhux inkorporati fil-pożizzjoni komuni

Emendi 18 Minħabba li x-xogħlijiet ta’ l-EGTC huma definiti mill-membri, ebda e
żempju speċifiku ma għandu jingħata fl-artikoli. Madanakollu, Artikolu 6 tar-
Regolament ERDF għandu ambitu u azzjonijiet li jippromwovu rikonċiljazzjoni 
mhumiex esklużi meta jiġu rispettati l-kriterji għall-proġetti ta’ kooperazzjoni 
transkonfinali.

Emenda 36 Il-proposta emendata tal-Kummissjoni u lanqas il-pożizzjoni komuni ma 
stipolaw li l-konvenzjoni hija notifikata lill-Kummissjoni u li l-Kummissjoni għandha 
ddaħħal il-konvenzjoni f’reġistru pubbliku għall-konvenzjonijiet kollha ta’ l-EGTCs.

Emenda 37 Il-porposta emendata tal-Kummissjoni u lanqas il-pożizzjoni komunmi ma 
inkludew kumitat eżekuttiv jew segretarjat bħala organu obbligatorju. Madnakollu, l-
istatuti jistgħu jipprovdu għal organi addizzjonali (Artikolu 10(2)).

4.5 Emendi li jikkonċernaw verżjoni tar-Regolament b’lingwa waħda biss

Emenda 11 Din l-emenda ma kellha ebda effett fuq il-verżjoni Ingliża tal-proposta ori
ġinali.

5- KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni tilqa’ l-fatt li strument legali Komunitarju ġdid li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjunali u l-awtoritajiet lokali fi ħdan il-Komunità g
ħandhom jidħlu fis-seħħ u tikkunsidra li l-pożizzjoni komuni adottata fil-12 ta’ Ġunju 
2006 mill- (unanimità) issegwi b’mod sħiħ l-għanijiet u l-avviċinament tal-proposta 
tagħha u b’hekk din tista’ tappoġġaha.


