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OPINJONIJIET

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jitlob lill-Kumitat għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezz tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-opinjonijiet li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-inizjattiva ewlenija dwar l-użu effiċjenti tar-riżorsi u jenfasizza l-influwenza 
kruċjali li dan għandu fuq il-kwalità tal-ħajja għall-ġenerazzjoni attwali u dawk futuri;

2. Isostni li sabiex tinkiseb Ewropa li tuża r-riżorsi b’effiċjenza, għandhom jiġu implimentati 
żieda fil-koordinazzjoni u s-sinerġiji bejn firxa wiesgħa ta’ oqsma politiċi u d-diversi 
strumenti tagħhom fil-livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew, bl-iskop li tiġi żgurata l-
effikaċja; jenfasizza li l-politika reġjonali diġà għandha stabbiliet approċċ koordinat u 
integrat; jinnota li jeżistu kompromessi bejn ċerti oqsma politiċi, u dawn għandhom jiġu 
indirizzati;

3. Jenfasizza l-irwol kruċjali tal-politika reġjonali f’appoġġ lill-inizjattivi bl-għan ta’ użu tar-
riżorsi b’effiċjenza, minħabba l-programmi ta’ żvilupp fit-tul tagħha, sistema amministrattiva 
deċentralizzata u l-inkorporazzjoni tal-prijoritajiet tal-UE għal żvilupp sostenibbli; 

4. Jenfasizza li l-użu effiċjenti tar-riżorsi għandu jiġi indirizzat fil-livell reġjonali u lokali, –
b’kunsiderazzjoni tal-partikolaritajiet u l-livelli ta’ żvilupp differenti fir-reġjuni Ewropej – u l-
awtoritajiet u l-imsieħba reġjonali u lokali għandhom jiġu involuti direttament fl-ippjanar u l-
implimentazzjoni tal-miżuri relevanti; dan għandu jwassal għal sens akbar ta’ responsabilità 
għall-miri tal-użu effiċjenti tar-riżorsi fil-livelli kollha;

5. Jirrakkomanda lill-Istati Membri li jinvolvu l-livelli sottonazzjonali sa mill-bidu nett fid-
definizzjoni tal-prijoritajiet, l-ippjanar tal-miżuri u l-implimentazzjoni tagħhom;

6. Jenfasizza li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali u reġjonali għandhom 
iżommu quddiemhom l-importanza li jiġi diżakkoppjat it-tkabbir mill-użu tar-riżorsi; jitlob lil 
kull Stat Membru u lil kull reġjun biex jagħmlu aktar sforzi fl-użu effiċjenti tar-riżorsi.


