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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-
kuntest tal-Istrateġija UE 2020
(2011)2195(INI)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet konġunti tal-Artikoli 355 u 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jagħti status speċjali lir-reġjuni 
ultraperiferiċi, u l-Artikolu 107(3)(a) tat-TFUE rigward is-sistema ta’ għajnuna mill-Istat 
għal dawn 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 dawn jintlaħqu,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tas-26 ta’ Mejju 2004, bit-titolu
‘Sħubija msaħħa għar-reġjuni ultraperiferiċi’ (COM(2004)0343),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta’ Settembru 2005 dwar sħubija msaħħa 
għar-reġjuni ultraperiferiċi1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tat-12 ta’ Settembru 2007, bit-titolu
‘Strateġija għall-ibgħad reġjuni: Kisbiet u Prospettivi fil-Ġejjieni’ (COM(2007)0507), u d-
Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, tat-12 ta’ Settembru 2007, li 
jakkumpanja din il-Komunikazzjoni, bit-titolu ‘Strateġija għall-ibgħad reġjuni: Kisbiet u 
Prospettivi fil-Ġejjieni’ (SEC(2007)1112),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2008 dwar l-istrateġija għall-
ibgħad reġjuni: Kisbiet u Prospettivi fil-Ġejjieni2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tas-17 ta’ Ottubru 2008, bit-titolu
‘Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda: vantaġġ għall-Ewropa’ (COM(2008)0642),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-22 ta’ April 2009 dwar ir-riforma tal-
Politika Komuni tas-Sajd (COM(2009)0163),

– wara li kkunsidra l-Memorandum konġunt tar-reġjuni ultraperiferiċi, tal-
14 ta’ Ottubru 2009, dwar ‘Ir-reġjuni ultraperiferiċi sal-2020’,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tas-6 ta’ Novembru 2009, bit-titolu
‘Elementi għal sħubija ġdida bejn l-UE u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej (PTEE)’
(COM(2009)0623),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Frar 2010 dwar il-Green Paper dwar ir-

                                               
1 ĠU C 227 E tal-21.9.2006, p. 512.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0210.
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riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tat-3 ta’ Marzu 2010, bit-titolu
‘EWROPA 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar il-kontribut tal-Politika 
ta’ Koeżjoni għall-kisba tal-objettivi ta’ Lisbona u l-istrateġija UE 20202,

– wara li kkunsidra l-Memorandum ta’ Spanja, ta’ Franza, tal-Portugall u tar-reġjuni 
ultraperiferiċi, tas-7 ta’ Mejju 2010, dwar ‘Viżjoni mġedda tal-istrateġija tal-UE fir-
rigward tal-ultraperiferija’,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tat-3,022 laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali tal-
14 ta’ Ġunju 20103,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Ġunju 2010 bit-titolu ‘L-
Ewropa, l-ewwel destinazzjoni turistika fid-dinja – qafas politiku ġdid għat-turiżmu 
Ewropew’ (COM(2010)0352),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tas-26 ta’ Awwissu 2010, bit-titolu
‘Aġenda Diġitali għall-Ewropa’ (COM(2010)0245),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tal-15 ta’ Settembru 2010, bit-titolu 
‘Żgħażagħ mobbli: Inizjattiva biex jinħareġ il-potenzjal taż-żgħażagħ biex jinkiseb it-
tkabbir bil-għaqal, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni Ewropea’ (COM(2010)0477),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, tal-
24 ta’ Settembru 2010, dwar l-impatt tar-riforma tal-POSEI tal-2006 (COM(2010)0501),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-
24 ta’ Settembru 2010, li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni (COM(2010)0498),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tas-6 ta’ Ottubru 2010, bit-titolu
‘Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 – Unjoni tal-Innovazzjoni’ (COM(2010)0546),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2010 dwar governanza tajba 
fir-rigward tal-politika reġjonali tal-UE: proċeduri ta’ assistenza u kontroll mill-
Kummissjoni Ewropea4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Ottubru 2010 dwar il-Politika Marittima 
Integrata (IMP) – Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda5,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0039.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0191.
3 Dokument nru 11021/10 tal-Kunsill.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0468.
5 Testi adottati, P7_TA(2010)0386.
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 bit-titolu
‘Lejn Att dwar is-Suq Uniku – Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna: 50 
proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju u l-iskambji ma' xulxin’ (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Jannar 2011 bit-titolu
‘Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni – Il-Kompetittività u s-
Sostenibilità fix-Xena Prinċipali’ (COM(2010)0614),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ksib ta' koeżjoni 
territorjali, soċjali u ekonomika vera fi ħdan l-UE – kundizzjoni sine qua non għall-
kompetittività dinjija?1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tad-9 ta’ Novembru 2010, bit-titolu
‘Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: il-
futur tal-politika ta’ koeżjoni’ COM(2010)0642),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tat-23 ta’ Novembru 2010, bit-
titolu ‘Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi: Kontribut Ewropew lejn livell massimu ta'
impjiegi’ (COM(2010)0682),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tas-16 ta’ Diċembru 2010, bit-titolu
‘Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-
koeżjoni soċjali u territorjali’ (COM(2010)0758),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Jannar 2011 bit-titolu
‘Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza – Inizjattiva ewlenija taħt l-Istrateġija Ewropa 2020’
(COM(2011)0021),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali 
għall-Era Globalizzata2,

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Pjan direzzjonali għal Żona 
Unika Ewropea tat-trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi 
b'mod effiċjenti’ (COM(2011)0144),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Ġunju 2011 dwar ir-Rapport tal-2010 
dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni għall-2007-20133,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-23 ta’ Ġunju 2011 dwar is-sitwazzjoni attwali u 
sinerġiji futuri għal effikaċja akbar bejn il-FEŻR u Fondi Strutturali oħra4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar Unjoni tal-
Innovazzjoni: Inbiddlu l-Ewropa għad-dinja wara l-kriżi5,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0473.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0093.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0283.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0286.
5 Testi adottati, P7_TA(2011)0236.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar il-PDG u lil hinn minnu 
– Inkejlu l-progress f’dinja li dejjem tinbidel1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar Żgħażagħ Attivi: qafas 
biex jittejbu s-sistemi Ewropej ta’ edukazzjoni u taħriġ2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar id-definizzjoni ta' 
Aġenda Diġitali ġdida għall-Ewropa: 2015.eu3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar ‘Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklużiva’4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tad-29 ta’ Ġunju 2011, bit-titolu
‘Baġit għall-Ewropa 2020’ (COM(2011)0500 - Partijiet 1 u 2),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill, tad-29 ta’ Ġunju 2011, li 
jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020 (COM(2011)0398),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-Ħames Rapport ta' 
Koeżjoni tal-Kummissjoni u l-istrateġija għall-politika ta’ koeżjoni ta' wara l-20135,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2011 dwar ir-
riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2011)417),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar l-assorbiment tal-
Fondi Strutturali u l-Fondi ta’ Koeżjoni: tagħlimiet meħuda għall-politika ta’ koeżjoni
futura tal-UE6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar l-Ewropa, l-ewwel 
destinazzjoni turistika fid-dinja – qafas politiku ġdid għat-turiżmu Ewropew7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2011 dwar l-Aġenda għal Ħiliet
u Impjiegi Ġodda8,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
6 ta’ Ottubru 2011, li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-
Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 (COM(2011)0615),

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0264.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0230.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0133.
4 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.
5 Testi adottati, P7_TA(2011)0316.
6 Testi adottati, P7_TA(2011)0403.
7 Testi adottati, P7_TA(2011)0407.
8 Testi adottati, P7_TA(2011)0466.
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– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
6 ta’ Ottubru 2011 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi’, u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (COM(2011)0614),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
6 ta’ Ottubru 2011 dwar il-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1084/2006 (COM(2011)0612),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Ottubru 2011 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 1081/2006 (COM(2011)0607),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
6 ta’ Ottubru 2011 dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni (COM(2011)0609),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
6 ta’ Ottubru 2011 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea
(COM(2011)0611),

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-
6 ta’ Ottubru 2011, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni 
territorjali (REKT) fir-rigward taċ-ċarezza, is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-
implimentazzjoni ta’ tali gruppi (COM(2011)0610),

– 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,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, tat-
18 ta’ Ottubru 2010, bit-titolu ‘Opinjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 355(6), tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar l-inizjattiva tal-Gvern Franċiż 
għall-emenda tal-istatus ta’ Saint-Barthélemy fir-rigward tal-Unjoni’ (COM(2010)0559), 
u d-Deċiżjoni 2010/718/UE tal-Kunsill, tad-29 ta’ Ottubru 2010, li timmodifika l-istatus 
tal-gżira ta’ Saint-Barthélemy fir-rigward tal-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar il-Pjattaforma 
Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali2,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni finali tas-XVII-il Konferenza tal-Presidenti tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea, tat-3 u l-4 ta’ Novembru 2011,

– wara li kkunsidra l-Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-2012 - It-Twettiq tat-

                                               
1 ĠU L 325, 9.12.10, p. 4.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0495.
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Tiġdid Ewropew’, tal-15 ta’ Novembru 2011 (COM(2011)0777),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, tat-30 ta’ Novembru 2011, li jistabbilixxi Programm biex jiġi appoġġat l-iżvilupp 
ulterjuri ta’ Politika Marittima Integrata1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tat-30 ta’ Novembru 2011, bit-
titolu 'Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020’ 
(COM(2011)0808), il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-
30 ta’ Novembru 2011, li jistabbilixxi l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni -
Orizzont 2020 (2014-2020) (COM(2011)0809), u l-proposta għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta' Novembru 2011, li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni -
Orizzont 2020 (2014-2020)' (COM(2011)0810), (COM(2011)0810),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2011, dwar ‘Pjan direzzjonali
għal Żona Unika Ewropea tat-trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-
riżorsi b'mod effiċjenti’2,

– wara li kkunsidra l-kontribuzzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi, tal-15 ta’ Jannar 2010, għall-
konsultazzjoni pubblika marbuta mad-Dokument ta' Ħidma tal-Kummissjoni –
Konsultazzjoni dwar l-istrateġija futura "UE 2020" (COM(2009)647),

– wara li kkunsidra l-kontribuzzjoni konġunta tar-reġjuni ultraperiferiċi, tat-
28 ta’ Jannar 2011, marbuta mal-Ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, 

– wara li kkunsidra l-kontribuzzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, tat-28 ta’ Frar 2011: 
Lejn Att dwar is-Suq Uniku (COM(2010)0608, tas-27 ta’ Ottubru 2010),

– wara li kkunsidra d-dokument, tas-6 ta’ Lulju 2010, indirizzat lill-President tal-
Kummissjoni Ewropea, José Manuel Durão Barroso, mill-membri tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Parlament Ewropew, dwar il-prioritajiet tal-politika ta’ koeżjoni f’dawn 
ir-reġjuni għall-perijodu wara l-2013,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
(A7-0000/2011),

A. billi t-Trattat jipprevedi l-applikazzjoni divrenzjata tat-Trattati għar-reġjuni 
ultraperiferiċi, filwaqt li jagħtihom trattament speċjali u superviżjoni xierqa, permezz 
tal-Artikolu 349 tat-TFUE, li jikkostitwixxi ‘l-Istatut tal-ultraperiferija’;

B. billi l-istrateġija UE 2020 hi intelliġenti, sostenibbli u inklussiva u għandha tikkunsidra d-
dimensjoni ultraperiferika b’mod xieraq, il-kundizzjonijiet inizjali ta’ reġjun 

                                               
1 ĠU L 321, 5.12.2011, p. 1.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0584.
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ultraperiferiku biex jintlaħqu dawn l-għanijiet huma aktar diffiċli milli huwa l-każ 
f’reġjuni oħra u r-reġjuni ultraperiferiċi għandhom l-intenzjoni li jikkooperaw sabiex 
jintlaħqu l-ħames objettivi li għandhom jintlaħqu sal-2020 fl-impjiegi, l-innovazzjoni, l-
edukazzjoni, l-inklużjoni soċjali, il-klima u l-enerġija;

C. billi meta wieħed iqis l-importanza tar-rwol tal-politika ta’ koeżjoni f’dawn ir-reġjuni 
għat-tnaqqis tad-differenzi, l-integrazzjoni tagħhom fis-suq komuni u l-affermazzjoni 
tagħhom fiż-żona ġeografika rispettiva tagħhom, kif ukoll l-għanijiet tal-istrateġija UE 
2020, il-fondi Ewropej jikkostitwixxu strumenti essenzjali;

D. billi meta wieħed iqis li l-isfida kbira tal-ekonomiji ultraperiferiċi hi li tibdel il-
limitazzjonijiet tagħhom f’potenzjal għat-tkabbir, u l-isfidi dinjin ġodda bħall-
globalizzazzjoni, it-tibdil fil-klima, it-tnaqqis fil-provvista tal-enerġija, l-iżvilupp ta’ 
enerġiji rinnovabbli u l-pressjonijiet demografiċi jeħtieġu koordinazzjoni tal-politiki u tal-
istrumenti tal-Unjoni Ewropea;

Trattament differenti u speċjali għar-RUP

1. Jekk wieħed jinsisti fuq il-fatt li skont it-Trattat, ir-RUP għandhom dritt għal trattament 
differenti u speċjali, li għandu jirriżulta f’aċċess massimu għall-għajnuna, 
indipendentement mill-grad ta’ żvilupp, u li l-uniċità tagħhom għandha tkun biżżejjed 
sabiex dawn jiġu kkunsidrati u protetti, dawn ir-reġjuni ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħal 
reġjuni Ewropej oħra;

2. Hemm ħtieġa li jkun hemm kriterji oħra biex jiddeterminaw l-eliġibbiltà tar-RUP għall-
allokazzjoni ta’ fondi strutturali, billi l-kriterju tal-PDG ‘per capita’ ma jirriflettix ir-realtà 
speċifika tagħhom u huwa kuntrarju għall-ispirtu tal-istatus tal-ultraperiferija u tat-Trattat 
stess; jinsisti li, bħala konsegwenza, ir-rata ta’ kofinanzjament għar-RUP ikun ta’ 85% 
għall-istrumenti kollha ta’ għajnuna għal dawn ir-reġjuni; jitlob estensjoni għaż-żmien tal-
implimentazzjoni tal-fondi fir-RUP bl-iskop ta’ implimentazzjoni aħjar;

3. Jiddispjaċih, fil-qafas tal-allokazzjoni addizzjonali tal-FEŻR, għat-tnaqqis tal-ammonti li 
għandhom jiġu allokati għal dawn ir-reġjuni li kienu proposti għall-perijodu finanzjarju 
2014-2020 u  jsostni li l-implimentazzjoni finanzjarja tal-istrateġija UE 2020 timplika 
aċċess għall-għajnuniet Ewropej mill-anqas l-istess bħal dawk tal-qafas finanzjarju 
attwali; jipproponi li jintużaw kriterji oħra għall-allokazzjoni tal-allowance u għad-
distribuzzjoni aktar ekwa bejn ir-reġjuni, bħala komponent fiss li jiġi allokat b'mod 
uniformi bejn dawn ir-reġjuni;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li l-politiki finanzjarji u doganali Ewropej jiġu adattati sabiex tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-ekonomiji ultraperiferiċi, u l-importanza tal-eżistenza ta' żoni liberi
fid-diversifikazzjoni tal-attività ekonomika u fil-ħolqien tal-impjiegi kwalifikati fir-RUP;

5. Jappoġġja ż-żamma tat-trattament partikolari fir-RUP fir-rigward tal-għajnuniet mill-Istat 
u jappella għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni bejn ir-RUP, filwaqt li jitqies li żieda fl-
inugwaljanza, fir-rigward tal-PDG ta’ dawn ir-reġjuni, toħloq fattur ta’ żbilanċ għalihom 
kollha;

Qafas xieraq u speċifiku għall-politiki Ewropej fir-RUP
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6. Jitlob it-tisħiħ tal-miżuri ta’ għajnuna għall-agrikoltura tar-reġim POSEI, bħala reazzjoni
għall-kompetizzjoni minn produtturi li jibbenefikaw minnspejjeż ta’ produzzjoni aktar 
baxxi u jappella għaż-żamma tal-eċċezzjonijiet mogħtija lil dawk ir-reġjuni bħala parti 
mill-PAK;

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu l-miżuri ta’ ġestjoni u protezzjoni tar-riżorsi tal-baħar, ta' 
żvilupp tal-akkwakultura, ta' introduzzjoni mill-ġdid tal-possibbiltà tal-għotjiet ta’ 
għajnuna għar-rinnovazzjoni tal-flotta, u jitlob żieda fil-kumpens għall-ispejjeż 
addizzjonali fil-qasam tas-Sajd POSEI;

8. Jenfasizza d-dimensjoni marittima tar-RUP u l-importanza tal-attività tas-sajd, minħabba 
ż-żona ekonomika esklussiva ta’ dawn ir-reġjuni, li l-potenzjal tagħhom għandu jfisser 
miżuri konkreti għal ekonomija marittima ta’ vera u li għandhom jitqiesu kif xieraqfil-
programm tal-politika marittima integrata Ewropea;

9. Ifakkar fl-importanza tas-settur turistiku u jitlob lill-Kummissjoni tħaffef l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni Ewropew u biex tiggarantixxi koordinazzjoni akbar 
tal-linji ta’ finanzjament eżistenti, b’attenzjoni speċjali għar-RUP;

10. Jinsisti fuq il-fatt li r-RUP għandhom l-intenzjoni li jinvestu fi strateġija ta’ riċerka u 
innovazzjoni u fit-tkabbir tan-netwerk ta’ kumpaniji tagħhom; jappoġġja l-ħolqien ta’ 
infrastruttura teknoloġika u ta’ ċentri ta’ innovazzjoni, l-iżvilupp ta’ proġetti u ta’ sħubijiet
ma’ entitajiet tas-sistema xjentifika u teknoloġika u l-iskambju tal-ideat u tal-aħjar prassi, 
permezz ta’ netwerks Ewropej ta' għajnuna għall-innovazzjoni;

11. Jenfasizza li żona unika Ewropea tat-trasport għandha tikkontribwixxi għat-tkabbir 
inklussiv tar-RUP u għat-tnaqqis fid-defiċit tal-aċċessibbiltà tagħhom; jitlob għall-ħolqien 
ta’ qafas speċifiku għall-għajnuniet għat-trasport fir-RUP, għall-ħolqien ta’ pjattaformi 
loġistiċi u jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ proġetti bħall-awtostradi fil-baħar; jenfasizza 
l-potenzjal tal-programm Marco Polo għar-RUP, jitlob lill-Kummissjoni tagħmlu aktar 
flesibbli u testendih wara l-2013 u li l-‘mekkaniżmu għall-interkonnessjoni fl-Ewropa’ 
jirreferi speċifikament għal dawn ir-reġjuni;

12. Ifakkar li d-dipendenza tar-RUP fir-rigward tal-fjuwils fossili impurtati jfisser spejjeż 
addizzjonali sinifikanti; jipproponi li jissaħħaħ is-settur tal-enerġija rinnovabbli u li 
jinħoloq programm speċifiku fil-qasam tal-enerġija sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż minħabba l-
bogħod, l-infrastruttura u s-servizzi mogħtija;

13. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq programm speċifiku fil-qasam tal-enerġija, tat-trasport u 
tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, identiku għas-sistemi POSEI, li 
jrid ikun konformi mal-fondi Ewropej l-oħra f’dawn l-oqsma;

Governanza aħjar u l-integrazzjoni tar-RUP fl-UE u fl-ispazju ġeografiku tagħha

14. Jitlob li jkun hemm involviment akbar tal-awtoritajiet reġjonali tar-RUP fil-preparazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-programmi Ewropej, fil-qafas ta’ governanza fuq livelli differenti 
u fi sħubija, kif ukoll viżibbiltà akbar ta’ dawn ir-reġjuni fl-istituzzjonijiet Ewropej;

15. Jinnota r-rwol tar-RUP bħala fruntieri tal-UE mal-bqija tad-dinja u jappoġġja approċċ li 
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jirrikonoxxi r-relazzjonijiet ta' viċinat mal-pajjiżi terzi u mal-pajjiżi b'relazzjonijiet storiċi 
u kulturali privileġġjati; jiġbed l-attenzjoni dwar id-diffikultajiet ta' integrazzjoni fiż-żoni 
ġeografiċi rispettivi, dwar l-impatt tal-ftehimiet kummerċjali internazzjonali u dwar l-
effett tal-applikazzjoni esterna ta' ċerti politiki Ewropej;

16. Jitlob li jitkomplew il-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali fir-RUP u jitlob li jiżdied 
il-finanzjament tal-programmi, li tingħata attenzjoni akbar lill-kooperazzjoni 
transnazzjonali u li jitneħħa, f’dak li jikkonċerna r-RUP, il-kriterju ta’ 150 km fil-
kooperazzjoni transkonfinali;

17. Ifakkar li reġjuni oħra tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiddeċiedu li jsiru RUP filwaqt li 
jagħżlu l-istatus li jikkorrispondi l-aħjar magħhom, u jiġbed l-attenzjoni tar-RUP attwali 
dwar ir-rwol deċiżiv li jista’ jkollhom fil-promozzjoni u t-tisħiħ tal-istatus tagħhom;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea jikkostitwixxu grupp ta’ reġjuni li, minħabba 
l-karatteristiċi partikolari relatati mal-kundizzjonijiet fiżiċi u strutturali tagħhom, li 
jirriżultaw minn distanza, mill-insularità, mit-topografija u l-klima diffiċli tagħhom, 
jiffurmaw grupp speċifiku ta’ reġjuni, rikonoxxut mill-Artikolu 349 TFUE11.

Dawn ir-reġjuni għandhom status speċjali mogħti lilhom bit-Trattat, li jippermetti d-
deroga mir-regoli tat-Trattat u li dawn jiġu adattati għar-RUP, minħabba l-karatteristiċi 
tagħhom u l-kundizzjonijiet partikolari tagħhom. Bħalma l-kundizzjonijiet u d-
diffikultajiet ta’ dawn ir-reġjuni huma ta’ natura permanenti u li dawn jagħmluhom 
differenti minn reġjuni Ewropej oħra, ir-regoli u l-programmi tal-UE ma jistgħux 
japplikaw għalihom bl-istess mod bħal ma japplikaw għat-territorju kollu tal-UE. L-
implimentazzjoni tagħhom għandha ssegwi approċċ territorjali.

Għalhekk huwa xieraq u opportun li wieħed janalizza, għal dak li jirrigwardja l-politika ta' 
koeżjoni futura fir-RUP, kif dawn ir-reġjuni Ewropej jistgħu jilħqu l-għanijiet ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv elenkati fl-istrateġija UE 2020, billi għandhom 
karatteristiċi u limitazzjonijiet permanenti li fuq kollox jirriżultaw mid-distanza tagħhom
u li jiġġustifikaw l-adozzjoni ta’ miżuri speċifiċi min-naħa tal-Unjoni Ewropea.

Il-Prinċipji ta’ Cayenne, formulati fl-1999, huma l-prinċipji fundamentali tal-qafas ta’
azzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tar-RUP u, skont dawn il-prinċipji – il-prinċipju 
tal-opportunitajiet indaqs, il-prinċipju tal-valur tal-potenzjal, il-prinċipju tal-koerenza u l-
prinċipju tas-sħubija – l-azzjoni Ewropea għandha tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa 
biex il-potenzjal tar-RUP jinbidel f'fatturi veri ta' tkabbir ekonomiku, speċjalment 
permezz ta' miżuri speċifiċi.

F’dan il-kuntest, il-Memorandum dwar ‘Viżjoni mġedda tal-istrateġija Ewropea fir-
rigward tal-ultraperiferija’, ta’ Mejju tal-2010, jiddefinixxi l-linji ewlenin li l-azzjoni 
Ewropea għandha ssegwi fil-futur fir-rigward tar-RUP, filwaqt li jenfasizzail-ħtieġa li jiġi 
rispettat l-ewkilibriju bejn il-potenzjal u r-restrizzjonijiet, bejn l-aspetti interni u esterni 
tal-politiki tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li tiġi promossa koerenza territorjali u bejn l-
adattament tal-politiki tal-Unjoni Ewropea ta’ natura ġenerali u l-adozzjoni ta’ strumenti 
speċifiċi għall-benefiċċju tal-ultraperiferija.

Fil-konklużjonijiet tiegħu, il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali tal-14 ta’ Ġunju 2010 talab 
lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta dokument dwar din it-tema u tipprevedi għall-bidu 
tal-2012 il-pubblikazzjoni ta’ komunikazzjoni dwar strateġija mġedda għar-RUP tal-UE. 
Dan id-dokument għandu jissistematizza l-kwistjonijiet prinċipali li għandhom jitqiesu fil-
previżjoni tal-prestazzjoni tar-RUP fil-konkretizzazzjoni tal-objettivi tal-istrateġija 
UE 2020.

Dwar il-prijoritajiet prinċipali li għandhom jitqiesu mill-politika ta’ koeżjoni fir-RUP fil-

                                               
1 Attwalment, ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea huma: Madejra, l-Ażores, il-Gżejjer Kanarji, 
Martinique, il-Gwadelup, Réunion, il-Gujana Franċiża u Saint Martin
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kuntest tal-istrateġija UE 2020, ir-Rapporteur talab:1

1. Trattament differenzjat u kombinat tar-RUP tal-UE li jqis kif xieraq l-ispeċifiċitajiet
tagħhom fil-qafas tal-politiki tal-UE, b’enfasi partikolari fuq il-politika ta’ koeżjoni 
bħala lieva ewlenija tal-ekonomiji żgħar tagħhom; madankollu, din id-
differenzjazzjoni ma tfissirx biss l-għoti ta’ attenzjoni speċjali f’termini ta’ kumpens 
għall-effetti tad-distanza, iżda tfisser ukoll l-inklużjoni ta' strateġija adattata li 
tipprevedi mudell ta’ żvilupp li kapaċi jisfrutta l-ħiliet tagħhom, għal aktar 
kompetittività, tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi;

2. Adattament tal-implimentazzjoni tal-politiki Ewropej fir-RUP tal-UE, minħabba li hu 
biss permezz ta’ qafas speċifiku tal-politiki tal-UE li dawn ir-reġjuni jistgħu jilħqu
aħjar l-objettivi tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u jikkontribwixxu għall-
ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija UE 2020; fl-oqsma tal-politika agrikola u tas-sajd, il-
miżuri speċifiċi tal-programmi POSEI kienu ta’ suċċess, li għamluha possibbli li 
wieħed jafferma u jirrifletti dwar il-possibbiltà li jitnedew programmi oħra ta’ dan it-
tip f’setturi potenzjali oħra bħall-enerġija u s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, it-trasport 
u l-ICT. L-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni, it-trasport, it-telekomunikazzjonijiet, it-
turiżmu, il-politika doganali u fiskali, iż-żoni ħielsa u l-politiki kummerċjali 
jimmeritahom ugwalment attenzjoni partikolari fl-applikazzjoni tal-politiki Ewropej 
għar-RUP.

3. Integrazzjoni aħjar tar-RUP fl-UE, li timplika governanza aktar effikaċi permezz ta’ 
sistema ta’ governanza fuq livelli differenti, kontinwità territorjali biex jittejjeb l-
aċċess għall-vantaġġi tas-suq uniku u l-iżvilupp tal-integrazzjoni tagħhom fil-kuntest 
tal-pjanijiet reġjonali tal-viċinat. Integrazzjoni aħjar tar-RUP fi ħdan iż-żoni ġeografiċi 
tagħhom, permezz ta' valutazzjoni ta' dawn ir-reġjuni fid-dimensjoni esterna tal-
politiki Ewropej, speċjalment meta wieħed jikkunsidra r-relazzjonijiet tagħhom ma’ 
pajjiżi terzi u ma’ pajjiżi b’relazzjonijiet storiċi privileġġjati.

Permezz tal-proposti differenti kontestwalizzati fil-prioritajiet imsemmija, ir-Rapporteur 
jixtieq jikkontribwixxi favur reazzjoni aktar bilanċjata rigrward l-azzjoni Ewropea għall-
isfidi affaċċjati mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-objettivi tal-
istrateġija UE 2020, filwaqt li jiġi enfasizzat ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni u filwaqt li 
jiġu antiċipati ċerti kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati fil-proposta għal strateġija 
mġedda tal-UE fir-rigward tal-ultraperiferija, f'pożizzjoni li għandu jieħu l-Parlament 
Ewropew.

                                               


