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Sommarju Eżekuttiv
Il-Kumitat tar-Reġjuni regolarment jippubblika rapport ta’ monitoraġġ dwar liżvilupp tar-Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali – REKT.
Sal-aħħar tal-2013, kienu twaqqfu 43 REKT b’kollox, li jlaqqgħu fi ħdanhom
madwar 750 awtorità nazzjonali, lokali u reġjonali minn fost 20 Stat Membru
differenti. Hemm ippjanati 16-il REKT ieħor.
Qafas legali u implimentazzjonali nazzjonali
Ir-Regolament (UE) 1302/2013 li jemenda r-Regolament (UE) 1082/2006 dwar
ir-REKT ġie adottat fis-17 ta' Diċembru 2013 u ser jidħol fis-seħħ fit-22 ta'
Ġunju 2014. Dawn l-emendi se jissemplifikaw il-proċeduri u jwessgħu l-ambitu
tal-entitajiet li huma eliġibbli għar-REKT, u b'hekk jipprovdu l-elementi li huma
meħtieġa biex ir-REKT joperaw b'mod iżjed faċli, b'konformità massuġġerimenti tal-KtR. Regolamenti oħra dwar il-politika ta' koeżjoni l-ġdida
jipprovdu prospetti ġodda għar-REKT.
Sal-aħħar tal-2013, is-sitwazzjoni ma nbidletx fl-Istati Membri eżistenti jekk
inqabbluha ma' dik tal-2012. Id-dispożizzjonijiet nazzjonali ġew adottati fi
kważi l-Istati Membri kollha tal-UE bl-eċċezzjoni tal-Istati federali tal-Awstrija,
il-Belġju u l-Ġermanja.
L-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE fl-1 ta' Lulju 2013 toħloq prospetti ġodda għattwaqqif ta' REKT ġodda u għalhekk ġabet magħha fażi ġdida fl-iżvilupp tarREKT. L-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Kroazja huma attivi ħafna fil-proġetti
tar-REKT bħas-Central European Transport Corridor. Il-KtR ħabrek ħafna biex
ipoġġi r-REKT fuq l-aġenda tul it-tħejjijiet tal-pajjiż ta' qabel l-adeżjoni.
Il-Kroazja implimentat ir-Regolament dwar ir-REKT permezz ta' Att li daħal fisseħħ fl-1 ta' Lulju 2013.
Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tar-REKT
REKT stabbiliti fl-2013 jew lejn tmiem l-2012
Bejn tmiem l-2012 u tmiem l-2013, twaqqfu ħdax-il REKT (fl-2012 inħolqu sitt
REKT). Dawn ir-REKT ġodda jinsabu l-iżjed fl-Ewropa Ċentrali u l-għan
ġenerali tagħhom huwa li joħolqu qafas interistituzzjonali għal proġetti jew
programmi eżistenti u b'hekk jaqdu l-funzjonijiet tradizzjonali tagħhom.
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Tabella 1. REKT ġodda inklużi bħala studji ta’ każi speċifiċi
# Isem
Pajjiżi
Karatteristiċi partikolari
1 Via Carpatia EGTC
HU, SK
REKT b'2 membri; ġie stabbilit
NUTS 3 bil-għan li jkun hemm
kooperazzjoni ġenerali.
2 Parc Marin
FR, IT
Ir-REKT ġie stabbilit biex
International des
isaħħaħ
il-kooperazzjoni
Bouches de
transkonfinali fil-park marittimu
Bonifacio
internazzjonali.
3 EGTC Tritia
CZ, PL, SK Din is-sħubija bejn erba' reġjuni
għandha l-għan li tappoġġja lkoeżjoni soċjali u ekonomika fi
ħdan iż-żona.
4 EGTC Euroregione
AT, IT
Din is-sħubja bejn żewġ Stati
“Senza Confini”
Membri
timmira
għallkooperazzjoni bejn it-tliet reġjuni
membri tagħha bil-għan li
tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika
u soċjali.
CZ, SK
Ir-REKT huwa magħmul minn 22
5 EGTC Spoločný
región limited
muniċipalità
fir-reġjun
filfruntiera bejn is-Slovakkja u rRepubblika Ċeka. Għandu l-għan
li jipprovdi qafas istituzzjonali
għall-kooperazzjoni
transkonfinali.
6 GECT "Secrétariat BE, DE,
Dan ir-REKT magħmul minn 10
du Sommet de la FR, LU
membri għandu l-għan li jkompli
Grande Région"
jsaħħaħ il-Grande Région bħala
territorju komuni.
REKT b'żewġ reġjuni li għandu l7 EGTC TATRY Ltd. PL, SK

8

9

EGTC Parc européen
/ Parco europeo Alpi
Marittime Mercantour
EGTC Sajó-Rima /
Slaná-Rimava

FR, IT

HU, SK

Twaqqif
31/05/2013
11/03/2013

25/02/2013

21/12/2012

22/05/2013

30/06/2013

20/09/2013

għan li jkun hemm implimentazzjoni
iżjed effettiva u effiċjenti ta' proġetti
fil-programm
il-ġdid
talkooperazzjoni transkonfinali bejn ilPolonja u s-Slovakkja 2014-2020
L-iffaċilitar u l-promozzjoni ta' 23/05/2013
kooperazzjoni transkonfinali fitterritorju taż-żewġ parks..
REKT b'4 msieħba bl-għan li 03/04/2013
jikkooperaw
fl-oqsma
talagrikoltura, l-industrija, il-kummerċ
u t-turiżmu.

L-iżjed żewġ REKT reċenti li ġew innotifikati lill-KtR huma Torysa u Svinka,
it-tnejn li huma bejn l-Ungerija u r-Repubblika Slovakka, li s-sede tagħhom
qiegħed f'Sárazsadány (HU) u Tolcsva (HU) rispettivament. Kienu reġistrati fid9 ta' Ottubru 2013, iżda minħabba li ġew notifikati tard lill-KtR ma jagħmlux
parti mill-istudju.
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REKT stabbiliti fl-2012
Fl-2012, ġew stabbiliti sitt REKT. Fl-2013, dawn ir-Raggruppamenti kienu
għadhom fi stadju bikri ta' żvilupp. B'mod partikolari, jispikka r-rwol tar-REKT
EUKN għax il-membri tiegħu huma biss awtoritajiet nazzjonali. Dan jista' jservi
ta' għodda biex jiġu istituzzjonalizzati ċerti oqsma tal-kooperazzjoni
intergovernattiva.
REKT stabbiliti qabel l-2012
Il-biċċa l-kbira tar-REKT li ġew stabbiliti qabel l-2012 komplew jiżviluppaw u
jimplimentaw proġetti ġodda. Din it-taqsima tanalizza s-sitwazzjoni fir-REKT li
ġew stabbiliti qabel l-2012 u tipprovdi tagħrif dettaljat dwar indikaturi ewlenin.
Ma kienx possibbli nippreżentaw tagħrif aġġornat dwar 8 minn dawn ir-REKT.
Ir-Raggruppamenti fil-qosor – Lejn Politika ta' Koeżjoni ġdida
Mil-lat kwantitattiv, l-iżvilupp tar-REKT żied ir-ritmu fl-2013. L-għan globali
tar-REKT huwa l-ħolqien ta' sħubijiet għall-iżvilupp. Il-41 Raggruppament
inklużi f'dan ir-rapport issa jirrappreżentaw b'kollox madwar 750 istituzzjoni
mill-UE kollha; it-territorji tal-istituzzjonijiet involuti attwalment jgħoddu
madwar 76 miljun abitant1. L-għamliet tas-sħubijiet involuti jvarjaw minn
kooperazzjoni fuq skala żgħira jew kooperazzjoni reġjonali-lokali sa saħansitra
sħubijiet f'diversi livelli. Madwar nofs is-sħubijiet jistgħu jiġu kkaratterizzati
bħala kważi għalkollox lokali.
Ir-REKT Bánát-Triplex Confinium u Eurodisctrict Strasbourg-Ortenau wessgħu
s-sħubija tagħhom.
Oqsma ta’ attività
Minn perspettiva globali, ir-REKT għandhom l-għan li jwettqu firxa wiesgħa ta'
attivitajiet. Ir-Raggruppamenti jaħdmu fil-qafas tal-kooperazzjoni territorjali
Ewropea u jkopru firxa wiesgħa u diversa ta' attivitajiet. Il-biċċa l-kbira tarREKT jistgħu jiġu kkaratterizzati bħala inizjattivi wesgħin li jappoġġjaw
azzjonijiet konġunti ta' żvilupp tal-politika u tisħiħ tal-kapaċità. Dan it-tip ta’
REKT jadotta approċċ ta’ esplorazzjoni u konsolidazzjoni lejn metodi ġodda ta’
governanza u koeżjoni. Għadd sostanzjali ta' REKT ma jiddefinixxux minn
qabel is-suġġetti tal-kooperazzjoni tagħhom. It-tabella li ġejja tagħti ħarsa
globali lejn l-oqsma ewlenin ta' attività. Il-biċċa l-kbira tar-REKT jindirizzaw
iżjed minn suġġett wieħed.
1

In-netwerk transnazzjonali ta' politika urbana EUKN u r-REKT li jaġixxi bħala l-awtorità maniġerjali ta'
programm multilaterali dwar il-kooperazzjoni transkonfinali ma ġewx ikkunsidrati f'din iċ-ċifra globali.

COR-2014-00693-00-00-ETU-TRA

3

Tabella 1: Oqsma ta' attività mqassmin skont il-Kummissjonijiet tal-KtR

Sors: Metis GmbH, bażi tad-data tar-REKT

Ir-rwol potenzjali tar-REKT fil-qafas tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta'
Investiment għall-perjodu 2014-2020 (Ewropa 2020)
L-Istrateġija Ewropa 2020, bħala d-dokument gwida globali, diffiċli biex
tinftiehem sewwa minħabba n-natura multidimensjonali tagħha. Għalhekk, ilkontributi potenzjali tar-REKT għall-Istrateġija Ewropa 2020 huma deskritti
abbażi tal-hekk imsejħin seba' Inizjattivi Ewlenin. Attwalment, jista' jiġi
identifikat potenzjal sostanzjali fl-Inizjattivi Ewlenin "Ewropa effiċjenti firriżorsi" (enerġija u ġestjoni tal-iskart), "Żgħażagħ Attivi" u "Aġenda għall-Ħiliet
Ġodda u l-Impjiegi" minħabba l-bżonn li jiġi miġġieled il-livell għoli tal-qgħad,
b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ, u "Unjoni ta' Innovazzjoni".
Prospetti għall-perjodu 2014-2020
Għall-perjodu 2014-2020, ġiet introdotta sensiela ta' strumenti ġodda fil-Politika
ta' Koeżjoni l-ġdida sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni strateġika tal-Fondi Ewropej
Strutturali u ta' Investiment2. L-istħarriġ xeħet dawl fuq interess sostanzjali għal
dawn l-istrumenti, b'mod partikolari l-istrument tal-Investiment Territorjali
Integrat (ITI): 15 minn fost il-21 REKT li wieġbu huma interessati f'dan listrument. Madwar nofs ir-REKT huma interessati fil-Pjani ta' Azzjoni Konġunti
u l-Iżvilupp Lokali mmexxi mill-Komunità (CLLD – Community-led Local
Development). Madankollu, għadd ta' kontributuri esprimew il-bżonn għal iżjed
2

L-implimentazzjoni ta' Pjani ta' Azzjoni Konġunti – abbażi tal-esperjenza tal-Fond Soċjali Ewropew –
għandha tissejjes b'mod strett fuq il-ksib ta' riżultati abbażi ta' attivitajiet standardizzati ħafna li jistgħu
jiġu ttrattati bħala spejjeż standard għal kull unità.
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iggwidar mill-Kummissjoni peress li huwa biss bis-saħħa ta' ftehimiet
prammatiċi u effiċjenti ta' implimentazzjoni li jistgħu jitressqu argumenti
konvinċenti għall-maniġment tal-programm tal-kooperazzjoni territorjali
Ewropea biex jappoġġja l-iżvilupp u t-tfassil tal-istrumenti msemmija.
REKT fil-fażi tat-twaqqif
Bħalissa hemm ippjanati 16-il REKT, li tlieta minnhom diġà għandhom
personalità ġuridika. Żewġ REKT twaqqfu b'għanijiet "mhux tas-soltu": irREKT CODE 24 huwa segwitu ta' proġett tal-INTERREG IVB bil-għan li
jiżviluppa l-Corridor Development Rotterdam-Genoa, u r-REKT "Cities of
Ceramics" inħoloq għall-iżvilupp tal-kooperazzjoni transnazzjonali fis-settur
taċ-ċeramika artistika u artiġġjanali.
Tabella 2. Ħarsa ġenerali lejn ir-REKT ippjanati (fil-31 ta' Diċembru 2013)
#
1
2

Isem
Agglomération francoluxembourgeoise ‘Alzette-Belval’
AEuCC - Cities of Ceramic3

3

Medgidia – Silistra

4

Eurocidade Valença do Minho Tui

5

CODE 24 – Corridor Development
Rotterdam-Genoa
CETC - Central European Transport
Corridor

Status
Qed jistenna li jiġi
notifikat lill-KtR
Qed jistenna li jiġi
notifikat lill-KtR
Qed jistenna li jiġi
notifikat lill-KtR
Qed jistenna li jiġi
notifikat lill-KtR
Qed jitħejja

Pajjiżi
Franza, il-Lussemburgu
Spanja, Franza, l-Italja, irRumanija
il-Bulgarija, ir-Rumanija
il-Portugall, Spanja

7
8

Europe - building common future
The Route of the Phocaceans

Qed jitħejja
Qed jitħejja

9

Eurodistrict TransOderana

Qed jitħejja

il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Ġermanja, lIsvizzera, l-Italja
l-Isvezja, il-Polonja, irRepubblika Ċeka, is-Slovakkja, lUngerija, il-Kroazja, is-Slovenja
l-Ungerija, ir-Rumanija
l-Italja, il-Greċja, Spanja, Franza,
Malta
il-Ġermanja, il-Polonja

10
11

ESPON 2020 programme
Békés-Arad

Qed jitħejja
Idea

EU 28 + 4
ir-Rumanija, l-Ungerija

12
13

Pro Comitatu
Donauhanse

Idea
Idea

14

Euregio Meuse-Rhine

Idea

15

Euroregion Corridor VIII

Idea

is-Slovakkja (mhux applikabbli)
il-Ġermanja, l-Awstrija, lUngerija, is-Serbja, ir-Rumanija,
il-Bulgarija, l-Ukraina
il-Belġju, il-Pajjiżi l-Baxxi, ilĠermanja
l-Italja, l-Albanija, il-Greċja, ilMaċedonja, il-Bulgarija

6

Qed jitħejja

___________________
3

Dan ir-raggruppament jinvolvi 98 belt f'4 pajjiżi. Ma hemmx dettalji ġeografiċi għal dawn il-bliet; għal
din ir-raġuni, il-mappa li tinsab fil-paġna li jmiss tagħti biss stampa ġenerali tal-pożizzjoni li jokkupaw
(fiċ-ċentru tal-erba' pajjiżi)
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