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SOMMARJU EŻEKUTTIV
L-istrateġiji makroreġjonali (MRS) saru element kruċjali fit-tfassil ta’ Kooperazzjoni
Territorjali Ewropea (ETC) għall-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013. Fil-preżent, l-Unjoni
Ewropea (UE) qed timplimenta żewġ strateġiji makroreġjonali, l-Istrateġija tal-UE għar-
Reġjun tal-Baħar Baltiku (EUSBSR) u l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju (EUSDR).
L-Istrateġija tal-UE għall-Baħar Adrijatiku-Joniku ġiet adottata f’Ottubru 2014. Barra minn
hekk, hemm proposti u dibattiti dwar il-ħolqien ta' strateġiji għal makroreġjuni oħra, b’mod
partikolari għar-Reġjun Alpin, ir-Reġjun tal-Karpazji, il-Baħar tat-Tramuntana, il-Baħar l-
Iswed, il-partijiet tal-Punent u tal-Lvant tal-Baħar Mediterran kif ukoll għar-reġjun kostali tal-
Ark Atlantiku.

L-objettiv ta’ dan l-istudju kien li janalizza r-rwol ġdid tal-makroreġjuni fil-
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, ibbażat fuq paragun ta’ studji tal-każijiet fuq l-
istrateġiji makroreġjonali inkonsiderazzjoni, it-tħejjija u l-implimentazzjoni kif ukoll ir-rieżami
tad-dokumenti tal-politika. Il-Kapitolu 1 jistabbilixxi l-objettivi, it-tfassil u l-metodoloġija
f'aktar dettall. Abbażi ta’ analiżi tal-istudji tal-każijiet, l-objettiv tar-riċerka hu li tinkiseb
stampa olistika tal-proposti differenti għall-kooperazzjoni makroreġjonali, l-aħjar prattiki, iżda
wkoll l-opportunitajiet u r-riskji għall-ġejjieni. Il-metodoloġija hija bbażata fuq analiżi tal-
letteratura u intervisti ma’ partijiet kkonċernati magħżula.

Il-Kapitolu 2 jipprovdi lill-qarrej b'introduzzjoni ġenerali dwar l-evoluzzjoni tal-kunċetti u
r-regolamenti relatati ma’ kooperazzjoni makroreġjonali. Il-Kapitolu jibda
b’definizzjoni kunċettwali tal-makroreġjuni u l-istrateġiji makroreġjonali bħala siti emerġenti
kbar ta’ governanza fil-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. L-analiżi tal-letteratura tiżvela li l-
istrateġiji makroreġjonali huma strumenti kemm tal-politika reġjonali, kif ukoll tal-politika
estera. Id-dibattitu madwar il-futur tal-istrateġiji makroreġjonali jinsab fil-kuntest tal-
opinjonijiet kuntrastanti madwar il-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013 u l-bidla tal-qafas
regolatorju. F’dan il-kuntest, kwistjonijiet marbuta mal-governanza ta' strateġiji
makroreġjonali futuri se jsiru dejjem aktar kruċjali. Il-kontribuzzjonijiet tal-Parlament
Ewropew (PE) jissuġġerixxu b’mod ċar li huwa favur approċċ kuntrattwali, ibbażat fuq il-post,
għall-kooperazzjoni makroreġjonali f’konformità mal-Aġenda UE2020. Il-valur miżjud huwa
perċepit fl-istrateġiji makroreġjonali bħala mezz li jinvolvi l-pajjiżi ġirien, li joħloq sinerġiji
territorjali u jnaqqas id-disparitajiet reġjonali.

Il-profili makroreġjonali dwar l-istrateġiji kkunsidrati, ippreparati u implimentati
huma ppreżentati fil-Kapitolu 3. Il-kuntesti territorjali kuntrastanti tad-9 strateġiji
makroreġjonali huma illustrati f’mappa. Il-profili jiddeskrivu proċessi, atturi u kwistjonijiet
relatati ma' kooperazzjoni makroreġjonali fl-oqsma differenti. Fejn possibbli, dawn jgħaqqdu,
informazzjoni dwar il-medda ta’ żmien u l-kopertura ġeografika, kif ukoll l-atturi u l-
kwistjonijiet prinċipali koperti. Dawn it-tabelli jservu ta’ introduzzjoni qasira għall-analiżi
aktar dettaljata tal-istudji tal-każijiet fil-kapitoli 4, 5 u 6.

Il-punti qawwija u dgħajfa tal-istrateġiji għall-Baħar Baltiku u r-Reġjun tad-
Danubju huma analizzati fil-Kapitolu 4. Il-Kummissjoni Ewropea (KE) kienet il-forza ewlenija
li mexxiet l-istrateġiji makroreġjonali, minkejja l-ħafna organizzazzjonijiet preeżistenti
stabbiliti sew fir-Reġjun Baltiku kif ukoll f'dak tad-Danubju. L-EUSBSR kienet l-ewwel
strateġija li ġiet adottata u ilha sors ta’ ispirazzjoni għal strateġiji makroreġjonali oħra. L-
EUSBSR u l-EUSDR joperaw bħala “umbrella” għal inizjattivi ta’ kooperazzjoni, li l-biċċa l-
kbira minnhom eżistew qabel ma l-istrateġiji kienu stabbiliti. Huwa diffiċli li jkun valutat jekk
l-istrateġiji influwenzawx in-natura jew  il-portata ta’ dawn l-inizjattivi. In-nuqqas ta’
involviment ta’ xi Stati Membri (fiż-żewġ strateġiji), u l-impenn limitat fil-livell operattiv,
huma identifikati bħala sfidi ewlenin mill-partijiet ikkonċernati intervistati. Il-bżonn ta’
kumitati ta’ tmexxija aktar qawwija u aktar affidabbli għal kull qasam ta’ prijorità ġie
rikonoxxut bħala strument biex iħeġġeġ it-titjib fl-impenn ta' entitajiet relevanti f'kull Stat
Membru.
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Il-Kapitolu 5 jindika s-sejbiet tal-analiżi tal-istudji tal-każijiet tagħna għall-istrateġiji fi
tħejjija, l-Adrijatiku-Joniku u Alpin. L-EUSAIR u l-EUSALP, l-istrateġiji makroreġjonali
attwalment fi tħejjija1, juru fil-fatt kif il-kooperazzjoni makroreġjonali hija applikata fil-
kuntesti storiċi, politiċi u soċjoekonomiċi differenti ħafna. F’termini soċjoekonomiċi, id-
disparitajiet drammatiċi fost il-pajjiżi tal-EUSAIR huma magħrufa sew, billi l-EUSALP
hija waħda miż-żoni Ewropej li fiha hemm l-ogħla koeżjoni. Jekk il-fattibilità tal-istrateġiji hija
kkunsidrata, għandha tiġi enfasizzata l-possibbiltà għat-territorji tal-EUSALP li jkollhom
aċċess għal serje ta’ strumenti finanzjarji komplimentari. Min-naħa l-oħra, fejn in-
neċessità tal-istrateġija hija kkonċernata, l-opportunità storika li jiżdied il-koordinament
tal-istrumenti ta’ kooperazzjoni eżistenti fiż-żoni tal-Adrijatiku u tal-Jonju hija evidenti. Fil-
każ tal-EUSALP, tidher speċi ta’ kontinwità bejn il-politiki territorjali eżistenti u l-istrateġija,
b’xi riskji ta’ duplikazzjoni mal-istrumenti ta’ kooperazzjoni transnazzjonali.

L-istrateġiji makroreġjonali li qed jiġu kkunsidrati: l-istrateġiji għar-Reġjun tal-
Karpazji, il-Baħar tat-Tramuntana, il-Baħar l-Iswed, l-Ark Atlantiku kif ukoll il-
partijiet tal-Punent u tal-Lvant tal-Baħar Mediterran huma analizzati fil-Kapitolu 6. Il-
kapitolu jibda b’deskrizzjoni qasira dwar l-iżvilupp tal-istrateġiji li qed jiġu kkunsidrati,
qabel ma jiġu deskritti kwistjonijiet, riskji u diffikultajiet emerġenti għall-futur. Din l-analiżi
turi b’mod ċar il-ġid ta’ kuntesti territorjali differenti li fihom hija applikata l-kooperazzjoni
makroreġjonali. Fl-istadju preżenti, il-kunċett ta' xi wħud minn dawn l-istrateġiji mhuwiex
relatat b'mod ċar ma' bżonnijiet definiti jew ma' atturi/subterritorji identifikati, waqt li għal
oħrajn għad hemm dubju konsiderevoli dwar il-bżonn ta' kooperazzjoni makroreġjonali
minħabba l-grad għoli ta’ koeżjoni soċjoekonomika. F’oħrajn, il-fattibilità ta’ kooperazzjoni
makroreġjonali minħabba l-inugwaljanzi soċjoekonomiċi u l-instabilità politika eżistenti
teħtieġ tiġi analizzata.

Mill-perspettiva tal-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2013, inbniet klassifikazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali
madwar evalwazzjoni mill-qrib ta’ bżonn ta’ koeżjoni kif ukoll tal-abilità li tkun implimentata
Kooperazzjoni Territorjali Ewropea bħala strument ta' koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali fuq il -
livell makroreġjonali. L-analiżi tissuġġerixxi tliet settijiet differenti ta’ strateġiji makroreġjonali; (1)
Strateġiji makroreġjonali bħala strumenti potenzjali għall-Politika Estera tal-UE (Mediterran; Baħar l-
Iswed); (2) Strateġiji makroreġjonali bħala strumenti potenzjali biex jindirizzaw l-iżvilupp inugwali
(EUSDR; EUSBSR; Adrijatiku-Joniku; il-Karpazji); u finalment, (3) Strateġiji makroreġjonali bħala
strumenti potenzjali għall-isfruttar ta’ sinerġiji territorjali (EUSALP; Ark tal-Atlantiku; Baħar l-Iswed).

Abbażi ta' din il-klassifikazzjoni u r-riżultati dettaljati tal-analiżijiet tal-istudji tal-każijiet dan il-
kapitolu finali jiġbor flimkien il-konklużjoniujiet tal-istudju u jipprovdi rakkomandazzjonijiet
politiċi biex il-PE jkollu pożizzjoni infurmata:

 Valur miżjud: Valur miżjud tal-istrateġiji makroreġjonali għall-Kooperazzjoni Territorjali
Ewropea/Politika ta’ Koeżjoni għandu jiġi vvalutat mill-qrib fir-rigward tat-tip ta'
makroreġjuni kkunsidrati. It-tliet approċċi deskritti jissuġġerixxu tipi differenti ta’ valur
miżjud għal kategoriji differenti ta' kooperazzjoni makroreġjonali;

 Monitoraġġ u evalwazzjoni: Valutazzjoni minn qabel tal-bżonnijiet u l-abilitajiet politiċi
u finanzjarji għandu jkollha rwol importanti fil-valutazzjoni tal-fattibilità ta' sinerġiji futuri;

 Assistenza teknika: Il-Parlament Ewropew għandu jkompli l-appoġġ finanzjarju tiegħu
għal attivitajiet transnazzjonali, iżda jevalwa mill-qrib kif u x’jista’ jintlaħaq fis-snin li
ġejjin;

 Qafas regolatorju: Il-kunċett ta’ kundizzjonalità fil -kooperazzjoni makroreġjonali kif
ukoll l-utilità tar-raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali għas-sistemi
makroreġjonali għandu jiġi studjat f’aktar dettall mill -Parlament Ewropew fis-snin li ġejjin.

1 II-fażi ta’ tħejjija tibda bil-Komunikazzjoni tal-KE li titlob għall-iżvilupp ta’ strateġija makroreġjonali
għal żona definita. L-objettiv prinċipali ta' din il-fażi huwa li tinħoloq bażi għall-istabbiliment ta’ strateġija, il-
pilastri ewlenin, l-għażla ta’ objettivi, fi proċess ta’ konsultazzjoni kkoordinata b’mod vertikali u orizzontali. L -
Istrateġija Ewropea għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku (EUSAIR) ġiet formalment adottata f’Ottubru 2014. Fil-kuntest
tal-perjodu ta’ studju l-istrateġija tqieset li tinsab fi tħejjija. Żewġ raġunijiet prammatiċi jistgħu jiġu mobilizzati
biex jiġġustifikaw din l-għażla: (1) għadu kmieni wisq biex ikunu valutati l-passi ta’ implimentazzjoni ewlenin li
għad iridu jittieħdu (2) hija mqabbla aħjar mal-istrateġija Alpina milli mal-istrateġiji makroreġjonali pilota għall-
Baltiku u d-Danubju.


