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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u lill-

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitati 

responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tagħhom: 

1. Jindika li l-kooperazzjoni territorjali Ewropea, inkluża l-kooperazzjoni lil hinn mill-

fruntieri esterni tal-UE, hija importanti għar-reġjuni fl-Artiku; jevidenzja li 

finanzjament tal-UE b'risq il-kooperazzjoni joħloq valur miżjud u għandu jinżamm kif 

inhu wara l-2020; jinnota li din il-kooperazzjoni, minbarra impatt reġjonali, għandha 

implikazzjonijiet ġeopolitiċi u ta’ sigurtà importanti; għalhekk jistieden lill-

Kummissjoni tiżviluppa strateġija kompleta tal-UE għall-Artiku filwaqt li tqis l-aspetti 

kollha tal-kooperazzjoni; 

2. Jitlob li l-UE tingħata status ta’ osservatur sħiħ fil-Kunsill tal-Artiku, bl-appoġġ tal-

Membri attwali tal-UE, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fir-rigward tal-Artiku u jiġu 

indirizzati b'mod determinat l-isfidi komuni li jaffettwaw lill-Artiku; f’dan il-kuntest, 

jistieden lir-Russja u lill-Kanada, bħala Stati Artiċi impenjati fir-reġjuni Artiċi tagħhom 

u dipendenti minnhom, inter alia, għal raġunijiet ekonomiċi u strateġiċi, biex ikunu 

aktar lesti jgħinu biex jiżguraw li l-UE tikseb status ta’ osservatur sħiħ; jitlob li l-

Parlament jinżamm mgħarraf b’mod sħiħ dwar dan il-proċess; 

3. Jenfasizza r-rwol vitali li għandhom il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 

(FSIE) fl-iżvilupp tal-Artiku Ewropew u fil-ħolqien ta’ tkabbir sostenibbli u impjiegi ta’ 

kwalità mmirati lejn setturi li huma orjentati lejn il-futur, u l-ħtieġa li jsir żvilupp tar-

riżorsi naturali tal-Artiku b'mod responsabbli u li jirrispettahom; jiġbed l-attenzjoni lejn 

l-iżvantaġġi permanenti li għandhom bżonn jiġu kkumpensati (Artikolu 174 tat-TFUE); 

jissottolinja l-importanza għall-ġejjieni 'l bogħod tal-istrateġija f’oqsma differenti, 

bħalma huma l-aġenda diġitali, it-tibdil fil-klima, it-tkabbir blu, eċċ.; 

4. Jenfasizza li l-kooperazzjoni mill-qrib mar-reġjuni u mas-sottoreġjuni, inklużi l-pajjiżi u 

territorji extra-Ewropej, fl-Artiku Ewropew hija essenzjali waqt il-bini tal-politika UE-

Artiku u l-finanzjament tal-UE għal din iż-żona, peress li r-reġjuni, il-komunitajiet 

lokali u l-popolazzjoni indiġena, li huma l-benefiċjarji finali tal-politiki relatati mal-

Artiku, għandhom għarfien espert qawwi fis-suġġetti ewlenin; iqis għalhekk li l-fehmiet 

u l-opinjonijiet tagħhom għandhom jinstemgħu u jiġu kkunsidrati; 

5. Huwa tal-opinjoni li għandu jiġi stabbilit forum Ewropew tal-partijiet ikkonċernati tal-

Artiku biex jissaħħu l-kollaborazzjoni, il-koordinazzjoni, il-komplementarjetà u s-

sinerġiji bejn il-programmi ta’ finanzjament differenti tal-UE u jappoġġa l-isforzi 

ulterjuri f’dan ir-rigward, li jistgħu jkunu ta’ eżempju wkoll għal reġjuni oħra fl-UE u 

barra minnha; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi f’dan il-forum l-organizzazzjonijiet 

reġjonali rilevanti kollha li għandhom ir-responsabilità li jwettqu u li jimmonitorjaw it-

twettiq tal-finanzjament SIE; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-

ħidma tal-forum tal-partijiet ikkonċernati tal-Artiku tinżamm mal-iskeda u fil-limiti tal-

baġit; 

6. Jinnota li fir-reġjun Artiku, l-UE tikkoopera f’oqsma sensittivi, bħalma huma l-ħarsien 

tal-ambjent, l-enerġija, it-trasport u s-sajd; jenfasizza, fl-istess ħin li – minkejja sfidi 
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serji – hemm ukoll opportunitajiet u assi siewja fl-Artiku u, għalhekk, għandu jiġi 

meqjus bħala post għar-riċerka, l-ekoturiżmu, l-industrija sostenibbli, it-teknoloġija 

ekoloġika u l-għarfien espert, oqsma li għandhom il-potenzjal li jkunu ta’ benefiċċju 

għal ħafna kumpaniji – speċjalment l-SMEs – li jimxu sew 'il quddiem b’mudelli ta’ 

negozju innovattivi u b'teknoloġiji innovattivi; jinnota dawn l-opportunitajiet, l-isfidi u 

r-riskji meta jkun qed isir investiment fl-iżvilupp soċjoekonomiku attwali u potenzjali 

tagħhom; 

7 Jenfasizza li l-isfidi komuni għar-reġjun Artiku, b’mod partikolari l-ambjent fraġli tal-

Artiku u l-impatt tat-tibdil fil-klima, jistgħu jiġu indirizzati biss b’kooperazzjoni bejn il-

livelli kollha ta’ governanza, inkluża dik internazzjonali u billi jiġu involvuti l-partijiet 

ikkonċernati rilevanti, b’mod partikolari s-soċjetà ċivili; ifakkar fir-responsabilità 

meħuda mill-Unjoni biex iżżid l-isforzi biex tiġġieled lit-tibdil fil-klima; iqis għalhekk li 

r-reġjun Artiku għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u għall-mitigazzjoni 

tat-tibdil fil-klima b’mod partikolari; jenfasizza li l-FSIE għandu jintuża f’dan ir-

rigward, filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ tranżizzjoni aktar veloċi lejn żvilupp aktar 

sostenibbli; ifakkar fl-effetti tat-tisħin globali fuq dan ir-reġjun, u tat-tibdiliet fl-

ekosistema tiegħu li se jkollhom konsegwenzi mhux biss fil-livell lokali iżda wkoll fuq 

skala globali; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu ssorveljati mill-qrib l-effetti tat-tibdil fil-klima 

fir-reġjun; 

8. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni fir-riċerka fl-Artiku, peress li taqdi rwol 

ewlieni, mhux biss għax tikkontribwixxi biex jinkiseb fehim aħjar tal-proċessi u l-

fenomeni li qed iseħħu, iżda wkoll minħabba li sservi, qabel xejn, bħala bażi biex jiġu 

żviluppati proposti għall-adattament għas-sitwazzjoni l-ġdida; jissuġġerixxi, f’dan il-

kuntest, li jiġu esplorati l-possibilitajiet li tiġi żviluppata konnettività ċibernetika fi ħdan 

ir-reġjun Artiku u jfakkar li s-sħubiji għar-riċerka u l-innovazzjoni mar-reġjuni tal-

Artiku għandhom jiġu msaħħa; jinnota li – flimkien mal-FSIE – strumenti ta’ 

finanzjament bħalma huma l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), l-

InnovFin, it-TEN-T jew in-Netwerk Enterprise Europe jistgħu jikkontribwixxu għall-

identifikazzjoni tal-prijoritajiet ta’ investiment u riċerka fir-reġjun; 

9. Jenfasizza kemm hu importanti li jitħarsu l-kultura u l-ekosistema fraġli għall-abitanti 

tar-reġjun Artiku; jiġbed l-attenzjoni lejn l-impatt dirett u li għaddej il-ħin kollu ta’ 

fatturi li joriġinaw minn ġewwa u minn barra r-reġjun; jitlob lill-Kummissjoni tilqa’ l-

proposta għall-ħolqien ta’ santwarju fl-ilmijiet internazzjonali tal-Artiku bl-għan li jiġi 

evitat li jiġu aggravati aktar il-problemi ambjentali u bl-għan li jitħarsu l-bijodiversità u 

l-ekosistemi li jinsabu f’periklu fir-reġjun Artiku; 

10. Jinnota l-proposta li jiġi stabbilit Ċentru ta’ Informazzjoni tal-UE dwar l-Artiku u 

jafferma mill-ġdid l-appoġġ tiegħu għal tali ċentru, b’uffiċċju permanenti f’Rovaniemi, 

il-Finlandja, bl-għan li l-informazzjoni dwar l-Artiku ssir aktar aċċessibbli u disponibbli 

fl-Istati Membri kollha, inkluż dwar proġetti ffinanzjati mill-UE; jistieden lill-

Kummissjoni tieħu l-azzjoni neċessarja biex tistabbilixxi ċ-ċentru. 
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