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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li, fir-rigward tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, it-
Trattat ta’ Liżbona jġib lill-Parlament Ewropew fuq l-istess livell tal-Kunsill billi jibdel il-
proċedura ta’ kunsens li bħalissa tapplika għall-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali ma' 
l-hekk-imsejħa proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-proċedura ta' kodeċiżjoni, li żiedet 
b'mod sinifikanti l-poteri leġiżlattivi tal-Parlament u l-kompetenza tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali, u b'hekk issaħħet it-trasparenza u żdieded ir-responsabilità tal-
Parlament lejn iċ-ċittadini;

2. Jemmen li l-inklużjoni ta’ koeżjoni territorjali bħala objettiv ta’ l-Unjoni tikkumplimenta 
l-objettivi tal-koeżjoni ekonomika u soċjali u għandha żżid il-kompetenza tal-Parlament u 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali fl-evalwazzjoni ta' l-impatt territorjali ta' politiki 
ewlenin ta' l-UE; jenfasizza l-importanza ta’ l-introduzzjoni ta’ kompetenza maqsuma 
bejn l-UE u l-Istati Membri fil-qasam tal-koeżjoni territorjali u, sabiex isir progress rapidu 
lejn il-kisba ta’ dan l-objettiv, jirrakomanda li l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jsegwi 
mill-qrib inizjattivi ġodda f'dan il-qasam;

3. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex, flimkien mal-Parlament, jiddefinixxu b’mod 
iżjed preċiż, l-objettiv tal-koeżjoni territorjali u, billi jżommu f'moħħhom dik id-
definizzjoni, iqisu b'mod aħjar ta' l-impatt territorjali tal-politiki kollha ta' l-UE li 
għandhom dimensjoni territorjali qawwija; jinnota l-irwol importanti li se jilgħab il-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali fid-definizzjoni ta’ dan l-objettiv;

4. Jinnota, b’mod pożittiv, li t-Trattat ta’ Liżbona jipprovdi definizzjoni iżjed preċiża u 
eżawrjenti ta' reġjuni li l-Komunità - meta ssegwi l-politika ta' koeżjoni tagħha - għandha 
tagħtihom attenzjoni partikulari;

5. Jinnota b’mod pożittiv li l-istatus speċjali ta’ l-iżjed reġjuni l-iktar imbiegħda huwa 
kkonfermat b’dispożizzjonijiet speċifiċi rigward l-għajnuna statali;

6. Jemmen li l-bidliet fil-proċedura baġitarja, notevolment it-tlaqqigħ tal-kumitat ta’ 
konċiljazzjoni fil-każ li l-Parlament jadotta emendi fl-ewwel qari, se jeħtieġ relazzjonijiet 
imsaħħa bejn il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-Baġits;

7. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-estensjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, b’mod speċjali fir-rigward 
ta’ l-awtoritajiet reġjonali, u l-inklużjoni ta’ ‘mekkaniżmu ta’ twissija bikrija’ li għandu 
jwassal biex il-parlamenti jkunu jistgħu jevalwaw aħjar il-konsistenza ta’ proposti 
leġiżlattivi Komunitarji mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità; jiġbed l-
attenzjoni, f’dan ir-rigward, għall-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet bejn il-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-parlamenti nazzjonali; jemmen, f’dan ir-rigward, li l-involviment ta' 
awtoritajiet u parlamenti lokali u reġjonali fir-rigward tas-sussidjarjetà jista' jkun element 
importanti, u jfakkar li involviment bħal dan jiddependi fuq dispożizzjonijiet nazzjonali;
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8. Jenfasizza l-importanza tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali fir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament u l-Kumitat tar-Reġjuni;

9. Jistieden lill-Kumitat tar-Reġjuni biex jibgħat lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
opinjoni dwar l-impatt tat-Trattat ta’ Liżbona fuq il-politika reġjonali u fil-qasam tal-
kompetenza tagħhom.
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