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1. Introduzzjoni

L-irwol tal-politika ta’ koeżjoni fl-Unjoni Ewropea (UE) hija li tippromwovi t-tnaqqis tad-
disparitajiet li hemm bejn il-livelli ta’ żvilupp tad-diversi reġjuni u tar-ritard ta’ dawk li huma 
inqas favoriti. Skont l-Artikolu 174 tat-TFUE, għall-promozzjoni tal-iżvilupp armonjuż tal-
UE inġenerali, għandhom jiġu adottati azzjonijiet li jwasslu sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fi ħdanha. F’dan il-kuntest, it-Trattat jipprevedi li l-linji 
politiċi ekonomiċi, inklużi l-politiki Ewropej relatati mas-suq intern, għandhom jitmexxew 
b’tali mod li jintlaħqu l-għanijiet ta’ koeżjoni u li l-UE għandha tappoġġja permezz tal-Fondi 
Strutturali l-azzjonijiet tagħha fil-qasam tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

L-Artikolu 174 tat-TFUE jfakkar li għandha tingħata attenzjoni partikolari lil ċerti żoni, 
b’mod partikolari ż-żoni milquta minn transizzjoni industrijali, u r-reġjuni li jbatu minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti, bħal pereżempju r-reġjuni tat-
Tramuntana mbiegħda b’densità ta’ popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni insulari, reġjuni 
transkonfinali u reġjuni muntanjużi.

Madankollu, bħalma jindikaw l-Artikoli 349 u 355 tat-TFUE, l-aktar reġjuni mbiegħda 
jiffurmaw grupp uniku bi status legali speċjali. L-Artikolu 359 jiddeskrivi b’mod espliċitu n-
natura unika tal-isfidi li qed jiffaċċjaw l-aktar reġjuni mbiegħda, u għaldaqstant jenfasizza l-
ħtieġa li fl-istrateġiji tal-UE jiġi applikat trattament differenzjat fis-sitwazzjoni tagħhom. 

L-aktar reġjuni mbiegħda tal-UE għandhom sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
speċifika minħabba d-distanza u l-insularità tagħhom, id-daqs żgħir, it-topografija u l-klima 
diffiċli, u d-dipendenza ekonomika fuq ftit prodotti. Il-permanenza u l-kombinazzjoni ta’ 
dawn il-fatturi jirrestrinġu b’mod serju l-iżvilupp tagħhom u jiġġustifikaw l-adozzjoni ta’ 
miżuri partikolari bil-għan li jiġu ffaċċjati dawn ir-restrizzjonijiet. Miżuri speċifiċi jistgħu jiġu 
adottati mill-UE, bl-inklużjoni tas-suq intern u l-politiki komuni, li jikkonċernaw oqsma 
partikolari bħalma huma l-politika doganali u tal-kummerċ, il-politika fiskali, iż-żoni liberi, il-
politika dwar l-agrikoltura u s-sajd, il-kundizzjonijiet għall-fornitura ta’ materja prima u 
oġġetti essenzjali għall-konsumatur, l-għajnuniet tal-Istat u l-kundizzjonijiet għall-aċċess 
għall-fondi strutturali u għal programmi orizzontali tal-Unjoni. 

L-aktar reġjuni mbiegħda għandhom status għalihom fit-Trattat, li jippermetti trattament 
differenzjat fl-istabbiliment tal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tat-Trattati, l-adattament 
tal-politiki u l-implimentazzjoni ta’ miżuri speċifiċi.

Il-ħtieġa ta’ trattament differenzjat fl-approċċ tal-UE rigward l-aktar reġjuni mbiegħda fil-
qafas tal-politika ta’ koeżjoni għandha bażi legali fl-Artikolu 349 tat-TFUE, u dan jippermetti 
derogi mill-kundizzjonijiet ġenerali tal-politika ta’ koeżjoni u mill-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-politiki Ewropej. 

2. Kuntest 

It-Trattat ta’ Lisbona kkonferma l-istatus tal-aktar reġjuni mbiegħda fl-Artikoli 359 u 355 tat-
TFUE. Barra minn hekk, irrikonoxxa b’mod espliċitu l-possibilità ta’ għajnuniet statali lill-
aktar reġjuni mbiegħda fl-Artikolu 107(3) tat-TFUE. Dawn ir-referenzi huma sinifikanti billi 
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jirrinfurzaw il-ħtieġa ta’ arranġamenti speċifiċi f’dawn ir-reġjuni, indipendentement minn 
kunsiderazzjonijiet purament ekonomiċi. Madankollu, għad baqa’ ħafna xi jsir, b’mod 
partikolari permezzz tal-politika ta’ koeżjoni, sabiex jingħata kontribut lejn it-tnaqqis tad-
disparitajiet ekonomiċi u t-titjib tat-tkabbir fl-aktar reġjuni mbiegħda. Id-dimensjoni reġjonali 
tal-politika ta’ koeżjoni, minquxa fl-Artikolu 174 tat-TFUE, li jfakkar fil-kontribut tar-
Rapport Barca1, teħtieġ espressjoni aktar rilevanti. Barra minn hekk, il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà ġie rrinfurzat wara d-dħul fis-seħħ tat-TUE l-ġdid, li tejjeb il-parteċipazzjoni tal-
parlamenti nazzjonali u reġjonali fil-proċess Ewropew tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Fejn jidħol il-perjodu futur mill-2014 sal-2020, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-
proposta tagħha għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss (2014–2020) fid-29 ta’ Ġunju2. 
Minkejja li ntlaħaq ir-rikonoxximent tal-istatus tal-aktar reġjuni mbiegħda tal-UE fit-Trattati 
tal-UE, mhuwiex previst qafas speċifiku għal dan il-grupp ta’ reġjuni. 

Barra minn hekk, it-tnaqqis, sal-ammont ta’ EUR 926 miljun biss, fl-allokazzjoni speċjali 
għall-aktar reġjuni mbiegħda u dawk b’densità żgħira ta’ popolazzjoni għall-perjodu li jmiss 
inaqqas b’mod sustanzjali l-għajnuna li jirċievu l-aktar reġjuni mbiegħda meta mqabbla mal-
perjodu ta’ pprogrammar kurrenti, fejn tammonta għal EUR 976 miljun mogħtija lill-aktar 
reġjuni mbiegħda (fuq bażi ta’ 35 ewro per capita ta’ kull sena).

Rigward ir-regolamenti finanzjarji dwar il-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu li jmiss, il-
proposti tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru jipprevedu xi miżuri speċifiċi għall-aktar reġjuni 
mbiegħda3. Madankollu, huwa inċert jekk proposti bħal dawn humiex biżżejjed biex jinqdew 
il-ħtiġijiet ta’ dawn ir-reġjuni, b’mod partikolari f’mument li fih il-kriżi ekonomika u l-
liberalizzazzjoni tar-riskju kummerċjali qed jipprovdu sfida għall-attivitajiet kummerċjali 
tagħhom. Din is-sitwazzjoni tiggrava wkoll minħabba l-programmi ristrettivi ta’ awsterità li 
jnaqqsu l-possibilità li l-gvernijiet nazzjonali jipprovdu assistenza lir-reġjuni tagħhom peress 
li huma wkoll huma dipendenti minn assistenza esterna, b’mod partikolari mill-UE. Ir-rata ta’ 
kofinanzjament, għalkemm tista’ tilħaq 85 %, hija limitata għal 75 % fil-qafas tal-għan tal-
kooperazzjoni territorjali u għal 50 % fil-qafas ta’ proġetti ffinanzjati bl-allokazzjoni speċifika 
addizzjonali għall-aktar reġjuni mbiegħda u r-reġjuni b’densità ta’ popolazzjoni baxxa. Barra 
minn hekk, hemm rekwiżit speċifiku, li japplika għar-reġjuni mbiegħda biss, li mill-inqas 
50 % tal-ammont totali rċevut fil-qafas ta’ dik l-allokazzjoni għandu jkun allokat lil 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni u l-immodernizzar tal-ekonomiji. 

L-importanza tal-integrazzjoni ta’ dawn ir-reġjuni fiż-żoni ġeografiċi tagħhom bdiet tingħata 
ċerta attenzjoni. Il-programmi ta’ koperazzjoni li jinvolvu reġjuni mbiegħda għandhom 
jirċievu mhux inqas minn 150 % tas-sostenn mill-FEŻR mogħti fil-perjodu kurrenti, u 50 
miljun mill-koperazzjoni interreġjonali għandhom jinżammu għall-koperazzjoni tal-aktar 
reġjuni mbiegħda.

Filwaqt li jieħu nota tal-proposti reċenti u jagħti importanza lil strateġija mġedda għall-aktar 
reġjuni mbiegħda tal-UE, li se tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni fl-2012 wara t-talba tal-
Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali f’Ġunju 2010, ir-Rapport ta’ Inizjattiva dwar l-irwol tal-

                                               
1 COM(2008)616 finali, 06.10.2008
2 COM(2011)500 finali
3 COM(2011)615 finali, COM(2011)614/3 u COM(2011)611 finali
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politika ta’ koeżjoni fl-aktar reġjuni mbiegħda tal-UE fil-kuntest tal-Inizjattiva UE 2020 
jimmira biex jiddeskrivi l-kwistjonijiet ewlenin li wieħed għandu jindirizza meta jkun qed 
ibassar il-prestazzjoni tal-aktar reġjuni mbiegħda fil-qafas tal-għanijiet tal-Inizjattiva UE 
2020, b’mod partikolari dak dwar tkabbir intelliġenti, sostenibbli, u inklussiv.

3. X’hemm fin-nofs

X’hemm fin-nofs għall-aktar reġjuni mbiegħda jista’ jinġabar fil-qosor fil-prijoritajiet li 
ġejjin, li jeħtieġ li wieħed isegwihom: trattament differenzjat u konġunt li jqis kif suppost l-
ispeċifiċitajiet tagħhom fil-qafas tal-politiki tal-UE, b’enfasi partikolari fuq il-politika ta’ 
koeżjoni bħala l-forza ewlenija tal-ekonomiji ż-żgħar tagħhom, l-adattament tal-politiki 
Ewropej u integrazzjoni aħjar tar-reġjuni mbiegħda fis-suq intern kif ukoll fiż-żoni ġeografiċi 
tagħhom.

3.1. Trattament differenzjat u konġunt għall-aktar reġjuni mbiegħda tal-UE

Il-pożizzjoni favur trattament differenzjat u konġunt tal-aktar reġjuni mbiegħda tal-UE kienet 
waħda mill-punti ewlenin magħmula minn dawn ir-reġjuni. Trattament differenzjat, fis-sens li 
jirriżulta mit-Trattat, jippermetti miżuri speċifiċi rigward l-għanijiet tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u jitlob attenzjoni partikolari kontinwa mill-UE. L-implimentazzjoni tal-
Istrateġija UE 2020 għandha tiġi adattata għar-realtà speċifika tal-aktar reġjuni mbiegħda. 
Billi s-sitwazzjoni tagħhom ma tixbah lil dik tal-ebda wieħed mir-reġjuni l-oħra tal-UE, it-
trattament tagħhom għandu jkun differenti u adattat għar-realtà tagħhom. 

Din id-“differenzjazzjoni” ma tfissirx biss li tingħata attenzjoni partikolari lir-restrizzjonijiet li 
jxekklu lil dawn ir-reġjuni billi wieħed jipprova jikkumpensa l-effetti tal-pożizzjoni mbiegħda 
tagħhom, b’mod partikolari permezz ta’ fondi strutturali jew l-allokazzjoni addizzjonali. 
Għandha tinkludi wkoll strateġija adattata li tipprevedi mudell ta’ żvilupp li huwa kapaċi 
japprofitta mill-kwalitajiet tagħhom1, b’mod speċifiku fejn jidħlu l-kompetittività u l-
potenzjal ta’ tkabbir tagħhom kif ukoll il-ħolqien ta’ impjiegi. Jekk l-Istrateġija UE 2020 
għandha tiżviluppa b’kunsiderazzjoni għad-diversità reġjonali, għandhom jiġu adottati miżuri 
biex l-għanijiet tagħha jkunu ta’ suċċess. Dan l-isforz ifakkar fi trattament konġunt ta’ dan il-
grupp ta’ reġjuni meta jitqies l-istatus komuni tagħhom fit-Trattat u l-ħtieġa ta’ miżuri 
speċifiċi adattati għar-realtà speċifika tagħhom.

3.2. Adattament tal-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej fl-aktar reġjuni mbiegħda tal-
UE

It-Trattat b’mod espliċitu jippermetti l-adattament tal-politiki tal-UE għall-aktar reġjuni 
mbiegħda tagħha. Sa issa, miżuri speċifiċi permezz tal-implimentazzjoni tal-POSEI ppruvaw 
ruħhom ta’ suċċess, b’mod partikolari fl-oqsma tal-agrikoltura u s-sajd, fl-indirizzar tal-isfidi 
li ġejjin mid-diffikultajiet relatati mad-dipendenza fuq għadd żgħir ta’ prodotti. Tinħtieġ 
riflessjoni bil-għan li jiġi evalwat jekk jistgħux jitnedew programmi oħra ta’ dan it-tip bil-

                                               
1 COM(2008)642 finali, 17.10.2008
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għan li jitmexxa aktar ’il quddiem l-iżvilupp ta’ setturi potenzjali, bħalma huma l-enerġija u r-
riżorsi tal-enerġija li jiġġeddu, kif ġie enfasizzat anki fir-Rapport Pedro Solbes dwar l-aktar 
reġjuni mbiegħda1. 

Barra minn hekk, il-prijorità li fl-Istrateġija UE 2020 qed tingħata lill-innovazzjoni u r-riċerka 
għandha tkun akkumpanjata mill-miżuri rilevanti għall-promozzjoni ta’ strateġija bħal din fl-
aktar reġjuni mbiegħda, b’mod partikolari permezz ta’ netwerks ta’ skambju. Minħabba n-
nuqqas tagħhom ta’ aċċessibilità, l-aktar reġjuni mbiegħda ma jgawdux minn konnettività 
qawwija, u dan jitlob attenzjoni speċjali lit-trasport u t-telekomunikazzjoni. Anki setturi oħra, 
bħalma huma t-turiżmu, id-dwana, il-politika fiskali, iż-żoni liberi u l-politiki kummerċjali se 
jibqgħu iħaddnu addattament tal-politiki Ewropej. Biss bis-saħħa ta’ qafas speċifiku għall-
politiki tal-UE kieku dawn ir-reġjuni jilħqu aħjar l-għanijiet ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali u tirnexxilhom integrazzjoni aħjar fis-suq intern tal-UE.

3.3. Integrazzjoni aħjar tal-aktar reġjuni mbiegħda fl-UE u fiż-żoni ġeografiċi tagħhom 
L-għan ta’ integrazzjoni aħjar tal-aktar reġjuni mbiegħda fl-UE jitlob governanza aktar 
effikaċi bis-sehem tal-livelli kollha, jiġifieri dak Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. 
Governanza f’ħafna livelli tfisser sħubija msaħħa u l-ħtieġa tagħha ta’ implimentazzjoni 
koerenti tal-politiki tal-UE fl-aktar reġjuni mbiegħda. Dan huwa essenzjali għat-trattament 
differenzjat u konġunt tal-aktar reġjuni mbiegħda u għandu jikkontribwixxi għal djalogu 
kontinwu bejn dawn ir-reġjuni u l-UE. Huwa wkoll rilevanti l-fatt li t-Trattat jippreżenta 
klawsola “passerelle” li toffri l-possibilità lil territorji oħrajn, b’mod partikolari dawk lil hinn 
mill-baħar, li jagħżlu dak l-istatus li jkun aktar adegwat għar-realtà tagħhom. Billi dawn it-
territorji jistgħu japplikaw biex jitqiesu reġjuni minn dawk l-aktar imbiegħda u jibbenefikaw 
mill-istatus tagħhom, l-aktar reġjuni mbiegħda tal-lum jista’, f’dan il-kuntest, ikollhom irwol 
deċiżiv billi jsieħbu membri ġodda u jippromwovu l-istatus tagħhom. 

L-integrazzjoni sħiħa tal-aktar reġjuni mbiegħda fis-suq uniku kif ukoll fiż-żona ġeografika 
rispettiva tagħhom tibqa’ għan li għandu jintlaħaq. Il-kontinwità territorjali u dik diġitali 
jibqgħu kwistjonijiet ewlenin li jridu jiġu ttrattati. Għaldaqstant, għandha tittieħed azzjoni 
xierqa bil-għan li jsir possibbli aċċess aħjar tal-aktar reġjuni mbiegħda għall-benefiċċji tas-suq 
uniku u biex huma jiżviluppaw l-integrazzjoni reġjonali tagħhom fil-qafas ta’ politika tal-
viċinat koerenti.

Billi l-aktar reġjuni mbiegħda jinsabu f’żoni ġeografiċi ’l bogħod mill-medda ċentrali ta’ 
pajjiżhom, huma jiffurmaw il-fruntieri attivi tal-Ewropa u jżommu ġo fihom dimensjoni 
ġeopolitika. Għaldaqstant, tinħtieġ attenzjoni partikolari, b’mod partikolari fil-qafas tal-
programmi fil-qasam tal-koperazzjoni territorjali u f’relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi u ma’ 
pajjiżi b’rabtiet kulturali u storiċi pprivileġġati. 

Kif jgħid ir-Rapport Pedro Solbes, “ ... l-UE għandha ġġedded il-patt ta’ integrazzjoni tagħha 
u tagħti sustanza lill-Artikolu 349 tat-TFUE, mhux biss billi tivvinta mill-ġdid il-politiki 
settorjali tagħha, iżda wkoll billi tirrinforza l-governanza tagħha u l-leġibilità tal-azzjoni 
tagħha rigward l-aktar reġjuni mbiegħda. Għandha tingħata enfasi lid-dimensjoni esterna tas-

                                               
1 “Europe’s outermost regions and the single market: The EU’s influence in the world”, rapport lill-Kummissarju 
Barnier, ippreżentat minn Pedro Solbes Mira, 12.10.2011
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suq uniku billi r-restrizzjonijiet tal-aktar reġjuni mbiegħda jiġu integrati fil-politiki 
kummerċjali Ewropej, u għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ il-vantaġġi tal-iżvilupp ta’ politika 
tal-viċinat iffukata fuq it-tiswir ta’ swieq reġjonali integrati adegwati.”

4. Konklużjoni

Fl-aktar Memorandum reċenti tal-aktar reġjuni mbiegħda1 ġie maqbul li l-prinċipji ta’ 
Cayenne stabbiliti fl-1999 għadhom il-bażi ewlenija tal-azzjoni tal-UE rigward l-aktar reġjuni 
mbiegħda tagħha. Skont dawn il-prinċipji, il-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs, il-prinċipju 
tal-valur tal-potenzjalitajiet, il-prinċipju tal-koerenza tal-politiki Ewropej u l-prinċipju ta’ 
sħubija, l-azzjoni Ewropea għandha twassal għal kundizzjonijiet biex il-potenzjalitajiet tal-
aktar reġjuni mbiegħda jinbidlu f’fatturi reali ta’ tkabbir ekonomiku, jiġifieri permezz ta’ 
miżuri speċifiċi.

Il-“pjan direzzjonali” li tfassal hawnhekk jaqbel mal-linji gwida li jiffurmaw il-qofol tal-
pretensjonijiet tal-aktar reġjuni mbiegħda tal-UE. Huwa se jservi bħala s-“sinsla” tar-Rapport 
ta’ Inizjattiva, li l-kontribut tiegħu mistenni li jipproponi risposta aktar ibbilanċjata mill-
politika ta’ koeżjoni għall-isfidi li se jolqtu l-aktar reġjuni mbiegħda fil-kuntest tal-Inizjattiva 
UE 2020.

                                               
1 Memorandum on a Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions, Las Palmas, Mejju 2010


