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Sommarju Eżekuttiv 
Il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) introduċa monitoraġġ regolari tal-iżvilupp tar-
Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT), li huma l-
istrument legali Ewropew għall-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali bejn il-korpi pubbliċi. Bis-saħħa tal-istabbiliment tal-Pjattaforma 
tar-REKT, l-organizzazzjoni ta’ konferenzi u laqgħat ta’ diskussjoni, il-ħolqien 
ta’ websajt komprensiv kif ukoll it-tfassil ta’ rapporti regolari ta’ monitoraġġ 
inbniet il-bażi biex ikomplu jiġu żviluppati aktar azzjonijiet immirati. L-opinjoni 
tal-KtR dwar ir-reviżjoni tar-Regolament (KE) 1082/2006 1  tipprovdi 
evalwazzjoni kritika tas-suċċess, l-isfidi u l-prospetti ta’ żvilupp tar-REKT. L-
opinjoni ser tagħti spinta lid-diskussjoni fil-livell Ewropew. Fl-istess ħin huwa 
importanti li jitqiesu l-passi li jmiss biex jingħata appoġġ immirat għall-
inizjattivi tar-REKT.  
In-numru ta’ REKT stabbiliti żdied u għadd konsiderevoli ta’ REKT qed 
jitħejjew f’xi partijiet tal-Ewropa. Meta wieħed iħares lejn il-mappa tal-UE-27, 
l-għadd globali ta’ REKT stabbiliti u dawk li qed jitħejjew huwa ta’ madwar 30 
raggruppament. Ir-REKT stabbiliti jiġbru ’l fuq minn 350 awtorità lokali u 
reġjonali u jirrappreżentaw 20 miljun Ewropew. L-għadd ta’ REKT maħluqa u 
dawk li qed jinħolqu xorta għadu jippermetti l-monitoraġġ tal-iżviluppi 
tagħhom, b’enfasi fuq l-informazzjoni kwalitattiva. Bl-istabbiliment ta’ kuntatt 
dirett ma’ persuni li jaħdmu fir-REKT kif ukoll mar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet tan-notifika jista’ jinkiseb għarfien ġdid u fil-fond.  

Ħarsa lejn id-dispożizzjonijiet u l-kwistjonijiet legali 
Fil-bidu tal-2011 ġew adottati dispożizzjonijiet legali nazzjonali kważi f’kull 
Stat Membru – partijiet mil-leġislazzjoni mhumiex applikati biss fi tliet pajjiżi bi 
struttura federali qawwija. L-imsieħba minn 11-il Stat Membru ddeċidew li jsiru 
parti minn REKT. Għadd konsiderevoli ta’ Stati Membri kisbu esperjenza tal-
istrument legali tar-REKT. Iżda numru sinifikanti ta’ Stati Membri għad 
m’għandhomx esperjenza prattika fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali. 
Għall-ewwel darba, fl-istħarriġ ġew inklużi wkoll ir-rappreżentanti tal-
awtoritajiet tan-notifika u l-esperti legali. Għal xi wħud mir-REKT, il-proċedura 
ta’ notifika setgħet kienet sfida, iżda skont l-esperjenzi miġbura f’dan l-istudju 
dan ma kienx hekk fil-maġġoranza tal-każijiet. Huwa importanti li jiġi nnotat li 
l-isfida hija reċiproka. Fil-fatt, fuq il-bażi tal-operat tar-REKT jistgħu jinħolqu 
implikazzjonijiet legali li qatt ma kien hemm bħalhom, liema implikazzjonijiet 
jridu jiġu vvalutati minn lenti legali. L-awtoritajiet iridu jitgħallmu jifhmu l-
                                                 
1  Opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Perspettivi ġodda għar-reviżjoni tar-
Regolament REKT”, adottata fis-27 ta’ Frar 2011. Ref. CdR 100/2010, relatur: is-Sur Alberto Núñez Feijóo 
(ES/PPE), President ta’ Galicia. 
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kontropartijiet tagħhom fil-pajjiżi ġirien, filwaqt li f’xi każijiet id-dokumenti 
ppreżentati mir-REKT jindikaw il-ħtieġa ta’ kontenut aktar konċiż. 
Iż-żewġ naħat fehmu b’mod ċar dan il-punt: huwa aħjar li l-proċedura ta’ 
notifika tieħu l-forma ta’ proċess ibbażat fuq id-djalogu. Is-semplifikazzjoni fuq 
il-bażi tal-esperjenza tiffaċilita l-istabbiliment ta’ djalogu xieraq, li huwa l-
muftieħ għar-rikonoxximent legali rapidu u mingħajr intoppi.  
L-isfidi legali prinċipali li indikaw il-partijiet interessati tar-REKT huma: 

 Il-fatt li t-tnedija tieħu żmien twil minħabba n-nuqqas ta’ kjarifika legali. 
Huwa mistenni li fil-futur qrib din il-kwistjoni tibqa’ preżenti peress li l-parti 
l-kbira tal-Istati Membri għad m’għandhomx esperjenza prattika bl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali. 

 Ir-reklutaġġ tal-persunal huwa mingħajr dubju l-aktar ostaklu dominanti 
matul il-fażi tal-bidu. Soluzzjoni waħda tista’ tkun is-sekondar tal-persunal, 
jiġifieri li l-persunal ikun impjegat ma’ istituzzjoni differenti u ssekondat 
mar-REKT (li jirrimborża l-ispejjeż). 

 L-istrutturi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-implikazzjonijiet tagħhom fuq it-
tkabbir u d-deċiżjonijiet operattivi: l-ewwel nett, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet 
is-sistema proporzjonali jew ta’ parità għar-rappreżentanza tal-membri fi 
ħdan il-korpi tar-REKT hija pjuttost stretta. Dan jista’ joħloq ostaklu f’każ li 
jkun maħsub li jsir tkabbir biex jiġu inklużi membri ġodda, u f’każ li l-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet isir qafas riġidu li ma jippermettix l-użu ta’ 
approċċi flessibbli. Għaldaqstant, id-deċiżjonijiet dwar punti strateġiċi 
essenzjali għandhom jirrikjedu l-unanimità. 

 Ir-REKT li jiddefinixxu lilhom innifishom bħala oqfsa għall-inizjattivi 
transkonfinali jistgħu jiffaċċjaw kwistjonijiet legali mingħajr preċedent fl-
implimentazzjoni ta’ ċerti attivitajiet. Dan, pereżempju, kien il-każ b’rabta 
mal-assugirazzjoni tas-saħħa fi skambju tal-apprentisti. 

Studji tal-każijiet 
It-tabella t’hawn taħt turi r-REKT stabbiliti2: 
 

                                                 
2 Filwaqt li kien possibbli li jiġi intervistat rappreżentant mill-biċċa l-kbira tar-REKT, f’xi każijiet ir-riċerka 
kienet ibbażata biss fuq id-dokumentazzjoni (desk research). 
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Isem tar-
REKT 

Pajjiżi3 
 

¯viluppi prinċipali fuq il-post 

Eurometropo
li Lille-
Kortrijk-
Tournai 

FR, BE Is-sitwazzjoni tal-persunal issolviet u ssoktat il-
ħidma fuq il-governanza għall-konurbazzjoni 
transkonfinali. Fil-ħidma qed titpoġġa enfasi fuq 
il-konsolidazzjoni tal-prattiki ta’ ħidma, l-iżvilupp 
ta’ strateġiji u l-proġetti pilota żgħar.  

Ister-Granum HU, SK L-għan ta’ dan ir-REKT, li għandu storja twila ta’ 
kooperazzjoni (l-ewwel Ewroreġjun tal-Istati 
Membri l-“ġodda”), huwa li jsaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika u soċjali fid-89 muniċipalità membru 
tiegħu. 

Galicia-Norte 
de Portugal 

ES, PT Minkejja li ġie stabbilit fl-2008, dan ir-REKT beda 
jopera fl-2010. Il-Galicia batiet mhux ftit fil-kriżi 
ekonomika u r-REKT, il-korp eżekuttiv tal-
komunità ta’ ħidma, iffoka l-attivitajiet tiegħu l-
aktar fuq it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjoekonomika fi 
ħdan il-fruntieri tiegħu. 

Amphictyony GR, CY, 
IT, FR 

Dan ir-REKT huwa kooperazzjoni ta’ 53 
muniċipalità minn Ċipru, il-Greċja, l-Italja u 
Franza. L-idea hi li xi darba dan ir-REKT jikber 
biex jinkludi pajjiżi terzi bħas-Serbja, it-Turkija u 
l-Iżrael u l-Palestina.  

UTTS4 
 

SK, HU Dan ir-REKT twaqqaf minn awtoritajiet lokali 
Ungeriżi u Slovakki fl-2009 sabiex jippromovi l-
koeżjoni ekonomika u soċjali bejn l-unitajiet 
territorjali. L-għan tiegħu huwa li jinkludi msieħba 
mill-Ukraina. 

Karst-Bodva HU, SK Din l-inizjattiva, li f’termini ġeografiċi hija 
pjuttost żgħira, tinsab f’żona b’wirt naturali, u 
għadha fit-triq lejn il-fażi operattiva. Għalkemm 
qed tfittex b’mod attiv membri ġodda, jidher li l-
kriterji tal-eliġibbiltà huma restrittivi ħafna billi 
diversi kandidati ma ġewx aċċettati. 

Duero-Douro  ES, PT Dan ir-REKT għandu l-akbar numru ta’ membri u 
l-partijiet interessati tiegħu għandhom sens qawwi 
ta’ sjieda tal-inizjattiva. Dan ir-REKT qed jippjana 

                                                 
3 Il-pajjiżi b’sing taħthom huma dawk fejn tinsab is-sede legali tar-REKT.  
4 Madankollu, skont wieħed mir-rappreżentanti, il-funzjonament tar-REKT kien problematiku u l-ġejjieni tiegħu 
jidher li hu pjuttost inċert. 
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Isem tar-
REKT 

Pajjiżi3 
 

¯viluppi prinċipali fuq il-post 

li jespandi biex jinkludi 17-il membru ġdid. In-
numru tal-persunal żdied. Ir-raggruppament 
ibbenefika ħafna minn storja twila ta’ 
kooperazzjoni. 

REKT West-
Vlaanderen 
/Flandre-
Dunkerque-
Côte d’Opale 

FR, BE Dan ir-REKT għandu storja twila ta’ 
kooperazzjoni bejn il-membri. Il-koeżjoni 
soċjoekonomika tista’ tiżdied bis-saħħa tan-natura 
tiegħu ta’ governanza f’diversi livelli. Wieħed 
mill-membri bħalissa qed iwettaq bidliet strutturali 
importanti li jaffettwaw l-operat tar-REKT. 

ARCHIMED IT, ES, CY Din l-inizjattiva tinvolvi lil Sqallija, il-Gżejjer 
Baleariċi u l-Aġenzija tal-Iżvilupp f’Larnaca 
(Ċipru). L-għanijiet tagħha huma li toħloq żona ta’ 
kooperazzjoni u skambju fil-gżejjer Mediterranji, u 
li tippromovi l-interessi komuni tagħhom fl-UE.  

Ewroregjun 
Pyrénées-
Méditerranée 

FR, ES Dan ir-REKT, magħmul minn erba’ msieħba 
reġjonali, twaqqaf fuq il-bażi ta’ ħtieġa politika 
ċara ta’ kooperazzjoni. Bħalissa qed isiru proġetti 
interessanti fil-qasam tal-edukazzjoni, in-negozju 
u l-kultura, u qed jiġi diskuss ir-rwol tar-REKT fil-
politika reġjonali u nazzjonali. 

Ewrodistrett 
Strasbourg-
Ortenau 

FR, DE Proġett kbir ta’ parteċipazzjoni ċivika u numru ta’ 
proġetti oħra taw spinta lill-proċess u mmotivaw 
lit-tim. Mill-perspettiva legali, l-estensjoni reċenti 
tan-numru ta’ msieħba u l-kwistjonijiet relatati 
mal-impjieg biddlu d-dinamika tal-ħidma tar-
REKT. 

ZASNET PT, ES Dan ir-raggruppament ġie stabbilit fil-bidu tal-
2010. Wieħed mill-ewwel passi prinċipali tiegħu 
kien il-ħruġ ta’ stqarrija konġunta favur ir-riserva 
ta’ bijosfera sabiex tinkoraġġixxi l-iżvilupp 
sostenibbli fit-territorju komuni. 

Grande 
Région 

FR, DE, 
BE, LU 

Dan ir-REKT, bħala l-awtorità tal-ġestjoni għal 
programm ta’ kooperazzjoni multilaterali, issa qed 
jaħdem biex jistabbilixxi prattiki ġodda u jerġa’ 
jiddefinixxi d-diviżjoni tal-kompiti bejn l-atturi 
prinċipali tal-programm (Awtorità tal-Ġestjoni, 
Segretarjat Tekniku Konġunt, Kumitat tal-
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Isem tar-
REKT 

Pajjiżi3 
 

¯viluppi prinċipali fuq il-post 

Monitoraġġ).  
Hospital de 
la Cerdanya 

ES, FR Dan l-isptar għadu qed jinbena u ser jiftaħ fl-2012. 
Ser ikun ukoll il-qalba ta’ diversi inizjattivi relatati 
mal-governanza reġjonali fil-qasam tas-saħħa. 

Ewrodistrett 
Saar Moselle 

FR, DE Fuq il-bażi ta’ 10 snin ta’ kooperazzjoni, l-għan ta’ 
dan ir-REKT huwa li jkompli jiżviluppa l-oqsma 
tat-turiżmu, is-saħħa u t-trasport f’territorju fejn 
joqogħdu 600,000 persuna. L-għan tiegħu huwa li 
tinkiseb governanza komuni u tiżdied il-
kooperazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja. 

Pons Danubii SK, HU Din il-kooperazzjoni bejn il-bliet, stabbilita fl-
2010, ħatret id-direttur tagħha u qed tfittex b’mod 
proattiv li tikkonsolida l-bażi tagħha permezz ta’ 
proġetti ffinanzjati mill-kooperazzjoni territorjali 
Ewropea. 

REKT 
Abaúj-
Abaújban 

SK, HU Dan ir-ragguppament twaqqaf f’nofs l-2010 fuq il-
bażi ta’ proġetti attwali u preċedenti ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea. Il-korp 
operattiv tiegħu huwa fondazzjoni li hija pjuttost 
attiva f’attivitajiet transkonfinali f’diversi oqsma. 

Bánát-
Triplex 
Confinium 
Ltd. 

HU, RO Dan ir-raggruppament inħoloq f’Jannar 2011 u 
jgħaqqad 74 muniċipalità. Jiffoka fuq l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji tal-kompetittività u 
tal-iżvilupp fl-oqsma tal-innovazzjoni agrikola, is-
sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-infrastruttura u l-
edukazzjoni u t-taħriġ. L-għan tiegħu huwa li 
jinkludi msieħba mis-Serbja.  

 

Xi raggruppamenti bħalissa jinsabu fil-fażi tal-istabbiliment tagħhom. L-eżempji 
li ġejjin jirrappreżentaw raggruppamenti li jinkludu funzjonijiet ġodda tar-REKT 
li qatt ma kien hemm bħalhom:  

 Ir-REKT Esch-Belval huwa istituzzjoni ta’ koordinazzjoni għar-
rikonverżjoni ta’ żona ta’ madwar 600 ettaru li qabel kienet industrijalizzata 
fil-fruntieri bejn Franza u l-Lussemburgu.  

 Il-Park Marittimu Internazzjonali ta’ Bouches du Bonifacio bejn Korsika u 
Sardinja għandu l-għan li r-riżerva marittima binazzjonali li tinsab fi strett 
internazzjonali tiġi ġestitat b’mod konġunt.  
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 Il-proġett “Code 24” tal-INTERREG IVB tal-Ewropa tal-Majjistral qed 
jippjana t-twaqqif ta’ REKT biex jiżgura li l-kooperazzjoni tissokta. L-għan 
ta’ dan il-proġett hu li jikkoordina l-iżvilupp ekonomiku u l-ippjanar tat-
territorju, tat-trasport u dak ekoloġiku matul l-assi ferrovjarju trans-
Ewropew (TEN-T) Nru. 24 minn Rotterdam sa Genova. 

 In-Netwerk Ewropew tal-Għarfien Urban (EUKN, European Urban 
Knowledge Network) żviluppa minn netwerk eżistenti ta’ skambju dwar il-
kwistjonijiet marbutin mal-iżvilupp urban bil-parteċipazzjoni ta’ 15-il Stat 
Membru. 

Sejbiet prinċipali  
Wara madwar tliet snin u nofs ta’ żvilupp reali tar-REKT (billi l-ewwel wieħed 
ġie stabbilit fl-2008), issa jistgħu jiġu indikati xi mudelli ġeografiċi. 
Ġew identifikati dawn l-aspetti importanti fl-iżvilupp tar-REKT: 

 Spanja-Franza-Portugall – REKT għall-iżvilupp reġjonali fiż-żoni tal-
fruntiera. Il-karatteristika partikolari ta’ dawn iż-żoni tal-fruntiera hija l-
istorja twila ta’ kooperazzjoni li sservi ta’ inċentiv qawwi. Il-proċess ta’ 
żvilupp kontinwu ntrabat mas-similaritajiet fil-lingwa u l-kultura kif ukoll 
ma’ appoġġ politiku enormi fuq il-bażi tat-trattati li wasslu għall-ħolqien ta’ 
diversi predeċessuri tar-REKT. 

 Belġju-Lussemburgu-Franza-Ġermanja – politiki għall-konurbazzjonijiet 
integrati. Mill-ħamsinijiet ’l hawn seta’ jiġi osservat proċess kontinwu ta’ 
integrazzjoni ekonomika u ċivika. Mill-2006 ’l hawn, f’din iż-żona integrata 
ħafna u b’densità ta’ popolazzjoni għolja twaqqfu għadd ta’ REKT – 
Ewrodistretti u Ewrometropoli – li wasslu biex jinħolqu strateġiji u jiġu 
żviluppati u implimentati proġetti għall-governanza ta’ territorji u 
konurbazzjonijiet transkonfinali. 

 Ungerija-Slovakkja – ir-REKT bħala strument għall-inizjattivi tal-iżvilupp 
lokali u reġjonali. Is-sena l-oħra saru żviluppi pjuttost intensi f’dawn il-
partijiet. Flimkien mar-REKT Ister-Granum inħolqu raggruppamenti ġodda. 
Ir-raggruppamenti kollha jiddependu ħafna mill-finanzjament tal-proġetti ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea. 

 Baċir tal-Mediterran: ir-REKT huwa strument li jikkonsolida l-istrutturi tal-
kooperazzjoni dgħajfa b’rabta mal-promozzjoni tal-iskambju kulturali, tad-
djalogu politiku u tal-interessi komuni fil-livell tal-UE.  

Il-funzjonijiet tar-REKT stabbiliti jistgħu jiġu kklassifikati kif ġej: 
 Inizjattivi wisgħin għall-iżvilupp tal-politika, il-ħolqien ta’ strateġiji u 

azzjonijiet li jistgħu jkunu relatati mal-Istrateġija Ewropa 2020: il-
maġġoranza l-kbira tar-REKT eżistenti qed jaħdmu fuq firxa wiesgħa ta’ 
temi. Dan it-tip ta’ REKT jadotta approċċ ta’ esplorazzjoni u 
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konsolidazzjoni ta’ metodi ġodda ta’ governanza u koeżjoni. Il-karatteristika 
tiegħu hi li jistabbilixxi entità ġeografika ġdida u dibattitu politiku bejn atturi 
li ma kinux jiltaqgħu b’mod regolari qabel. Huma jaċċettaw b’mod impliċitu 
l-isfida li ma jibqgħux iħarsu lejn l-interessi purament lokali biex 
jikkontribwixxu għal strateġija ta’ żvilupp usa’. 

 Il-ġestjoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea: REKT 
wieħed iservi ta’ Awtorità tal-Ġestjoni għal programm multilaterali ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali (li fih jipparteċipaw erba’ Stati Membri). 

 Il-provvediment ta’ servizzi pubbliċi: ir-REKT Hospital de la Cerdanya 
jiġġestixxi sptar. Sa ċertu punt, dan ir-REKT jirrappreżenta impenn 
partikolarment qawwi fir-rigward tal-impatt u l-volum finanzjarju biex 
titwettaq azzjoni konġunta. Din il-faċilità, li ser tiftaħ fl-2012, tirrappreżenta 
t-tmiem ta’ proċess twil u intens ta’ diskussjonijiet. Ir-REKT Duero-Douro 
qed jippjana li jibda jipprovdi s-servizzi soċjali muniċipali b’mod konġunt. 
Bir-REKT tal-Park Marittimu Internazzjonali ta’ Bouches du Bonifacio, li 
qed jinħoloq bħalissa, ser ikun possibbli li park naturali transkonfinali jiġi 
ġestit b’mod konġunt.  

Bħalissa qed jiġu diskussi wkoll approċċi kompletament ġodda li qatt ma 
ntużaw qabel għar-REKT u l-funzjonijiet tagħhom. Ir-REKT jistgħu jsiru 
elementi li jixprunaw il-ġestjoni futura tal-programmi tan-netwerk ta’ 
kooperazzjoni territorjali Ewropea, bħall-INTERACT u l-ESPON, fil-perjodu 
ta’ wara l-2013.  
Minn banda, ir-REKT, bħala strumenti legali rikonoxxuti, jistgħu jsaħħu l-
impenn tal-Istati Membri favur programmi bħal dawn, filwaqt li mill-banda l-
oħra, huma jistgħu jappoġġjaw l-approċċi ġodda għall-governanza u l-ġestjoni 
finanzjarja (u b’hekk jingħelbu l-ostakli li bħalissa qed jimpedixxu l-
implimentazzjoni). 

Il-governanza u l-koeżjoni territorjali 
Meta ħarisna lejn l-istudji tal-każijiet li ħejjejna għal dan id-dokument, 
osservajna tliet punti ewlenin kif il-governanza u l-koeżjoni territorjali jistgħu 
jiġu indirizzati: 

 Kooperazzjoni aħjar bejn il-membri u l-imsieħba għaliex ir-REKT, permezz 
tal-istruttura soda tiegħu, ilaqqa’ l-imsieħba involuti kollha madwar mejda 
waħda. 

 Viżibbiltà akbar tal-koeżjoni territorjali għaliex ir-REKT jippermetti 
viżibbiltà akbar tal-kooperazzjoni territorjali u din il-forma ta’ kooperazzjoni 
tagħti setgħa legali, politika u ekonomika akbar. 

 It-titjib li joħloq il-qafas legali ta’ REKT.  
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Possibbiltajiet għal strateġija ta’ komunikazzjoni estiża tar-REKT 
L-istrateġija ta’ komunikazzjoni tar-REKT għandha tissejjes fuq żewġ pilastri 
ta’ azzjoni prinċipali: 

 It-tnedija u l-iżvilupp ta’ Pjattaforma tar-REKT: il-pjattaforma m’għandhiex 
tinkludi biss il-madwar tletin eżempju ta’ REKT li jeżistu jew qed jiġu 
stabbiliti, iżda għandha tinkludi wkoll grupp akbar ta’ partijiet interessati 
bħal organizzazzjonijiet, esperti u strutturi transkonfinali oħra li 
jappoġġjawha. 

 Il-kontribut għas-sensibilizzazzjoni u ż-żieda tal-interess fir-REKT: bħalissa 
jeżistu madwar 80 programm ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea f’livell 
transkonfinali u 15 f’livell transnazzjonali. Dawn il-programmi jiġbru 
flimkien lill-istituzzjonijiet bħala benefiċjarji li wrew interess f’approċċi 
ġodda ta’ kooperazzjoni. Dan jista’ jitqies bħala suq potenzjali għar-REKT. 
Wieħed għandu jimmira wkoll għall-awtoritajiet nazzjonali.  

Fid-dawl tan-numru żgħir ta’ REKT eżistenti, l-isfida inerenti hija li l-istruttura 
tar-REKT tiġi ppreżentata bħala strument attraenti fl-aġenda tal-partijiet 
interessati, b’mod partikolari meta jinbdew ir-riflessjonijiet u n-negozjati għall-
perjodu li jmiss (2014-2020). Żewġ punti li jistħoqqilhom attenzjoni partikolari 
fil-proċess huma: 

 It-tisħiħ tar-rabtiet mal-programmi tan-netwerk ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea (INTERACT, URBACT, INTERREG IVB, ESPON): dawn il-
programmi jistgħu jipprovdu appoġġ siewi għas-sensibilizzazzjoni dwar ir-
REKT. 

 L-orjentazzjoni tad-dibattitu lejn ir-rwol tar-REKT fil-kooperazzjoni 
territorjali Ewropea: il-finanzjament Komunitarju ser jibqa’ l-inċentiv 
ewlieni għall-proġetti relatati mal-kooperazzjoni territorjali. Għal għadd 
konsiderevoli ta’ REKT eżistenti, dan il-finanzjament huwa essenzjali għall-
konsolidazzjoni tagħhom. Billi DĠ Regio ser jipprepara rapport dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament REKT fl-2011 bi proposti dwar kif jista’ 
jittejjeb, pożizzjoni ċara favur ir-REKT tista’ tipprovdi argumenti 
konvinċenti dwar il-valur miżjud tiegħu, u dan ikollu impatt fuq il-proċess 
tal-programmazzjoni għall-perjodu li jmiss (2014-2020). 

 
Sabiex jiġi mmirat pubbliku usa’ għandu jintuża dan is-sett ta’ għodda, li hu 
magħruf sew: 

 Il-websajt tal-Pjattaforma tar-REKT u pjattaforma konsultattiva komuni: il-
websajt għandha sservi ta’ ċentru għall-ħżin tal-informazzjoni, inkluża l-
informazzjoni 2.0 bl-użu ta’ forum onlajn u n-netwerks soċjali. L-ammont 
ta’ xogħol meħtieġ għall-aġġornament kontinwu m’għandux jiġi 
sottovalutat. Rigward il-ħsieb li tinħoloq pjattaforma konsultatttiva, huwa 
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evidenti li l-iskambju dwar il-kwistjonijiet legali ser ikun interessanti 
immens għall-partijiet interessati. 

 Rabtiet u kooperazzjoni msaħħa maċ-ċentri ta’ informazzjoni eżistenti: 
b’mod partikolari DĠ Regio, INTERACT, URBACT u l-Missjoni 
Operattiva Transkonfinali (MOT), l-Assoċjazzjoni tar-Reġjuni Ewropej tal-
Fruntiera (AEBR, Association of European Border Regions), u 
organizzazzjonijiet oħra li joffru l-appoġġ. 

 Gruppi ta’ esperti li jiffokaw fuq żewġ oqsma ta’ speċjalizzazzjoni: l-ewwel 
nett, l-għarfien dwar il-governanza, l-istrateġija u l-iżvilupp tal-politiki, u t-
tieni nett, l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali. Madankollu, il-
gruppi ta’ esperti jeħtieġu xi kjarifiki rigward il-finanzjament tal-esperti, 
billi l-kultura amministrattiva u r-rekwiżiti speċifiċi fil-livell nazzjonali 
għadhom jippreżentaw sfida kbira. 

 L-avvenimenti mmirati, il-kuntatt wiċċ imb wiċċ u l-kuntatt regolari bit-
telefon għadhom ingredjenti importanti sabiex in-netwerking jirnexxi. 
Lanqas il-pjattaformi onlajn ġestiti tajjeb ma jistgħu jieħdu post l-
avvenimenti regolari għall-bini ta’ komunità. Il-gruppi mmirati prinċipali 
huwa l-partijiet interessati tar-REKT, l-awtoritajiet tan-notifika kif ukoll il-
partijiet interessati u l-benefiċjarji tal-programmi ta’ kooperazzjoni 
territorjali Ewropea. 

 Il-monitoraġġ ser jibqa’ kwistjoni prinċipali sabiex tingħata ħarsa ġenerali 
lejn l-iżviluppi: il-perjodu attwali ta’ sena jidher li huwa adegwat sabiex jiġu 
vvalutati b’mod utli l-iżviluppi fil-post. Billi huwa mistenni li l-għadd ta’ 
REKT jikber, il-metodu kif isiru r-rapporti jrid jinbidel u dan jista’ jiġi 
adattat biex jipprovdi l-informazzjoni lesta għall-websajt. 

 
_____________ 
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