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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ottimizzazzjoni tal-potenzjal tar-Reġjuni Ultraperiferiċi permezz tal-ħolqien ta' 
sinerġiji bejn il-fondi strutturali tal-UE u programmi oħra tal-UE
(2013/2178(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jirrikonoxxi status partikolari għar-reġjuni ultraperiferiċi, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 107(3)(a) tat-TFUE dwar l-iskema ta' għajnuniet mill-Istat għal 
dawk ir-reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 174 u dawk segwenti tat-TFUE li jassenjaw objettiv ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u li jiddefinixxu l-istrumenti finanzjarji strutturali sabiex dan 
jintlaħaq,

– wara li kkunsidra t-totalità ta' komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reġjuni 
ultraperiferiċi, u b'mod partikolari l-komunikazzjoni tas-17 ta' Ottubru 2008 bl-isem "Ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda: vantaġġ għall-Ewropa" (COM(2008)0642),

– wara li kkunsidra t-totalità tar-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar ir-reġjuni ultraperiferiċi, u 
b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2008 dwar strateġija għar-reġjuni 
ultraperiferiċi: kisbiet u prospettivi fil-ġejjieni1,

– wara li kkunsidra l-messaġġ tal-gżira ta' La Réunion tas-7 ta' Lulju 2008 fil-kuntest tal-
konferenza "L-Unjoni Ewropea u r-reġjuni extra-Ewropej: Strateġiji b'rabta mat-tibdil fil-
klima u t-telf tal-bijodiversità", u wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea tal-25 ta' Ġunju 2009 dwar "Valutazzjoni ta' nofs it-terminu dwar l-
implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-KE għall-Bijodiversità u Lejn Strateġija tal-UE 
dwar Speċijiet Eżotiċi Invażivi",

– wara li kkunsidra l-pjattaforma komuni, tas-6 ta' Lulju 2010, indirizzata lill-President tal-
Kummissjoni Ewropea, José Manuel Durão Barroso, mill-Konferenza tal-Membri Ewropej 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Memorandum Konġunt ta’ Spanja, Franza, il-Portugall u tar-reġjuni 
ultraperiferiċi, tas-7 ta’ Mejju 2010, dwar "Viżjoni mġedda tal-istrateġija Ewropea għar-
reġjuni ultraperiferiċi",

– wara li kkunsidra l-kontribuzzjoni konġunta tar-reġjuni ultraperiferiċi, tat-28 ta' Jannar 2011, 
fir-rigward tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali,

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "Ir-reġjuni ultraperiferiċi Ewropej fis-suq uniku: l-
influwenza tal-UE fid-dinja’, tat-12 ta’ Ottubru 2011, għall-membru tal-Kummissjoni 
Ewropea s-Sur Michel Barnier, ippreżentat mis-Sur Pedro Solbes Mira,

                                               
1 ĠU C 279 E, 19.11.2009, p. 12.
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– wara li kkunsidra l-"Patt tal-Gżejjer", fejn għadd ta' gżejjer tal-Unjoni Ewropea ftehmu li 
jnaqqsu b'mill-inqas 20 % l-emissjonijiet ta' CO2  fit-territorju tagħhom u jistabbilixxu pjan ta' 
azzjoni għal enerġija sostenibbli għall-gżejjer, u wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-
Parlament Ewropew tad-19 ta' Jannar 2012 dwar it-twaqqif ta' patt tal-gżejjer bħala inizjattiva 
Ewropea uffiċjali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2012 dwar ir-rwol tal-politika ta’ 
koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 20201,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-20 ta’ Ġunju 2012 bl-isem: "Ir-
reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea: Lejn sħubija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv" (COM(2012)0287),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Membru Serge Letchimy għall-Prim Ministru tar-Repubblika 
Franċiża, dwar l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea:
Kontribuzzjoni għall-applikazzjoni tal-qafas derogatorju favur proġett globali ta' żvilupp tar-
reġjuni ultraperiferiċi,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet finali tal-Konferenza tal-Presidenti tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea, u wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tad-XIX-il 
Konferenza tal-Presidenti tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea tas-17 u t-
18 ta' Ottubru 2013,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2013),

A. billi l-vantaġġi, ir-riżorsi u l-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi, rikonoxxuti mill-
Kummissjoni Ewropea fl-istrateġija tagħha tal-2008 u l-komunikazzjoni tagħha tal-2012, 
ikopru oqsma kruċjali għall-Unjoni Ewropea f'termini ta' riċerka, innovazzjoni u tkabbir, u 
billi dawn mhumiex sostnuti u ffinanzjati biżżejjed mill-fondi u l-programmi Ewropej, 
minbarra l-politika ta' koeżjoni, il-politika agrikola u dik tas-sajd,

B. billi, fir-rigward tal-objettivi li l-UE ffissat għaliha nnifisha għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 
2020 għat-tkabbir, l-istrateġija Orizzont 2020, l-istrateġija Enerġija 2020, il-programmi 
LIFE+ u Natura 2000, in-netwerks trans-Ewropej ta' telekomunikazzjoni, tat-trasport u tal-
enerġija, ir-reġjuni ultraperiferiċi jikkostitwixxu reġjuni ta' eċċellenza li jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod sinifikattiv għat-twettiq ta' dawn l-isfidi,

C. billi huwa għalhekk importanti li jitħeġġeġ l-investiment fuq żmien twil u tiġi promossa l-
forza tal-innovazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi għat-tisħiħ sostenibbli tat-tkabbir 
ekonomiku u soċjali tagħhom, u li jiżdiedu l-probabilitajiet ta' suċċess tad-diversi strateġiji 
tal-Unjoni

D. billi, biex jitwettqu dawn l-istrateġiji, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment għar-reġjuni 
ultraperiferiċi, iddedikati għall-irkupru tad-distakk tagħhom fl-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali, mhux se jkunu biżżejjed biex ir-reġjuni ultraperiferiċi jipparteċipaw bil-potenzjal 
kollu tagħhom fl-isfidi l-kbar tal-Unjoni Ewropea,

                                               
1 ĠU C 258 E, 7.9.2013, p. 1.
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E. billi l-Artikolu 349 jista' jintuża wkoll biex ir-reġjuni ultraperiferiċi jkunu jistgħu jsibu 
posthom fid-diversi programmi tal-UE li jistgħu jiżviluppaw b'mod konkret il-potenzjal ta' 
dawn ir-reġjuni,

F. billi r-reġjuni ultraperiferiċi jistgħu jikkostitwixxu territorji ta' eċċellenza għall-benefiċċju 
tal-Unjoni kollha f'oqsma bħal ma huma: il-bijodiversità, l-ambjent, l-adattament għat-tibdil 
fil-klima, il-ġestjoni u l-osservazzjoni ta' fenomeni klimatiċi estremi, ir-riċerka, l-
innovazzjoni, l-ispazju, il-qasam ajruspazjali, l-oċeani, il-governanza marittima, il-
vulkanoloġija, is-saħħa, l-enerġiji rinnovabbli, it-trasport, it-telekomunikazzjoni, il-kapaċità 
ta' intervent umanitarju urġenti f'pajjiżi terzi u l-kultura,

G. billi r-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej jinsabu fil-baċiri marittimi 
tal-Karajbi, tal-Oċean Indjan, tal-Oċean Atlantiku, tal-Oċean Paċifiku, tal-Artiku u tal-
Antartiku, li waħedhom jikkonferixxu lill-Unjoni Ewropea status tal-ispazju marittimu 
dinji prinċipali, b'25 miljun km2 ta' Żona Ekonomika Esklużiva, billi l-pożizzjoni 
ġeostrateġika tagħhom tikkontribwixxi għad-dimensjoni dinjija tal-UE, u billi huma 
karatterizzati minn riżorsi naturali, tal-baħar u tas-sajd eċċezzjonali li jirrappreżentaw 50 % 
tal-bijodiversità dinjija,

H. billi r-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej jikkostitwixxu realtà 
unika u jiffurmaw għaqda komuni kemm fi ħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll lil hinn 
minnha; billi t-tqarrib tar-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej għandu 
jiġi promoss u appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea, partikolarment bl-implimentazzjoni ta' 
politiki komuni,

I. billi l-ottimizzazzjoni tal-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-
Ewropej tirrikjedi l-ħolqien ta' sinerġiji massimi bejn l-istrumenti, il-fondi u l-programmi 
kollha tal-Unjoni,

Perspettivi ġodda għar-reġjuni ultraperiferiċi

1. Jinsab konvint li l-vantaġġi, il-potenzjal, ir-riżorsi u l-esperjenza tar-reġjuni ultraperiferiċi 
jikkostitwixxu opportunità oħra biex l-Unjoni tegħleb l-isfidi li qed tiffaċċja f'termini ta' 
globalizzazzjoni, kapaċità ta' innovazzjoni, tkabbir, koeżjoni soċjali, pressjonijiet 
demografiċi, tibdil fil-klima, enerġija, ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali tagħha u l-
bijodiversità tagħha;

2. Jinsab konvint li n-nuqqas ta' aċċess tar-reġjuni ultraperiferiċi għad-diversi fondi tal-Unjoni 
qed isir, b'mod indirett u fuq żmien twil, ta' detriment għall-Unjoni kollha kemm hi;

3. Jappoġġa lill-Kummissjoni Ewropea fix-xewqa tagħha li timplimenta politiki li jsaħħu l-
awtonomija, il-konsolidazzjoni ekonomika u l-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli fir-reġjuni 
ultraperiferiċi billi jittieħed benefiċċju mill-vantaġġi tagħhom, u miżuri prattiċi u 
immaġinattivi abbażi tal-Artikolu 349 TFUE u l-istrumenti ad hoc għal kull wieħed mill-fondi 
u l-programmi b'objettivi li jkunu jistgħu jittrasformaw il-vantaġġi tar-reġjuni ultraperiferiċi 
f'realtajiet ekonomiċi;

4. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq grupp ta' kuntatt biennali bejn id-diversi Kummissarji 
Ewropej u membri eletti tar-reġjuni ultraperiferiċi fil-Parlament Ewropew sabiex jaraw is-
sitwazzjoni attwali li jkunu qegħdin fiha l-programmi mibdija għar-reġjuni ultraperiferiċi;
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5. Jenfasizza li r-reġjuni ultraperiferiċi, għaliex jinsabu 'l bogħod mill-kontinent Ewropew, 
flimkien mal-pajjiżi u territorji extra-Ewropej huma l-vetturi tal-influwenza ta' Unjoni 
Ewropea li qed issir konxja mid-dimensjoni dinjija tagħha u r-rwol tagħha f'dinja li għaddejja 
minn bidla profonda;

6. Jinsab konvint li hemm rabta profonda bejn is-sensibilizzazzjoni dwar id-dimensjoni dinjija li 
jista' jkollha l-Unjoni u l-attenzjoni mogħtija lir-reġjuni ultraperiferiċi u lill-pajjiżi u territorji 
extra-Ewropej; huwa konvint li n-nuqqas ta' kunsiderazzjoni u stima min-naħa tal-Unjoni lill-
piż u l-importanza fil-ġejjieni li jirrappreżentaw l-għażliet strateġiċi ta' investiment tagħha fir-
reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej huwa indikatur tal-investiment baxx 
li l-Unjoni tagħmel fid-dimensjoni dinjija u internazzjonali tagħha stess;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi strateġija globali għall-"pajjiżi u territorji extra-Ewropej tal-
UE" u l-ewwel forum konġunt bejn l-UE, ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-
Ewropej;

Sinerġiji mal-programm Orizzont 2020

8. Iqis li r-reġjuni ultraperiferiċi għandhom il-kapaċitajiet li jkunu fuq quddiem nett fir-riċerka u 
t-teknoloġija fl-oqsma kkonċernati mill-objettivi tal-Programm Orizzont 2020, bħall-ispazju, 
il-qasam ajruspazjali, il-bijoteknoloġiji, l-osservazzjoni tar-riskji naturali, ir-riċerka marittima, 
il-bijodiversità, l-enerġiji rinnovabbli, is-saħħa, l-adattament għat-tibdil fil-klima u t-trasport 
intelliġenti;

9. Ifakkar li l-ewwel objettiv tal-politika l-ġdida ta' koeżjoni huwa t-tisħiħ tar-riċerka, tal-
iżvilupp teknoloġiku u tal-innovazzjoni; 

10. Jiddispjaċih li l-proġetti tar-reġjuni ultraperiferiċi ma ġewx appoġġati biżżejjed mill-
programm qafas għar-riċerka u l-iżvilupp għall-perjodu 2007-2013, u dan wassal għal 
parteċipazzjoni u rata ta' suċċess baxxi ħafna, kif ukoll preżenza mnaqqsa tar-reġjuni 
ultraperiferiċi fin-netwerks Ewropej ta' riċerka;

11. Iqis li, biex jintlaħqu bis-sħiħ l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni, l-istrateġiji UE 2020 u 
Orizzont 2020, il-FEŻR ma jistax jirnexxi waħdu, u l-Kummissjoni Ewropea għandha 
tiffaċilita, tiggarantixxi u tħeġġeġ l-aċċess tar-reġjuni ultraperiferiċi għall-programm Orizzont 
2020 bil-ħolqien ta' programmi dedikati u billi jkunu jistgħu jipparteċipaw għal inklużjoni 
aħjar tagħhom fin-netwerks Ewropej u internazzjonali ta' riċerka u innovazzjoni;

12. Jitlob li jiġu valorizzati u żviluppati strutturalment l-universitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi, 
sabiex b'sinerġija ma' Orizzont 2020, ikunu jistgħu jikkontribwixx għall-valorizzazzjoni 
kemm Ewropea kif ukoll internazzjonali tal-universitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi, taċ-ċentri 
ta' riċerka, tar-riċerkaturi u tal-istudenti tagħhom;

13. Jinnota li r-reġjuni ultraperiferiċi kollha huma kostitwiti minn territorji vulkaniċi u tropikali;

Sinerġiji mas-suq intern

14. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tieħu ispirazzjoni mid-diversi konklużjonijiet tar-rapport 
Solbes biex iżżid l-inklużjoni u l-iżvilupp tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-suq intern;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tinforza aħjar, fir-reġjuni ultraperiferiċi, id-dispożizzjonijiet fil-



PR\1011920MT.doc 7/14 PE524.718v01-00

MT

qasam tal-kompetizzjoni biex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' monopolju u ta' kartelli illeċiti fir-
reġjuni ultraperiferiċi;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni lill-problema tal-għoli tal-ħajja fir-reġjuni 
ultraperiferiċi;

Sinerġiji mal-programm LIFE+ u l-istrateġija Enerġija 2020

17. Iqis li l-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi fil-ġestjoni, il-preservazzjoni u r-rijabilitazzjoni 
tal-bijodiversità, l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli jista' 
jkun ottimizzat billi jgħinu lill-Unjoni tilħaq l-objettivi tagħha permezz tal-ħolqien ta' sinerġiji 
u ta' finanzjament komplementari bejn il-politika ta' koeżjoni, il-programm LIFE+ u l-
istrateġija Enerġija 2020;

18. Jinnota li l-programm LIFE+ għall-perjodu 2014-2020 għandu l-għan li jikkofinanzja proġetti 
innovattivi favur il-preservazzjoni tal-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; ifakkar li l-
objettivi 5 u 6 tal-politika l-ġdida ta' koeżjoni huma komplementari, u li għalhekk huwa 
indispensabbli li l-programm LIFE+ jinfetaħ realment għar-reġjuni ultraperiferiċi;

19. Jiddeplora r-rifjut tal-Kummissjoni li tittrasforma l-azzjoni preparatorja BEST fi programm 
reali ddedikat għar-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej, kontra l-
opinjoni tal-Parlament Ewropew u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2009;

20. Jiddeplora l-fatt li l-ħabitats u l-ispeċijiet annimali u veġetali li għandhom jiġu protetti fit-
reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi ma ġewx imniżżla fl-Anness I tad-Direttiva 92/43/KEE dwar 
il-ħabitats/flora/fawna, biex b'hekk hija impossibbli l-implimentazzjoni tad-direttiva fir-
reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi, u ġiet eskluża l-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi 
Franċiżi fin-netwerks u programmi NATURA 2000;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal programm Natura 2000 speċifiku għar-reġjuni ultraperiferiċi 
abbażi tal-Artikolu 349 u abbażi ta' dak li nkiseb mill-azzjoni preparatorja BEST;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi strateġija għall-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli fir-
reġjuni ultraperiferiċi bl-għan li tintlaħaq awtonomija enerġetika u jintlaħqu l-objettivi tal-
istrateġija Enerġija 2020; 

Sinerġiji mal-programmi Ewropej għaż-żgħażagħ 

23. Jenfasizza li l-objettivi 8, 9 u 10 tal-politika l-ġdida ta' koeżjoni huma l-impjiegi, l-inklużjoni 
soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar, l-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ professjonali; 

24. Jenfasizza li r-reġjuni ultraperiferiċi huma fost ir-reġjuni Ewropej bl-ogħla rata ta' qgħad fost 
iż-żgħażagħ; jilqa' f'dan ir-rigward l-eliġibilità tar-reġjuni ultraperiferiċi għall-programm 
"garanzija għaż-żgħażagħ" u l-ħolqien tal-"Inizjattiva tal-Impjieg taż-Żgħażagħ";

25. Jinsab inkwetat dwar it-telf kbir ta' kompetenzi li jridu jiffaċċjaw ir-reġjuni ultraperiferiċi 
minħabba r-rata għolja ta' qgħad u l-insuffiċjenza tat-taħriġ propost, filwaqt li ħaddiema 
mħarrġa u kwalifikati huma indispensabbli għal tkabbir sostenibbli;

26. Jirrimarka li l-programm ġdid Erasmus għandu bħala objettiv l-iżvilupp ta' soċjetà tal-
għarfien; jenfasizza li l-ilħiq ta' dawn l-objettivi huwa indispensabbli għat-twettiq tal-
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istrateġija Ewropa 2020 li tqiegħed l-għarfien bħala l-element ewlieni tal-ekonomija Ewropea; 
jindika għalhekk il-ħtieġa li jinħolqu iktar sinerġiji bejn il-programm Erasmus u l-FSE fir-
reġjuni ultraperiferiċi, b'tali mod li jiġu dinamizzati r-riżorsi umani u l-għarfien espert lokali, 
li jikkostitwixxu muturi qawwija tat-tkabbir; 

27. Jappoġġa l-iżvilupp tal-kapaċitajiet universitarji tar-reġjuni extra-Ewropej u ta' oqsma ġodda 
ta' eċċellenza biex l-universitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-Ewropa jsiru iktar attraenti; 
jappoġġa l-iżvilupp ta' sħubijiet interuniversitarji, filwaqt li jiġu estiżi ukoll għall-
universitajiet tal-pajjiżi terzi li magħhom ir-reġjuni extra-Ewropej għandhom relazzjonijiet 
privileġġjati; jitlob ukoll li l-programm ERASMUS jieħu f'idu l-ispejjeż tat-trasport marbuta 
mal-programmi ta' skambju bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-UE;

Sinerġiji man-netwerks trans-Ewropej (trasport, telekomunikazzjonijiet, enerġija)

28. Jenfasizza l-bżonn li fir-reġjuni ultraperiferiċi jiġu żviluppati sinerġiji bejn in-netwerks trans-
Ewropej, il-mekkaniżmu għall-interkonnessjoni fl-Ewropa, il-programmi Civitas, Orizzont 
2020 u l-investimenti tal-FEŻR b'rabta mat-trasport, it-telekomunikazzjonijiet u l-enerġija; 

29. Jilqa' r-rieda tal-Kummissjoni li tintegra lir-reġjuni ultraperiferiċi fin-netwerks trans-Ewropej; 

30. Jiddeplora l-fatt li l-proġetti tal-awtostradi tal-baħar madankollu mhumiex iktar avvanzati, 
dovut għall-prijorità li tingħata lill-konnessjonijiet b'distanza qasira, u b'hekk issir esklużjoni 
diskriminatorja tar-reġjuni ultraperiferiċi; 

31. Iqis li l-interkonnessjoni tal-Ewropa kontinentali u tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-oqsma tan-
netwerks trans-Ewropej ta' telekomunikazzjonijiet hija essenzjali; iqis li, meta titqies l-
importanza tal-ekonomija diġitali, il-problema tal-frattura diġitali bejn ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-Ewropa tikkostitwixxi ostaklu għall-iżvilupp u l-kompetittività tar-reġjuni 
ultraperiferiċi; jinnota li d-dewmien fl-użu u l-modernizzazzjoni tat-teknoloġija tal-
informazzjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi żżid id-dewmien diġitali mal-iżolament ġeografiku 
jissuġġerixxi li jiġi intensifikat l-iżvilupp tagħhom bl-estensjoni u l-modernizzazzjoni tan-
netwerks, bl-użu tas-sinerġiji mal-FEŻR u b'aċċess iffaċilitat ta' dawn il-proġetti għall-
finanzjamenti tal-BEI;

Sinerġiji bejn il-politika marittima tal-UE (PKS, FEMS)

32. Ifakkar li r-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej jikkonferixxu lill-Unjoni 
Ewropea l-istatus tal-ikbar potenza marittima dinjija;

33. Jistieden lill-Kummissjoni tkun iktar konxja mid-dimensjoni marittima dinjija, mill-
importanza tal-baħar, l-oċeani u t-tkabbir "blu" għall-UE kollha, mill-pożizzjoni strateġika tar-
reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej, mir-rwol li dawn jista' jkollhom fl-
isfruttament sostenibbli tal-ibħra, l-oċeani u ż-żoni kostali, fil-governanza marittima dinjija u 
fl-iżvilupp ta' ekonomija tal-għarfien ibbażata fuq il-baħar;

34. Jikkonstata n-nuqqas ta' sinerġiji bejn il-politika ta' koeżjoni u PKS li għadha mhix qed tqis 
biżżejjed ir-realtajiet ta' dawn ir-reġjuni; 

35. Jenfasizza l-fatt li r-reġjuni ultraperiferiċi jiddependu mir-riżorsi tal-baħar taż-Żoni 
Ekonomiċi Esklużivi tagħhom, u dan joħloq fraġilità kbira fuq livell bijoloġiku; jenfasizza li 
jeħtieġ li jiġi garantit sfruttament sostenibbli tar-riżorsi; jitlob biex il-ftehimiet dwar is-sajd 
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tal-UE fil-ġejjieni jkunu nnegozjati u maħsuba wkoll fl-interess tal-popolazzjonijiet lokali fuq 
żmien twil;

36. Jiddispjaċih li l-għajnuniet għat-tiġdid tal-flotot ma ġewx awtorizzati għar-reġjuni 
ultraperiferiċi fil-PKS il-ġdida;

Sinerġiji mal-politika agrikola komuni

37. Jinnota li l-agrikoltura hija settur dinamiku, li jipprovdi l-impjiegi u jipparteċipa fl-iżvilupp ta' 
attivitajiet b'valur miżjud għoli; ifakkar li t-tielet objettiv tal-politika ġdida ta' koeżjoni huwa 
t-tisħiħ tal-SMEs fis-settur agrikolu;

38. Iżid jgħid li l-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi qed tiffaċċja kwistjonijiet ta' 
diversifikazzjoni u ta' kompetittività, meta mqabbla mal-pajjiżi ġirien, u sfidi ġodda, 
partikolarment marbuta mal-awtonomija alimentari u l-iżvilupp sostenibbli;

39. Jenfasizza li l-POSEI huwa programm li diġà wera x'jiswa, u li wera li hu partikolarment 
adattat għar-realitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi;

40. Iħeġġeġ il-ħolqien ta' sinerġiji bejn il-politika ta' koeżjoni u l-FAEŻR biex tiġi garantita 
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi fl-ilma permezz tal-modernizzazzjoni u l-estensjoni tan-
netwerks ta' irrigazzjoni;

41. Jistieden lill-Kummissjoni tiddinamizza l-produzzjoni agrikola indiġena u l-
kummerċjalizzazzjoni b'ċirkwitu qasir;

42. Jappoġġa l-ħolqien ta' DPO, AOC u ta' tikketti lokali fir-reġjuni ultraperiferiċi;

Sinerġiji mal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp

43. Jiddeplora l-persistenza tan-nuqqas ta' korrelazzjoni bejn il-FEŻ u l-FEŻR inkluż il-proġetti ta' 
kooperazzjoni transkonfinali, minkejja li huma essenzjali biex jintlaħqu l-objettivi ta' dawn il-
fondi;

44. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi diskussjoni bejn l-Istati Membri tal-UE, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi, il-pajjiżi u territorji extra-Ewropej u l-pajjiżi tal-AKP għat-tisħiħ tad-djalogu u 
biex tiġi faċilitata l-integrazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fil-baċiri ġeografiċi tagħhom;

Sinerġiji mal-politika esterna tal-UE

45. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea ssir iktar konxja mill-pożizzjoni ġeostrateġika tar-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej minħabba kemm jinsabu qrib għadd ta' 
kontinenti; 

46. Jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza l-pjan ta' azzjoni għall-viċinat fuq skala kbira, li ilha 
taħdem fuqu sa mill-1999; 

47. Jitlob lill-Kummissjoni tqis iktar l-impatt tal-ftehimiet kummerċjali konklużi mal-pajjiżi terzi 
fuq l-ekonomiji tar-reġjuni ultraperiferiċi;

48. Jiddispjaċih li l-ftehimiet tal-passat mal-pajjiżi tal-Amerka t'Isfel u l-AKP ma kinux iqisu l-
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interessi tar-reġjuni ultraperiferiċi, u li ma sar l-ebda studju tal-impatt qabel ma ġew 
innegozjati dawn il-ftehimiet;

49. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tinnegozja b'mod sistematiku fil-ftehimiet kummerċjali mal-
pajjiżi tal-AKP ġirien tar-reġjuni ultraperiferiċi parti speċifika għall-ħolqien ta' suq esklużiv 
bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-AKP bl-għan li r-reġjuni ultraperiferiċi jiġu integrati aħjar fl-
ambjent ġeografiku tagħhom;

50. Ifakkar dwar l-importanza tar-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej biex 
l-Unjoni Ewropea tiżviluppa u tagħmel użu mill-kapaċitajiet tagħha ta' intervent umanitarju 
meta jseħħu katastrofi naturali; jitlob għalhekk li tinħoloq forza Ewropea ta' sigurtà ċivili;

Sinerġiji mal-programmi ta' ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali

51. Jenfasizza l-problemi importanti ta' esklużjoni soċjali, faqar u vjolenza li jiffaċċjaw ir-reġjuni 
extra-Ewropej; ifakkar li l-objettiv 9 tal-politika ġdida ta' koeżjoni jikkonċerna l-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u kull forma ta' diskriminazzjoni, u li l-FEŻR 
jipprevedi l-appoġġ tal-iktar popolazzjonijiet fil-bżonn bħala prijorità ta' investiment; 

52. Jilqa' l-adozzjoni tal-FEAD u jitlob li l-implimentazzjoni tiegħu tkun partikolarment effettiva 
fir-reġjuni ultraperiferiċi;

53. Jindika li r-reġjuni ultraperiferiċi jiffaċċjaw bżonn kbir ta' djar minħabba ż-żieda demografika 
qawwija f'dawn it-territorji; iħeġġeġ it-twaqqif ta' qafas ta' investiment fid-djar soċjali u l-
ħolqien ta' dispożizzjonijiet speċifiċi li jippermettu li l-għajnuniet tal-Istat fir-reġjuni 
ultraperiferiċi jkunu jistgħu jappoġġaw investimenti fid-djar soċjali;

Sinerġiji mal-programmi COSME u Microfinanzjament Progress 

54. Jinnota li r-reġjuni ultraperiferiċi jinsabu f'ambjent fejn il-kompetizzjoni industrijali hija 
qawwija, partikolarment minħabba l-ispejjeż baxxi li jirrappreżentaw il-ħaddiema u l-
abbondanza ta' materja prima fil-pajjiżi ġirien; ifakkar li l-objettivi 3 u 8 tal-politika ġdida ta' 
koeżjoni jikkonċernaw it-tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs u l-promozzjoni ta' impjiegi 
sostenibbli ta' kwalità għolja;

55. Jindika li l-mikrointrapriżi u l-SMEs tar-reġjuni extra-Ewropej, li r-ritmu ta' produzzjoni 
tagħhom għadu għoli minkejja l-kriżi, madankollu jiffaċċjaw aċċess diffiċli għall-
finanzjament li jipperikola l-iżvilupp tagħhom u t-tul ta' ħajja tagħhom; 

56. Jilqa' f'dan ir-rigward l-objettivi tal-programm COSME futur maħsuba biex jappoġġaw l-
SMEs Ewropej, partikolarment fi kwistjonijiet b'rabta mal-finanzjament u l-konkwista ta' 
swieq ġodda; jilqa' t-tkomplija tal-istrument Microfinanzjament Progress; jistieden lill-
Kummissjoni tiggarantixxi l-użu ta' dawn il-programmi fir-reġjuni ultraperiferiċi;

57. Jenfasizza l-bżonn ta' adattament tal-iżvilupp ekonomiku ta' kull reġjun ultraperiferiku skont 
il-potenzjal tiegħu; josserva pereżempju li l-insuffiċjenza ta' kapaċitajiet ta' pproċessar tal-
iskart toffri marġni ta' progress kemm fil-qasam tal-impjiegi kif ukoll f'dak ambjentali;

58. Jilqa' l-ftuħ reċenti tal-konsultazzjoni pubblika bl-isem "Pjan ta' azzjoni aħdar għall-SME"; 
jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tintegra fil-konklużjonijiet futuri tagħha l-problematiċi u 
l-kompetenzi tal-SME tar-reġjuni ultraperiferiċi f'dan il-qasam;
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59. Jenfasizza li t-turiżmu huwa wieħed mill-muturi ewlenin tal-ekonomija tal-pajjiżi u t-territorji 
extra-Ewropej; iqis f'dan ir-rigward li l-iżvilupp u r-rinnovament tal-lukandi tar-reġjuni 
ultraperiferiċi permezz ta' appoġġ konġunt mill-FEŻR u mill-programm COSME huma 
indispensabbli biex jintlaħqu l-objettivi ta' diversifikazzjoni u ta' żvilupp tal-offerta turistika 
tar-reġjuni ultraperiferiċi;

60. Jissuġġerixxi s-semplifikazzjoni tal-politiki fil-qasam tal-viżi għall-Istati Membri tal-UE iżda 
wkoll għal ċerti pajjiżi terzi, biex jiġi faċilitat it-turiżmu u vvantaġġat it-twaqqif ta' turiżmu 
multidestinatarju bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi ġirien;

Sinerġiji mal-programm Ewropa Kreattiva

61. Jinnota li r-reġjuni ultraperiferiċi huma karatterizzati minn multikulturaliżmu qawwi u li l-
kultura tar-reġjuni ultraperiferiċi għandha tibbenefika u tieħu benefiċċju wkoll mill-kultura 
Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiftaħ l-aċċess tal-programm Ewropa Kreattiva 
għall-proġetti ġejjin mir-reġjuni ultraperiferiċi;

62. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiddefinixxi strateġija għall-iżvilupp u l-importanza tal-
wirt kulturali tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej fuq il-mudell tal-Programm Euromed 
Heritage IV;

63. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

L-istorja tal-politiki li jgħaqqdu lill-Unjoni Ewropea u r-reġjuni ultraperiferiċi s'issa dejjem 
saret permezz tal-implimentazzjoni ta' politika ċentrali u essenzjali ta' soldarjetà, permezz tal-
istrumenti tal-politika ta' koeżjoni u l-appoġġ lis-setturi agrikoli u tas-sajd. 

Dan ir-rapport jittratta proposta, billi jiqtiegħdu f'ġenb il-viżjonijiet attwali li kultant ikunu 
antiki wisq, għal bidla fl-approċċ sabiex il-politiki ta' investiment fir-reġjuni ultraperiferiċi 
jinfetħu għal oqsma ġodda u jippermettu żvilupp sostenibbli. Dan għandu jobbligana ma 
nibqgħux nagħlqu lir-reġjuni ultraperiferiċi unikament fil-politiki reġjonali u egarikoli, u 
ndaħħluhom fil-politiki Ewropej kollha sabiex nibbenefikaw minnhom bl-aħjar mod 
possibbli. 

L-appoġġ tal-Unjoni Ewropea lir-reġjuni ultraperiferiċi tagħha mhuwiex biss l-espressjoni tal-
implimentazzjoni ta' solidarjetà Ewropea, iżda jikkostitwixxi appoġġ għall-benefiċċju tal-
Unjoni kollha kemm hi fit-twettiq tal-objettivi tagħha stess f'termini ta' tkabbir, wiri fix-xena 
dinjija u parteċipazzjoni fit-tegħlib tal-isfidi l-kbar tad-dinja. Fl-oqsma tad-djalogu mal-pajjiżi 
AKP, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, is-salvagwardja tal-bijodiversità, il-protezzjoni tal-
coral reefs, is-saħħa, il-protezzjoni tal-lingwi reġjonali u d-diversità kulturali, l-Unjoni 
Ewropea, flimkien mar-reġjuni ultraperiferiċi tagħha, hija dejjem ikta b'saħħitha fl-ilħiq tal-
objettivi f'dawn is-setturi. U r-reġjuni extra-Ewropej Spanjoli, Portugiżi u Franċiżi jiġbru 
fihom innifishom l-isfidi u l-ambizzjonijiet ta' Unjoni miftuħa fuq id-dinja, l-oċeani, ir-
riċerka, l-ambjent, l-eċċellenza.

L-investiment fir-reġjuni ultraperiferiċi u s-sensibilizzazzjoni kemm dwar il-benefiċċji li 
joffru kif ukoll ta' iżolament tagħhom jikkostitwixxu investiment fil-ġejjieni tal-Unjoni 
Ewropea li tkun tinsab fuq quddiem nett fl-isfidi dinjija. Fil-mument fejn l-Unjoni Ewropea 
għaddejja minn kriżi li tista' twassal għal għeluq għall-bqija tad-dinja, huwa fundamentali li 
wieħed jieqaf jaħseb "dan kemm jiswa?" biex tingħata importanza lill-kontribut essenzjali li r-
reġjuni ultraperiferiċi joffru lill-ambizzjoni dinjija tal-kontinent Ewropew. Hija din it-triq, 
imnaddfa minn kull kunċett ta' tifdil żejjed, li għandhom jieħdu l-Kummissjoni u l-Unjoni 
Ewropea llum il-ġurnata.

Madankollu, wieħed jinnota li ta' spiss wisq, ir-reġjuni ultraperiferiċi jintesew minn min 
jaħdem għall-Unjoni Ewropea, u min huwa inkarigat milli jirrappreżentaha fit-totalità tagħha. 
Spiss, fil-websajt tal-Kummissjoni Ewropea u tal-aġenziji marbuta magħha, jidhru mapep li 
lanqas biss juru r-reġjuni ultraperiferiċi, dokumenti tekniċi dwar reġjuni magħmula minn 
pajjiżi terzi mill-Karajbi, l-Amerka t'Isfel, l-Oċean Indjan, il-Majjistral tal-Afrika, li fihom 
lanqas biss jissemma l-fatt li l-Unjoni tinsab preżenti f'dawn ir-reġjuni permezz tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tagħha. Spiss ukoll, ir-reġjuni ultraperiferiċi jiġu esklużi kważi volontarjament 
mill-proġetti l-kbar li għandhom iwasslu lill-Unjoni biex tkun strutturalment u materjalment 
marbuta f'ħaġa waħda. Spiss wisq, mal-iżolament ġeografiku, jiżdied l-iżolament tan-nuqqas 
ta' kunsiderazzjoni mogħtija mill-Unjoni Ewropea lir-reġjuni ultraperiferiċi.

Jekk l-Unjoni Ewropea hija proġett ta' integrazzjoni, ir-reġjuni ultraperiferiċi ma jistgħux 
jibqgħu jitqiegħdu f'ġenb u jitqiesu bħala żvantaġġ mill-persuni li qed joħolqu l-Unjoni 
Ewropea tal-ġejjieni. 
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Jekk l-iżolament huwa żvantaġġ għar-reġjuni ultraperiferiċi, dan huwa l-kuntrarju għall-
Unjoni nnifisha: jikkostitwixxi benefiċċju.

L-Artikolu 349 TFUE jirrikonoxxi lir-jikkostitwixxi benefiċċju d-diffikultajiet u l-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom, għaliex dawn id-diffikultajiet u karatteristiċi huma reali, 
preżenti u materjali. Trattament speċifiku u adattat, meta jingħata lir-jikkostitwixxi 
benefiċċju,  ma jfissirx trattament preferenzjali, għaliex huwa trattament ta' integrazzjoni, li 
permezz tiegħu biss tista' sseħħ integrazzjoni ekwilibrata u sħiħa tar-jikkostitwixxi benefiċċju 
fl-Unjoni. Ix-xewqa ta' integrazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi mingħajr ma jitqies x'għandu 
jiġi adattat għalihom, fuq żmien twil se jwassal għat-tisħiħ fit-tul tal-iżvantaġġi tagħhom 
dovuti għas-sitwazzjoni ġeografika mbiegħda tagħhom. Dan ifisser li huma jiġu esklużi fit-tul 
mill-Unjoni Ewropea. Jekk ir-reġjuni extra-Ewropej jinsabu iżolati mill-kontinent, il-
kontinent Ewropew ukoll jinsab iżolat mir-reġjuni extra-Ewropej.

Din hija bidla kbira, li għandha sseħħ mill-2014. Dan sabiex mhux biss jiġu rikonoxxuti l-
vantaġġi u l-opportunitajiet li jirrappreżentaw ir-reġjuni ultraperiferiċi għall-Unjoni, iżda 
wkoll biex tingħata ħajja b'mod konkret lil dawn il-vantaġġi u opportunitajiet li jikkostitwixxu 
l-ġejjieni komuni ta' Unjoni li tintegra fil-viżjonijiet u l-perspettivi intrinsiċi tagħha l-iżvilupp 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tagħha. Minn hemm, imbagħad, għandu joħroġ il-kunċett ta' reġjuni 
extra-Ewropej li jqis lir-reġjuni ultraperiferiċi u lill-pajjiżi u territorji extra-Ewropej bħala 
parteċipanti fl-istess realtà.

Orizzont 2020, Enerġija 2020, Life+, Erasmus, in-netwerks trans-Ewropej tal-enerġija, tat-
trasport u tat-telekomunikazzjonijiet, ma jistgħux jibqgħu jpoġġu r-reġjuni ultraperiferiċi fuq 
wara nett tal-prijoritajiet u l-objettivi tagħhom. It-totalità ta' dawn l-istrateġiji u strumenti 
għandha tgħin biex jimtela n-nuqqas ta' integrazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-ispazju 
Ewropew, hekk kif għandhom iqisu li l-potenzjalitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi jistgħu 
jgħinu b'mod sinifikanti lill-Unjoni Ewropea tilħaq l-objettivi li ffissat hija stess. Dan la ma 
seħħ mill-Kummissjoni Ewropea u lanqas mill-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin, u 
għalhekk hemm diverġenzi kbar x'jinqerdu u immaġinazzjoni li għandha tinbet sabiex tinbidel 
din is-sitwazzjoni.

Il-Politika Agrikola Komuni, il-Politika Komuni dwar is-Sajd, is-suq intern u r-regoli li 
jiddefinixxuh fil-ġejjieni għandhom jibdew f'ċerti aspetti, u jkomplu f'oħrajn, iqisu l-
karatteristiċi ġeografiċi, ġeoekonomiċi u klimatiċi speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi. 
Mingħajr dan, la l-PAK, la l-PKS u lanqas is-suq intern mhu se jippermettu lir-reġjuni 
ultraperiferiċi integrazzjoni sostenibbli u armonjuża mal-bqija tal-Ewropa.

Il-politika kummerċjali, il-politika esterna u l-politika għall-iżvilupp tal-Unjoni lanqas ma 
jistgħu iqisu r-reġjuni extra-Ewropej bħala reġjuni ta' importanza żgħira għall-Unjoni. Dawn 
huma tkomplija tal-Unjoni fid-dinja, u ma jistax ikun li l-interessi ekonomiċi tagħhom dejjem 
jiġu sakrifikati għall-benefiċċju ta' kunsiderazzjonijiet kontinentali mhux biss egoisti iżda 
traġikament nieqsa minn kull viżjoni ġeostrateġika u ġeoekonomika, u li fihom mhemm l-
ebda kunsiderazzjoni għall-interessi tar-reġjuni ultraperiferiċi u lanqas mhemm integrazzjoni. 
Madankollu, hemm rabta profonda bejn is-sensibilizzazzjoni dwar id-dimensjoni dinjija li 
jista' jkollha l-Unjoni u l-attenzjoni mogħtija mill-Unjoni lir-reġjuni ultraperiferiċi u lill-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej; Il-fatt ovvju li l-Unjoni tinsa lir-reġjuni ultraperiferiċi u lill-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej fil-parti l-kbira tal-politiki esterni tagħha (kummerċjali, 
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marittimi, diplomatiċi u ta' żvilupp) huwa indikatur qawwi tan-nuqqas ta' investiment li l-
Unjoni tagħmel fid-dimensjoni dinjija u internazzjonali tagħha stess.

Huwa għalhekk bil-ħolqien u l-faċilitazzjoni ta' sinerġiji bejn il-fondi strutturali għar-reġjuni 
ultraperiferiċi u l-fondi, strateġiji u politiki l-oħra kollha tal-Unjoni li l-perspettivi għall-
Unjoni u għar-reġjuni ultraperiferiċi se jkunu jistgħu jitwettqu. Huwa wkoll permezz tal-
ħolqien ta' programmi u ta' strumenti ad hoc li jippermettu lir-reġjuni ultraperiferiċi jieħdu 
posthom u jilħqu d-dimensjoni li ħaqqhom f'Unjoni Ewropea deċiżament miftuħa lejn id-dinja 
u konxja mill-ġeografija, l-istorja, il-vetturi ta' tkabbir u ta' influwenza tagħha li se jkunu 
jistgħu jingħelbu sfidi ġodda komuni.

Għalkemm kulħadd jista' jaqbel dwar il-viżjoni strateġika li tista' tingħata lir-reġjuni 
ultraperiferiċi, issa huwa importanti li jittieħed approċċ pragmatiku sabiex fil-politiki kollha 
tal-Unjoni, ir-restrizzjonijiet, l-ostakli u l-barrieri jitneħħew biex tiġi permessa parteċipazzjoni 
sħiħa tar-reġjuni ultraperiferiċi.

Ma nistgħux nibqgħu biss niddefendu lir-reġjuni ultraperiferiċi fl-Ewropa, iżda fuq kollox 
għandna nippromwovuhom u nħalluhom jibbenefikaw.


