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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-istrateġija mġedda għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, li se tindirizza l-
prestazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi f'termini tal-għanijiet tal-UE 2020, jiġifieri dawk
tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli, u inklussiv; jisħaq fuq il-vantaġġi li tiġi żviluppata 
politika tal-viċinat iffukata fuq l-emerġenza ta' swieq reġjonali integrati xierqa; jenfasizza 
li l-implimentazzjoni tal-istrateġija UE 2020 għandha tkun adattata għar-realtà speċifika 
tar-reġjuni ultraperiferiċi;

2. Jitlob strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti u investiment fuq perjodu ta' żmien twil 
fir-reġjuni ultraperiferiċi, fil-qafas tal-istrateġija UE 2020 u l-finanzjament ta' koeżjoni, u 
bl-għan li tiġi żgurata parteċipazzjoni attiva fil-proġetti emblematiċi;

3. Jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu analizzati l-fatturi tat-tkabbir f'dawn ir-reġjuni kkaratterizzati 
minn diffikultajiet strutturali, filwaqt li jiġu identifikati kemm l-istrateġiji li jistgħu jtejbu 
l-kompetittività tagħhom kif ukoll oħrajn li huma maħsuba biex inaqqsu d-dipendenza 
tagħhom; iqis li huwa fundamentali li jiġu identifikati proġetti strateġiċi permezz ta' 
analiżijiet ex ante u evalwazzjonijiet ex post bir-reqqa, li huma essenzjali biex jiġi 
determinat l-impatt soċjoekonomiku tagħhom; jiffavorixxi, barra minn hekk, li f'tali 
analiżijiet jiġu inklużi d-diversi atturi reġjonali, lokali u dawk tas-soċjetà ċivili, li huma 
dawk li jafu tassew kemm il-punti pożittivi kif ukoll id-dgħufijiet ta' dawn it-territorji;

4. Iqis li waħda mid-dgħufijiet ewlenin tar-reġjuni ultraperiferiċi hija l-ġestjoni tar-riżorsi; 
jemmen li huwa meħtieġ li jingħataw l-elementi meħtieġa biex ikunu jistgħu 
jimmaniġġjaw l-investimenti tagħhom, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-infrastrutturi 
mhux biss tat-trasport, iżda anke tal-ilma, l-enerġija u l-ġestjoni tal-iskart;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi stabbilita rabta ċara bejn il-miri u l-fondi; josserva bi tħassib li 
fil-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali futur li jibda 
mill-2014, il-politika ta' koeżjoni hija waħda mill-aktar milquta mit-tnaqqis u li, 
konsegwentement, ir-riżorsi allokati għall-iżvilupp tar-reġjuni ultraperiferiċi se jonqsu 
b'7.5 %, EUR 70 miljun inqas minn dawk allokati għall-perjodu preċedenti;

6. Jitlob integrazzjoni aħjar tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-Unjoni u fiż-żoni ġeografiċi 
tagħhom; jenfasizza f'dan il-kuntest il-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi li jaġixxu bħala 
pontijiet għar-riċerka, l-għarfien u l-innovazzjoni bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi, u 
jistieden lill-Unjoni u l-Istati Membri biex iqisu r-rwol importanti tagħhom meta jittrattaw 
ma' pajjiżi terzi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw il-karatteristiċi ġeografiċi u 
territorjali tar-reġjuni ultraperiferiċi sabiex ikunu jistgħu jikkontribwixxu fl-ilħuq tal-
għanijiet stipulati fl-Istrateġija UE 2020, anki billi jadattaw il-programmi Ewropej għall-
ispeċifiċitajiet tagħhom;
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8. Jirrikonoxxi l-bżonn li jiġi żblukkat il-potenzjal u l-ispirtu imprenditorjali innovattiv fir-
reġjuni ultraperiferiċi, b'mod partikolari permezz ta' netwerks ta' skambju; jinnota bi 
tħassib il-parteċipazzjoni baxxa tagħhom fil-Programm ta' Qafas tar-Riċerka; jitlob li l-
politika ta' koeżjoni u l-politiki tar-riċerka u l-innovazzjoni jiġu adattati għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi, u li jiġu żviluppati sinerġiji bejn il-Programm ta' Qafas 
tar-Riċerka Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, biex jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni ta' 
unitajiet ġodda ta' eċċellenza u jżidu l-investiment fit-taħriġ;

9. Jenfasizza li l-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni għandu jkun adattat għall-
ekonomiji tar-reġjuni ultraperiferiċi, filwaqt li titqies kif xieraq l-importanza tal-impriżi ta' 
daqs żgħir u medju tagħhom u l-bżonn tal-kompetittività u tal-impjiegi;

10. Jenfasizza l-importanza ta' appoġġ għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi tal-Unjoni, bl-għan li jiġi żviluppat it-tessut produttiv tar-reġjuni 
ultraperiferiċi u bħala mezz ta' promozzjoni tal-ħiliet tal-ħaddiema, biex b'hekk jissaħħu l-
prodotti ta' reġjun speċifiku u l-ekonomija lokali;

11. Jinnota bi tħassib l-effetti tat-tibdil fil-klima fir-reġjuni ultraperiferiċi, b'mod partikolari l-
livelli tal-ilma li dejjem telgħin; jistieden lill-Unjoni biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet 
fl-istrateġija tagħha dwar il-prevenzjoni tal-bidla fil-klima u r-reazzjoni għaliha; 
jirrakkomanda l-użu xieraq tar-riżorsi tal-enerġija u l-iżvilupp tal-potenzjal ta' enerġiji 
rinnovabbli;

12. Iqis li hu neċessarju li l-Istati Membri jiġu megħjuna jiżguraw li l-abitanti ta' dawn ir-
reġjuni jkollhom aċċess sħiħ għas-sorsi tal-midja tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
pprovduti permezz ta' teknoloġiji ġodda, pereżempju t-teknoloġija tal-broadband, it-
teknoloġiji bla fili, inklużi s-satelliti u, b'mod partikolari, l-aċċess għall-infrastruttura tal-
broadband biex jiġu promossi t-tkabbir ekonomiku u amministrazzjoni aħjar permezz tad-
diġitizzazzjoni tas-servizzi. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-
abitanti kollha tar-reġjuni ultraperiferiċi jkollhom aċċess għall-internet broadband sal-
2013;

13. Jirrikonoxxi, minħabba l-fatt li l-ekonomija diġitali hija mingħajr dubju xprun tal-iżvilupp 
ekonomiku fl-UE, l-effetti tal-problema dejjem tikber tal-esklużjoni diġitali, li tista' ssir 
ostakolu serju għall-iżvilupp;

14. Jenfasizza l-importanza li jissaħħu s-servizzi pubbliċi bl-għan li jkun hemm koeżjoni 
ekonomika u soċjali tar-reġjuni ultraperiferiċi, u b'mod speċifiku t-trasport bl-ajru u bil-
baħar, l-enerġija, il-komunikazzjoni u r-riċerka;

15. Iqis li l-iżvilupp ta' servizzi ta' gvern elettroniku transkonfinali għandhom jikkontribwixxu 
għall-integrazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-suq intern tal-Unjoni.
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