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I. IT-TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI U TAS-SEAE 
FIL-QOSOR 

Il-programmi transfruntiera tul il-fruntieri esterni tal-art u tal-baħar tal-UE huma forma unika ta’ 
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi sħab ġirien. Din il-kooperazzjoni tipprovdi għal aktar 
kuntatti u skambji bejn il-persuni fil-livell reġjonali u lokali, u tinvolvi firxa wiesgħa ta’ atturi 
(muniċipalitajiet, NGOs, universitajiet eċċ.). Il-programmi ta’ Kooperazzjoni Transfruntieri (CBC) tal-
Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI) 2014-2020 huma apprezzati ħafna mill-partijiet ikkonċernati 
kollha u huma perċepiti b’mod wiesa’ bħala modi ta’ suċċess biex l-UE u l-pajjiżi ġirien tagħha 
jinġiebu flimkien madwar sfidi u prijoritajiet komuni, bi sjieda u sħubija fiċ-ċentru ta’ din il-
kooperazzjoni.  

Il-kooperazzjoni għandha rwol uniku bħala parti mis-sett ta’ għodod tal-politika barranija tal-UE. 
F’għadd ta’ każijiet, il-programmi tal-ENI CBC ippermettew il-kooperazzjoni, li kieku ma kinitx isseħħ 
jew kienet tiffaċċja diffikultajiet għal raġunijiet politiċi; pereżempju l-kooperazzjoni bejn l-Iżrael u l-
ġirien Għarab tiegħu. Bħala tali, is-CBC tirrappreżenta għodda apolitika importanti għall-bini tal-
fiduċja. Dan huwa assi ewlieni u valur miżjud, rikonoxxut mill-imsieħba kollha involuti.  

Il-programmi tal-ENI CBC huma wkoll ta’ importanza ewlenija fl-indirizzar ta’ lakuni fl-iżvilupp ta’ 
żoni tal-fruntiera u sfidi li jaqsmu l-fruntieri nazzjonali, eż. it-tibdil fil-klima jew il-konnessjonijiet 
tat-trasport. L-indirizzar ta’ kwistjonijiet bħal dawn permezz ta’ mudell speċifiku ta’ governanza tal-
kooperazzjoni, l-ENI CBC wera li huwa strument effettiv għal soluzzjonijiet konġunti.  

Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjoni ġenerali tar-rapport speċjali tal-QEA li jikkonferma li l-programmi 
tal-ENI CBC ipprovdew appoġġ rilevanti u siewi lir-reġjuni fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera 

esterna tal-UE. Minħabba t-twaqqit tiegħu, l-awditu seta’ neċessarjament ikopri biss parzjalment 
ir-riżultati tas-CBC tal-ENI li bdiet l-implimentazzjoni sħiħa fl-2019. Ir-riżultati kompleti se jkunu 
magħrufa biss fl-għeluq, fl-2025. 

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-komplementarjetajiet fost l-istrumenti tal-UE implimentati fl-istess 
territorju dejjem jistgħu jittejbu.  Aħna nilqgħu l-interess tad-Delegazzjonijiet tal-UE li jkunu aktar 
involuti u infurmati aħjar dwar il-kooperazzjoni. Aħna nilqgħu wkoll il-konklużjoni tal-QEA dwar il-
ħtieġa għal involviment aktar mill-qrib tad-Delegazzjonijiet tal-UE u aħna nqisu li tali involviment 
għandu jirrispetta r-regoli dwar il-governanza għal dawn il-programmi taħt l-approċċ ta’ ġestjoni 
kondiviża.  

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi xi wħud mill-kwistjonijiet li ffaċċjaw l-implimentazzjoni tal-ENI CBC fil-
passat, bħal bidu tard tal-programmi, xi dgħufijiet fil-monitoraġġ tar-riżultati jew aċċess 
insuffiċjenti għal għodod ta’ rappurtar kontra l-frodi. Il-Kummissjoni indirizzat dawn il-kwistjonijiet 
permezz tal-integrazzjoni tal-ENI CBC fil-qafas ġenerali tal-Interreg fi ħdan il-politika ta’ koeżjoni. 
Il-“programmi Interreg NEXT”, kif issa huma magħrufa, fl-2021-2027 se jibbenefikaw minn qafas 
legali simplifikat, proċeduri ġodda u livell għoli kontinwu ta’ impenn, minkejja l-isfidi mingħajr 
preċedent li nħolqu mill-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna. L-Interreg NEXT se jkun fil-
qalba tal-appoġġ tal-UE lill-Ukrajna u lill-poplu tagħha fit-triq Ewropea tagħhom, filwaqt li jibni l-
kapaċitajiet u jrawwem rabtiet ta’ kooperazzjoni mal-UE fir-reġjuni tal-fruntiera tagħha.  
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II. TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI U S-SEAE 
GĦALL-OSSERVAZZJONIJIET PRINĊIPALI TAL-QEA  

1. Komplementarjetà tal-ENI CBC ma’ programmi oħra 

ffinanzjati mill-UE  

Il-Kummissjoni hija sodisfatta bl-osservazzjoni ewlenija tal-QEA li l-programmi tal-ENI CBC ġew 
żviluppati b’mod parteċipattiv u identifikaw prijoritajiet allinjati mal-isfidi komuni tar-reġjuni tal-
fruntiera. Huwa jinnota wkoll li l-QEA rrikonoxxiet li l-objettivi tematiċi magħżula mill-programmi 
kienu konformi mal-analiżi tagħhom tal-isfidi u d-dgħufijiet tar-reġjuni1 u li s-soċjetà ċivili kellha 
rwol importanti fid-definizzjoni tal-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tar-reġjuni parteċipanti2. 

Il-Kummissjoni tħeġġeġ u tippromwovi l-koordinazzjoni fost il-programmi u l-għodod tal-UE biex 
jissaħħu s-sinerġiji bejniethom u jiġi evitat finanzjament doppju. Aħna sodisfatti bl-osservazzjoni 
tal-QEA li l-Kummissjoni għamlet sforzi biex tevita l-finanzjament doppju tal-proġetti u biex 
tidentifika sinerġiji possibbli3. Il-Kummissjoni ħarġet ukoll rakkomandazzjoni għall-programmi f’dan 
is-sens. Barra minn hekk, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, Interact u TESIM (il-proġett ta’ assistenza 
teknika tal-Kummissjoni li jappoġġa l-programmi ENI CBC), f’Lulju 2020 ħolqu l-pjattaforma ta’ 
djalogu “Titjib tas-sinerġiji madwar il-Mediterran”. Din il-pjattaforma hija miftuħa għall-programmi 
Interreg 2021–2027 kollha li joperaw fil-Mediterran u tiffaċilita koordinazzjoni aktar b’saħħitha 
kemm matul il-programmazzjoni kif ukoll matul l-implimentazzjoni. Il-Kummissjoni tinnota wkoll ir-
rikonoxximent tal-QEA tal-isforzi ta’ koordinazzjoni li qed isiru minn TESIM il-programm Interact u l-
programmi tal-ENI CBC infushom4.  

L-awtoritajiet maniġerjali huma responsabbli biex jiżguraw is-sinerġiji u jevitaw id-duplikazzjoni jew 
il-finanzjament doppju. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ma taqbilx li l-koordinazzjoni li titwettaq 
hija “insuffiċjenti” u li hemm “nuqqas ta’ koordinazzjoni strutturata”5. 

Il-Kummissjoni u s-SEAE jqisu li huwa importanti li d-Delegazzjonijiet tal-UE jkunu aktar involuti fil-
programmi ENI CBC u Interreg NEXT6. Madankollu, il-qafas legali għall-politika ta’ koeżjoni 
jiddefinixxi b’mod ċar ir-rwol tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-programmi. Taħt ġestjoni 
kondiviża, ir-responsabbiltà għall-għażla tal-proġetti u l-monitoraġġ fil-livell tal-proġetti hija tal-
pajjiżi parteċipanti u tal-awtoritajiet tal-programm, u mhux tal-Kummissjoni. 

Għall-programmi 2021–2027, il-Kummissjoni ssimplifikat b’mod sinifikanti l-proċeduri għat-
twaqqif ta’ programmi taħt il-miżuri tal-politika ta’ koeżjoni. B’mod partikolari, il-ħatra tal-
awtoritajiet tal-programm hija abolita, u dan għandu jgħin biex jiġi evitat dewmien identifikat fil-
perjodu 2014–20207 u jaċċellera l-bidu tal-programmi futuri.  

                                                 
1 Ara l-osservazzjoni 15 tal-QEA.  

2 Ara l-osservazzjoni 22 tal-QEA.  

3 Ara l-osservazzjoni 23 tal-QEA.  

4 Ara l-osservazzjoni 28 tal-QEA. 

5 Ara l-osservazzjoni 29 tal-QEA. 

6 Ara l-osservazzjoni 31 tal-QEA. 

7 Ara l-osservazzjoni 33 tal-QEA. 
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2. Selezzjoni, monitoraġġ u rapportar  

Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjonijiet tal-QEA dwar il-proċess tal-għażla kkwalifikat bħala “fil-biċċa 
l-kbira trasparenti u mfassal biex jagħżel l-aktar proġetti xierqa tal-ENI CBC”, u r-rwol tal-
Kummissjoni u tal-awtoritajiet maniġerjali fl-għoti ta’ gwida utli dwar l-implimentazzjoni tal-
proġetti u dwar il-mitigazzjoni tar-riskju ta’ frodi. Aħna nieħdu nota tas-sejbiet tal-QEA relatati mal-
prestazzjoni (tajba) proġettata tal-proġetti kif ukoll xi impatt transfruntier aktar dgħajjef 
f’minoranza ta’ proġetti awditjati. Fil-bidu ta’ Ottubru 2022, il-Kummissjoni kisbet informazzjoni 
mill-awtoritajiet tal-programm li d-dgħufijiet identifikati mill-QEA qed jiġu, tal-inqas parzjalment, 
indirizzati sadanittant8. Pereżempju, il-kostruzzjoni tal-qsim tal-fruntiera tat-triq f’Malhowice, il-
Polonja, li se ttejjeb id-dimensjoni transfruntiera tal-proġett tat-triq reġjonali 885, għadha 
għaddejja u għandha tiġi ffinalizzata fl-2025. Skont l-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet tal-
programm, il-kontrolli fuq il-post ittardjati kollha mill-pjan annwali 2020–2021 twettqu sal-aħħar 
ta’ Ġunju 2022. 

Fir-rigward tal-qafas ta’ monitoraġġ u rapportar għall-programmi, il-programmi kollha għażlu mill-
inqas indikatur tal-output komuni wieħed għal kull prijorità, li jippermetti livell plawżibbli ta’ 
aggregazzjoni fil-livell tal-ENI CBC9. Hija ppjanata aktar ħidma biex tappoġġa l-programmi, inkluż 
permezz ta’ assistenza teknika, biex tgħinhom jistabbilixxu s-sistema ta’ indikaturi fil-livell tal-
proġetti b’mod preċiż.  

3. Il-programmi NEXT u l-prospetti għall-futur 

Il-Kummissjoni tilqa’ r-rikonoxximent tal-QEA li l-bidliet li saru fil-qafas u l-proċeduri legali l-ġodda 
għall-2021–2027 jirriflettu t-tagħlimiet meħuda mill-passat. Il-Kummissjoni hija konvinta li l-
miżuri ta’ simplifikazzjoni introdotti se joffru benefiċċji tanġibbli għall-programmi kif ukoll għall-
implimentazzjoni tagħhom, u għall-benefiċjarji tal-proġett. Il-Kummissjoni tqis li r-regolamenti l-
ġodda jipprevedu sistema aktar milli robusta biżżejjed biex tidentifika kwalunkwe dgħufija fis-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-programmi, mingħajr il-konsegwenzi negattivi u d-dewmien twil li 
ħolqot il-proċedura ta’ ħatra preċedenti10. Bl-istess mod, il-Kummissjoni tara biss vantaġġi u l-ebda 
riskji sostanzjali fl-applikazzjoni tal-proċedura simplifikata għall-Proġetti Kbar ta’ Infrastruttura. Il-
leġiżlazzjoni xorta tippermetti lill-Kummissjoni tagħti l-opinjoni tagħha qabel l-għażla ta’ proġett, 
iżda dan l-intervent m’għandux idewwem l-implimentazzjoni ta’ tali proġetti. 

Il-Kummissjoni tqis li d-dgħufijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ u rappurtar tal-ENI CBC identifikati 
mill-QEA ġew indirizzati b’mod xieraq mir-regolamenti l-ġodda. Il-programmi jridu japplikaw il-
qafas tal-prestazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni, billi jistabbilixxu sistema ċara ta’ indikaturi komuni 
tal-output u tar-riżultati. Il-Kummissjoni ħeġġet b’mod konsistenti lill-programmi biex jagħmlu użu 
minn dawn l-indikaturi komuni u l-programmi Interreg NEXT kollha għażlu li jużaw l-indikaturi 
komuni l-ġodda tal-output u tar-riżultati, li se jirriżultaw f’livell ta’ aggregazzjoni għall-programmi 
tal-2021–2027 ħafna ogħla milli fl-2014–202011.  

L-adozzjoni tad-dokument ta’ strateġija pluriennali fil-fatt ġiet ittardjata minħabba l-aggressjoni 
militari Russa kontra l-Ukrajna. Madankollu, ġie adottat fit-12 ta’ Awwissu.  

                                                 
8 Ara l-osservazzjonijiet 59 u 66. 

9 Ara l-osservazzjoni 61 tal-QEA. 

10 Ara l-osservazzjoni 77 tal-QEA. 

11 Ara l-osservazzjoni 81 tal-QEA. 
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Minħabba l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna, l-attivitajiet kollha ta’ kooperazzjoni tal-UE 
mar-Russja u l-Belarussja huma sospiżi, u l-programmi ta’ kooperazzjoni 2021-2027 maż-żewġ 
pajjiżi x’aktarx li ma jibdewx fil-futur qrib. Minkejja kuntest politiku diffiċli ħafna, hemm entużjażmu 
kontinwu u livell għoli ta’ impenn għall-kooperazzjoni tal-Viċinat tan-Nofsinhar fiż-żona tal-
Mediterran.   

Barra minn hekk, il-kooperazzjoni mal-Ukrajna u r-Repubblika tal-Moldova qed tikseb aktar 
momentum u importanza peress li ż-żewġ pajjiżi qed jingħataw l-istatus ta’ kandidat tal-UE. 
Interreg jipprovdi okkażjoni unika biex l-Ukrajna u r-Repubblika tal-Moldova jkunu direttament parti 
mill-programmi ta’ ġestjoni kondiviża. Bl-investimenti fl-edukazzjoni, is-saħħa, l-infrastruttura 
ekoloġika jew il-ġestjoni tal-qsim tal-fruntieri, il-programmi Interreg NEXT se jgħinu biex jiġu 
indirizzati diversi sfidi u l-ħtiġijiet urġenti tar-reġjuni tal-fruntiera fil-pajjiżi sħab, u joffru 
opportunitajiet imprezzabbli lill-partijiet ikkonċernati reġjonali u lokali biex iżidu l-kapaċitajiet 
tagħhom permezz ta’ proġetti konġunti mal-kontropartijiet tal-Istati Membri tagħhom. Il-
Kummissjoni qed tagħmel l-almu tagħha biex issaħħaħ din il-kooperazzjoni kemm finanzjarjament 
kif ukoll permezz tal-adattament tal-qafas legali. Il-Kummissjoni qed tagħmel dak kollu li tista’ biex 
tadotta l-programmi l-ġodda sa tmiem l-2022 biex tkun tista’ tibda kooperazzjoni u investimenti 
ġodda fir-reġjuni tal-fruntiera malajr kemm jista’ jkun.  

III. IT-TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦALL-
KONKLUŻJONIJIET U R-RAKKOMANDAZZJONIJIET 
TAL-QEA  

Rakkomandazzjoni 1 – Titjib tal-kordinazzjoni bejn il-

programmi  

Il-Kummissjoni għandha: 

(a) meta jiġu rieżaminati l-abbozzi tal-programmi Interreg NEXT, jiġi vvalutat jekk il-programmi 

b’sovrapożizzjoni ġeografika parzjali impenjawx ruħhom li jiżguraw koordinazzjoni bejn il-

programmi, komplementarjetajiet u sinerġiji;  

(b) fir-rwol ta’ monitoraġġ tagħha, tivverifika l-implimentazzjoni effettiva tal-koordinazzjoni bejn 

il-programmi stabbilita. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni għal (a): 31 Diċembru 2022 

Data mmirata għall-implimentazzjoni għal (b): 30 ta’ Ġunju 2023 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

Fir-rigward tal-punt (a), il-programmi Interreg 2021–2027 kollha, inkluż Interreg NEXT, huma 
meħtieġa jiddeskrivu fid-dokument tal-programm tagħhom kif jitqiesu l-komplementarjetà u s-
sinerġiji ma’ programmi u strumenti oħra ta’ finanzjament. (L-Artikolu 17(3)(b) (ii) tar-Regolament 
Interreg). Il-Kummissjoni għalhekk tivvaluta matul il-valutazzjoni tal-kwalità tal-programmi, u qabel 
l-approvazzjoni, jekk dan ir-rekwiżit huwiex issodisfat. Dan jinkludi deskrizzjoni dwar kif l-
awtoritajiet tal-programm beħsiebhom jikkoordinaw ma’ flussi oħra ta’ finanzjament tal-UE, inkluż 
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għall-kooperazzjoni bilaterali tal-UE ma’ pajjiżi sħab. Il-koordinazzjoni tista’ tvarja abbażi tal-
kumplessità, il-kuntest u l-ispeċifiċitajiet ġeografiċi ta’ programm.  

Fir-rigward tal-punt (b), il-Kummissjoni se tivverifika jekk l-awtoritajiet tal-programm jimplimentawx 
il-koordinazzjoni bejn il-programmi fil-programmi Interreg NEXT tagħhom.  

Rakkomandazzjoni 2 – Tisħiħ tal-involviment tad-

Delegazzjonijiet tal-UE 

Fil-kapaċità konsultattiva tagħha, jenħtieġ li l-Kummissjoni tinvolvi b’mod sistematiku, bħala 

osservaturi, lis-SEAE u lid-Delegazzjonijiet rilevanti tal-UE fil-ħidma tal-kumitati tal-ipprogrammar 

konġunt u tal-kumitati konġunti ta’ monitoraġġ. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 31 ta' Marzu 2023 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

Id-DĠ Politika Reġjonali u Urbana huwa chef de file għall-ġestjoni tal-programmi ENI CBC u Interreg 
NEXT u għalhekk jirrappreżenta lill-Kummissjoni Ewropea fil-kumitati ta’ monitoraġġ. Bħal fil-każ 
tal-programmi kollha tal-politika ta’ koeżjoni, id-DĠ ewlieni se jikkunsidra l-aġenda ta’ kull kumitat 
ta’ monitoraġġ u se jagħmel arranġamenti għal rappreżentanza xierqa tal-Kummissjoni, kif ukoll 
tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u tal-kollegi tad-Delegazzjoni tal-UE.   

Il-Kummissjoni se tiżgura kondiviżjoni sistematika tad-dokumentazzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ 
mal-kollegi rilevanti, inklużi dawk fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u d-Delegazzjonijiet 
tal-UE. Din hija prattika diġà fis-seħħ għal xi programmi tal-ENI CBC, eż. ENI CBC Mediterranju.  

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kumitati konġunti tal-ipprogrammar mhumiex korpi formali tal-
programm. Dawn jinħolqu fuq bażi ad hoc mill-pajjiżi parteċipanti biex jiktbu d-dokumenti l-ġodda 
tal-programm. Dawn mhux se jibqgħu jeżistu fl-2022 ladarba l-programmi jiġu adottati. 

Rakkomandazzjoni 3 – Adattament ta’ għodda tal-IT għar-

rappurtar tal-frodi  

Il-Kummissjoni għandha tippermetti lill-korpi ta’ kontra l-frodi f’pajjiżi mhux tal-UE (identifikati fi 

ftehimiet ta’ finanzjament) biex jirrapportaw irregolaritajiet potenzjali direttament permezz tas-

Sistema ta’ Ġestjoni tal-Irregolaritajiet. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 31 ta' Diċembru 2023 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

L-aċċess għal awtoritajiet ta’ rapportar u utenti ġodda huwa teknikament possibbli. Dan jista’ u se 
jingħata. Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, minħabba l-livell attwali ta’ riżorsi umani 
disponibbli, l-għoti ta’ taħriġ, gwida u assistenza lill-utenti l-ġodda jistgħu jkunu ta’ sfida. Il-
Kummissjoni tinnota wkoll li f’pajjiżi mhux tal-UE li jibbenefikaw mill-assistenza tal-UE jista’ jkun 
hemm kwistjonijiet ta’ kompetenza għar-rappurtar ta’ irregolaritajiet permezz tas-Sistema ta’ 
Ġestjoni tal-Irregolaritajiet fil-livell nazzjonali. 
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Rakkomandazzjoni 4 – Għoti ta’ gwida dwar il-monitoraġġ 

tas-sostenibbiltà wara l-għeluq tal-proġett 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi gwida, fil-forma ta’ pariri u appoġġ, dwar il-monitoraġġ tas-

sostenibbiltà tal-proġetti (iffinanzjati mill-programmi ENI CBC u Interreg NEXT), filwaqt li 

tirrakkomanda li l-proġetti li jaqbżu ċertu valur u/jew b’komponent tal-infrastruttura jirrapportaw 

lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni dwar is-sostenibbiltà tar-riżultati tagħhom wara l-għeluq tal-proġett. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 31 ta' Diċembru 2023 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

Is-sostenibbiltà tal-proġetti hija prinċipju importanti għat-twettiq tal-politiki kollha tal-UE. Il-
Kummissjoni se tindirizza b’mod proattiv il-kwistjoni tas-sostenibbiltà tal-proġetti tal-ENI CBC 
matul avvenimenti ta’ kondiviżjoni tal-esperjenza għall-awtoritajiet tal-programm, bħall-Grupp ta’ 
Konsultazzjoni u Koordinazzjoni (CCG) tal-ENI CBC u/jew fil-laqgħat tal-kumitat ta’ monitoraġġ.   

Il-Kummissjoni tenfasizza li għall-programmi Interreg NEXT, id-durabbiltà tal-operazzjonijiet hija 
rekwiżit regolatorju skont l-Artikolu 65 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni 2021–2027. 
Id-durabbiltà se tiġi segwita mill-awtoritajiet tal-programm f’konformità ma’ dan ir-rekwiżit.  

Rakkomandazzjoni 5 – Konsultazzjoni mas-servizzi rilevanti 

kollha dwar proġetti infrastrutturali kbar 

Minħabba l-importanza strateġika ta’ proġetti infrastrutturali kbar fir-relazzjonijiet bilaterali mal-

pajjiżi sħab, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li d-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana 

(DĠ REGIO) jikkonsulta lid-direttorati ġenerali rilevanti kollha, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna u lid-Delegazzjonijiet tal-UE, dwar il-lista ta’ proġetti ppjanati u dwar in-noti kunċettwali 

relatati. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: 31 ta' Diċembru 2022 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

F’konformità mal-Artikolu 57(3) u (4) tar-Regolament Interreg 2021–2027, id-DĠ Politika Reġjonali 
u Urbana se jirċievi listi ta’ proġetti infrastrutturali kbar ippjanati kif ukoll noti kunċettwali li 
jiddeskrivu l-post, il-baġit, is-sieħeb ewlieni u s-sħab kif ukoll l-objettivi u r-riżultati ewlenin ta’ 
proġetti infrastrutturali kbar li għandhom jiġu ffinanzjati taħt il-programmi Interreg NEXT. Id-DĠ 
Politika Reġjonali u Urbana se jikkonsulta s-servizzi rilevanti, inklużi s-SEAE u d-Delegazzjonijiet tal-
UE, kemm fuq il-listi kif ukoll fuq in-noti kunċettwali. 

Rakkomandazzjoni 6 – It-titjib tal-użu tal-indikaturi komuni 

Meta tirrieżamina l-abbozzi tal-programmi Interreg NEXT, jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-

konsistenza tal-indikaturi, u tippromwovi l-aktar użu wiesa’ possibbli tal-indikaturi komuni tal-output 

u tal-eżitu. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: Immedjat  

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 
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L-użu msaħħaħ ta’ indikaturi komuni ġie minqux fir-regolamenti għall-perjodu 2021-2027. Ir-
regolamenti jipprevedu approċċ sistematiku għall-prestazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni u 
jistabbilixxu indikaturi komuni tal-output u tar-riżultati, li għandhom jintużaw kemm jista’ jkun. Dan 
japplika wkoll għall-programmi Interreg NEXT u l-Kummissjoni tivverifika l-konsistenza tal-
indikaturi matul il-valutazzjoni tal-kwalità tagħha tal-abbozzi tal-programmi kollha. Id-
deskrizzjonijiet metodoloġiċi tal-indikaturi komuni tal-output u tar-riżultati huma deskritti fid-
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni DĦP(2021)198. 
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