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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. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inklużjoni tal-koperazzjoni transkonfinali fi ħdan l-iskop tar-
Regolament tal-Istrument tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (IPEV) bħala għodda għall-
iżvilupp ta' proġetti komuni u għat-tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat (PEV) u l-Istati Membri; jinsisti, madankollu, fuq il-ħtieġa li jkun 
hemm strumenti speċifiċi biex ikun żgurat monitoraġġ regolari u puntwali tal-
immaniġġjar u l-implimentazzjoni ta' programmi operazzjonali konġunti fuq iż-żewġ 
naħat tal-fruntieri tal-UE;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tħejji deskrizzjoni dettaljata tal-programmi operazzjonali 
konġunti kollha li huma approvati għall-perjodu 2007-2013, flimkien ma' evalwazzjoni 
ta' kemm il-prinċipji tat-trasperenza, tal-effiċjenza u tas-sħubija fl-implimentazzjoni tal-
proġetti kienu rispettati; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tħejji inventarju tal-
problemi l-aktar spissi li jiltaqgħu magħhom l-awtoritajiet tal-immaniġġjar kemm fir-
reġjuni tal-fruntiera tal-UE u kemm fil-pajjiżi tal-PEV, sabiex ikunu identifikati 
reazzjonijiet aktar xierqa għalihom għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss;

3. Jilmenta mill-applikazzjoni limitata tal-prinċipju tas-sussidjarjetà indikata fl-ewwel 
rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-programmi; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni, 
biex tippromwovi involviment akbar min-naħa tal-korpi reġjonali u lokali, skont approċċ 
aktar deċentralizzat kemm fl-immaniġġjar ta' programmi u kemm fl-implimentazzjoni ta' 
proġetti;

4. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu għan-nuqqas ta' koordinament bejn il-finanzjament tal-IPEV u 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) li ġie aċċertat u jitlob li jkun hemm 
implimentazzjoni aktar rigoruża tal-istrumenti eżistenti sabiex ikunu armonizzati r-regoli, 
ikunu ssimplifikati l-proċeduri u jkun evitat l-irduppjar; jistenna, f'dan il-kuntest, tagħrif 
mill-Kummissjoni dwar il-kontrolli li hemm sabiex ikun evitat il-finanzjament doppju;

5. Jinkoraġġixxi l-Kummissjoni biex tiffaċilità l-iskambju ta' esperjenzi u tal-aħjar prattiki 
fil-koperazzjoni transkonfinali bejn il-programmi u l-proġetti tal-PEV u l-azzjoni meħuda 
skont l-objettiv tal-'Koperazzjoni Territorjali Ewropea'; jemmen, b'mod partikulari, li l-
inizjattivi ta' taħriġ u ta' ġemellaġġ għall-uffiċjali tas-servizz ċivili għandhom ikunu 
inkuraġġiti; jissuġġerixxi, f'dan il-kuntest, li jsiru analiżijiet perjodiċi tat-titjibiet li jkunu 
saru f'dawk li huma l-bini tal-kapaċità u istituzzjonali fuq iż-żewġ naħat tal-fruntieri tal-
UE;

6. Jemmen li s-somom ta' flus allokati għall-koperazzjoni transkonfinali m'humiex 
suffiċjenti, peress li jirrappreżentaw biss 5% tal-baġit totali tal-IPEV, kemm minħabba l-
valur miżjud politiku ta' dawn il-programmi bħala strumenti ta' stabilità reġjonali u kemm 
minħabba t-titjibiet konkreti li huma jistgħu jiksbu f'dawk li huma bini tal-kapaċità 
amministrattiva, it-trasparenza tal-proċeduri u l-involviment tas-soċjetà ċivili fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-possibilità li tgħolli l-limiti 
tal-finanzjament, meta tkun qed tikkalkula d-dispożizzjonijiet għall-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss;
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7. Iqis li, sabiex ikunu ssodisfati l-objettivi tad-dokumenti priċipali tal-programmazzjoni li 
jwasslu għall-PEV, l-IPEV għandu jiffoka fuq strateġija bbilanċjata bejn il-Lvant u n-
Nofsinhar, b'approċċi speċifiċi għaż-żewġ oqsma, u b'hekk ikun jgħin lil ċerti reġjuni biex 
jersqu lejn kunċetti ta' żvilupp innovattivi b'finalitajiet komuni.
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