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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-kunċett ta' strateġija makroreġjonali, li, fuq il-bażi tal-esperjenza li nkisbet fir-
makroreġjuni eżistenti, tista’ tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' sinerġiji u politiki koordinati bejn 
l-UE, l-Istati Membri kkonċernati, il-kandidati u l-pajjiżi mhux fl-UE, ir-reġjuni u l-
awtoritajiet lokali, billi ssawwar it-tkabbir sostenibbli, il-ħolqien tal-impjiegi, is-sigurtà u 
l-protezzjoni tal-ambjent billi tiżviluppa proġetti ta' kooperazzjoni territorjali f'żoni li
għandhom karatteristiċi ġeografiċi, storiċi u kulturali simili biex jiġu indirizzati sfidi 
komuni identifikat permezz ta' proċess axxendenti, filwaqt li jiġi evitat proċess kif ġie ġiee 
u tiġi evitata l-inkoerenza; jitlob ukoll li jkun hemm aktar effetti ta’ sinerġija bejn l-
istrateġiji makroreġjonali differenti;

2. Jitlob li tinstab soluzzjoni ta’ finanzjament aktar fit-tul għall-istrateġiji makroreġjonali, fil-
qafas tal-baġit tal-UE, sabiex jiġu ffinanzjati azzjonijiet mhux koperti mill-Politika ta’ 
Koeżjoni, pereżempju il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi; jinnota li l-esperjenza mill-
istrateġija tal-Baħar Baltiku turi, barra minn hekk, il-ħtieġa għal “fondi inizjali” għall-
ippjanar u t-tħejjija tal-proġetti li jappoġġjaw l-istrateġija;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jikkunsidraw l-istrateġiji makroreġjonali tal-
UE meta jiddeċiedu dwar pakketti baġitarji bħal fondi ta’ koeżjoni u strutturali, ir-riċerka 
u l-iżvilupp, u b’mod partikolari l-kooperazzjoni reġjonali; barra minn hekk, jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Kunsill biex jevalwaw jekk l-istrateġiji makroreġjonali għandhomx 
bżonn finanzjament dirett biex tiġi garantita implementazzjoni b’suċċess;

4. Jenfasizza, fid-dawl ta' bosta sfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali li jħabbtu wiċċhom
magħhom ir-reġjuni kollha madwar il-Baħar Mediterran bħala element maġġuri tal-wirt 
tagħhom, l-interess li jinħoloq makroreġjun għall-Mediterran kollu, sew fil-forma sħiħa 
tiegħu jew fil-forma ta' sottoreġjuni koerenti bħall-inizjattivi emerġenti tal-Jonju 
Adrijatiku sabiex jiġu indirizzati dawk l-oqsma ewlenin fejn is-sinerġiji, is-sħubijiet u l-
kooperazzjoni reġjonali għandhom jissaħħu sabiex jinħoloq tkabbir sostenibbli fir-reġjun 
tal-Mediterran;

5. Jenfasizza li l-istrateġija makroreġjonali Jonju Adrijatiku tikkostitwixxi fattur sinifikanti 
ta’ rikonċiljazzjoni bejn it-territorji tal-Balkani tal-Punent u tista', għalhekk, 
tikkontribwixxi għall-integrazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi fl-UE;

6. Jemmen li, sabiex tiġi implimentata strateġija makroreġjonali għall-Mediterran, hu 
neċessarju li wieħed jibni fuq l-esperjenza u l-ħidmiet tal-istituzzjonijiet reġjonali eżistenti 
u li jitfittxu sinerġiji possibbli magħhom, partikolarment, barra l-UgħM, il-Bank Ewropew 
għall-Investiment u l-ARLEM;

7. Jenfasizza li makroreġjun Mediterranju jista’ jiżgura li l-programmi differenti tal-UE dwar 
il-Mediterran jikkumplimentaw lil xulxin u li l-finanzjament eżistenti jintuża bl-iktar mod 
effiċjenti possibli, u li jista' jġib miegħu valur reali miżjud għall-proġetti konkreti għall-
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Mediterran imwettqa mill-Unjoni u jinvolvi l-pajjiżi terzi u r-reġjuni relevanti meta 
jiddefinixxi l-istrateġija, billi juża l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija għal dan il-
għan, dejjem b’konformità stretta mal-istat tad-dritt u fuq il-bażi tar-rispett tad-drittijiet 
tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u d-demokrazija, filwaqt li jippromwovi, fejn 
meħtieġ, il-prinċipju ta' 'iktar għal iktar';

8. Jenfasizza li l-oqsma ewlenin ta’ intervent għal makroreġjun Mediterranju għandhom 
ikunu mmirati lejl il-livelli sottoreġjonali xierqa għall-kooperazzjoni fuq proġetti speċifiċi 
u għandhom jinklużu n-netwerks tal-enerġija, il-kooperazzjoni u l-innovazzjoni xjentifiċi, 
in-netwerks għall-kultura, l-edukazzjoni u t-taħriġ, it-turiżmu, il-kummerċ, il-ħarsien tal-
ambjent, it-trasport marittimu sostenibbli, is-sikurezza u s-sigurtà marittima u l-
protezzjoni tal-ambjent marittimu kontra t-tniġġis, is-sajd żejjed u dak illegali permezz 
tal-ħolqien ta’ netwerk integrat ta’ sistemi ta’ rappurtar u ta’ sorveljanza għal attivitajiet 
marittimi, it-tisħiħ tal-governanza tajba u l-amministrazzjoni pubblika effettiva, sabiex 
jitrawwem il-ħolqien tal-impjiegi; 

9. Iqis li hija ħaġa importanti, speċjalment wara l-avvenimenti fir-Rebbiegħa Għarbija, li l-
makroreġjun il-ġdid jikkontribwixxi għad-definizzjoni ta’ strateġija ġdida ma' pajjiżi terzi 
għall-ġestjoni tajba tal-flussi tal-immigrazzjoni u għall-benefiċċji reċiproċi tal-mobilità 
miżjuda, billi jindirizzaha permezz ta’ strateġija flimkien ma’ pajjiżi terzi għall-ġlieda 
kontra l-faqar u jitrawmu l-impjiegi u l-kummerċ ġust, biex b’hekk isir kontribut għall-
istabbiltà tal-makroreġjun;

10. Jitlob biex tali strateġija tkun tinkludi, bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħha, l-
iżvilupp tal-kummerċ min-Nofsinhar għan-Nofsinhar, il-ħolqien ta’ swieq reġjonali u t-
tnaqqis ta’ tariffi u ostakoli kummerċjali bejn il-pajjiżi fir-reġjun.
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