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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-evoluzzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE: prassi attwali u prospettivi 
futuri, b’mod partikolari fil-Mediterran
(2011/2179(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Programm Operazzjonali MED 2007-2013 adottat mill-Kummissjoni 
f’Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-Programm ENPI ta' kooperazzjoni transkonfinali "Baċir marittimu tal-
Mediterran" 2007-2013, adottat mill-Kummissjoni fl-14 ta' Awwissu 2008,

– wara li kkunsidra l-Pjan Strateġiku tal-Arco Latino 2010-2015 “Mediterran Strutturat u 
innovattiv”,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar l-Istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u r-rwol tal-makroreġjuni fil-politika ta’ koeżjoni 
tal-ġejjieni1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar l-istrateġija 
Ewropea għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reġjuni muntanjużi, tal-gżejjer u ta’ żoni 
li fihom ma tantx jgħixu nies2,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2010 bl-isem 
“Konklużjonijiet tal-ħames rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: il-
ġejjieni tal-politika ta’ koeżjoni” (COM(2010)0642),

– wara li kkunsidra l-komunuikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Diċembru 2010 dwar l-
istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-reġjun tad-Danubju (COM(2010)0715) u l-pjan ta’ 
azzjoni indikattiv li jakkompanja l-istrateġija (SEC(2009)0712/2),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Frar 2011 dwar l-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-Unjoni għar-reġjun tad-Danubju3,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-ARLEM tad-29 ta’ Jannar 2011 dwar id-dimensjoni 
territorjali tal-Unjoni għall-Mediterran – rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Politika Ewropea tal-Viċinat -
Dimensjoni tan-Nofsinhar tas-7 ta’ April 20114,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ġunju 2011lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni 
dwar l-applikazzjoni tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku 

                                               
1 ĠU C 351E, 2.12.2011, p. 1.
2 Testi adottati f’din id-data, P7_TA(2010)0341.
3 Testi adottati f’din id-data, P7_TA(2011)0065.
4 Testi adottati f’din id-data, P7_TA(2011)0154
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(COM(2011)0381),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2011 dwar l-għan 3: sfida għall-
kooperazzjoni territorjali - l-aġenda futura tal-kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali1,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta’ Ġunju 2011 li 
japprovaw l-Istrateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju u li jistiednu lill-Istati Membri 
biex ikomplu x-xogħolijiet, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, dwar strateġiji 
makroreġjonali futuri possibbli, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna r-reġjun Adrijatiku-
Joniku

– 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 d-dikjarazzjoni finali tal-President tal-Forum Interistituzzjonali ta’ 
Catania tal-10 ta’ Diċembru 2011 dwar is-suġġett “Atturi Qodma u Ġodda fil-Mediterran 
li qed jinbidel: ir-rwol tal-popli, tar-reġjun u tal-atturi lokali, tal-gvernijiet u tal-
istituzzjonijiet sovranazzjonali, fi strateġija integrata għall-iżvilupp maqsum”,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-reviżjoni tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat2,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tiegħu tad-19 ta’ Jannar 2012 dwar it-twaqqif tal-Patt 
tal-Gżejjer bħala inizjattiva Ewropea uffiċjali3, fl-applikazzjoni tal-Artikolu 174 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Marzu 2012 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni 
dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (COM(2012)0128),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regolament tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Barranin kif ukoll il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-
0000/2012),

A. billi l-istrateġija makroreġjonali għall-Baħar Baltiku ġiet validata fl-2009 u li l-
Kummissjoni (ir-rapport tat-22 ta’ Ġunju 2011 - COM(2011)0381) enfasizza rigward dan 
“l-interess [ta’ dan] il-metodu ġdid ta’ kooperazzjoni”;

B. billi l-istrateġija makroreġjonali għad-Danubju, li għaliha l-Kunsill tat-13 ta’ April 20114

stieden lill-Kummissjoni biex “ikollha rwol ewlieni fil-koordinazzjoni strateġika";
                                               
1 Testi adottati f’din id-data, P7_TA(2011)0285.
2 Testi adottati f’din id-data, P7_TA(2011)0576.
3 Testi adottati f’din id-data, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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C. billi l-istrateġija makroreġjonali hija msejħa biex tiftaħ qasam ġdid għall-politika ta’ 
koeżjoni fl-Ewropa, bil-għan ta' żvilupp fuq bażi territorjali;

D. billi l-linja tal-baġit “assistenza teknika favur il-Baħar Baltiku” ivvutata fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew matul l-adozzjoni tal-baġit 2011 tal-Unjoni wriet l-interess ta’ tali 
krediti għall-iżvilupp tajjeb ta’ strateġija makroreġjonali;

E. billi l-Kummissjoni qed tipproponi li l-komponent transnazzjonali tal-politika ta’ 
kooperazzjoni territorjali jiġi msaħħaħ għall-appoġġ tal-politiki l-ġodda makroreġjonali1;

F. billi diversi proġetti ta’ makroreġjuni jinstabu fi stadju avvanzat u l-Kummissjoni, fil-rwol 
tagħha ta' koordinazzjoni, għandha tgħin sabiex titwaqqaf governanza sostenibbli, u 
tiddefinixxi kriterji komuni u indikaturi li jistgħu jitkejlu sabiex ikun possibbli li tkun 
valutata r-rilevanza tagħhom;

G. billi qies ir-rwol storiku tal-Baħar Mediterran fl-Ewropa;

H.. billi strateġija makroreġjonali tippermetti li jiġi definit proġett ġenerali f’dan l-ispazju 
essenzjali għall-futur tal-Unjoni, sabiex din toħroġ mill-kriżi attwali u tirrispondi għall-
aspettattivi tal-viċinat kollu tagħha, partikolarment dawk tal-popli tan-Nofsinhar;

I. billi l-ispazju tal-Mediterran huwa wieħed koerenti, li jifforma baċir wieħed kulturali u 
ambjentali u li jikkondividi karatteristiċi u prijoritajiet komuni numerużi minħabba l-
“klima tal-Mediterran": l-istess produzzjonijiet agrikoli, nuqqas fir-riżorsa tal-ilma, 
abbundanza ta’ riżorsi ENR, b’mod partikolari l-enerġija solari, l-importanza tat-turiżmu, 
l-istess riskji fir-rigward ta’ katastrofi naturali (nirien, għargħar, terremoti), u l-istess riskji 
fir-rigward ta’ żbalji umani, b’mod partikolari t-tniġġis tal-baħar;

J. billi l-Mediterran huwa żona vasta ħafna li tifrex mil-Lvant għall-Punent fuq madwar 
4,000 km, b’diversi spazji insulari, u li jaqbel li ssir promozzjoni ta' netwerk vast ta' rotot 
fuq il-baħar li jippermettu l-iżvilupp tal-iskambji filwaqt li jnaqqsu l-impatt ta’ CO2 
tagħhom;

K. billi l-avvanz tal-proġett tal-istrateġija makroreġjonali tal-Adrijatiku-Jonju, li taqa’ taħt 
prattika twila ta’ kooperazzjoni u ta’ solidarjetà fuq territorju koerenti madwar il-Baħar 
Adrijatiku;

L. billi qies id-djalogi mwettqa fil-qafas tat-tfassil ta’ dan ir-rapport ma’ diversi reġjuni 
kkonċernati, tal-Unjoni għall-Mediterran u tal-organizzazzjonijiet differenti impenjati fil-
politika ta' kooperazzjoni territorjali tal-Unjoni Ewropea;

Dwar l-istrateġiji makroreġjonali b’mod ġenerali

1. japprova l-approċċ makroreġjonali tal-politiki ta' kooperazzjoni territorjali bejn territorji 
li jappartjenu għall-istess baċir ta’ ħajja: żona marittima, medda ta’ muntanji, baċir tax-
xmara;

2. iqis li approċċ ta’ kooperazzjoni territorjali bħal din tista’ tkun ġustifikata partikolarment 
                                               
1 (COM(2010) 0642 finali)
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meta l-fruntieri qassmu dawn l-ispazji matul l-istorja, biex ħallew wirt ta’ livelli ta’ 
kooperazzjoni dgħajfa fejn it-territorji ġirien; 

3. iqis li l-proġetti ta’ kooperazzjoni territorjali u l-għodda tar-REKT jista' jkollhom aktar 
valur miżjud bis-saħħa tar-riżultat globali li twassal l-istrateġija makroreġjonali, u li 
b’hekk ser jissaħħu s-sinerġiji mal-istrateġiji l-kbar Komunitarji bħalma huma n-netwerks 
trans-Ewropej tat-trasport jew il-politika marittima integrata; iqis li l-implikazzjoni tal-
għodod l-oħra tal-politika Ewropea bħal dawk proposti mill-BEI tista’ tkun faċilitata 
wkoll;

4. jirrakkomanda li l-istrateġiji makroreġjonali jistrieħu fuq governanza fuq diversi livelli, 
fejn tkun żgurata l-inklużjoni tal-livell lokali u reġjonali;

5. iqis li l-istrateġija makroreġjonali tista’ tagħti lill-politiki tal-viċinat u/jew ta’ qabel l-
adeżjoni tal-Unjoni qafas konvenjenti għal aktar effikaċja;

Dwar l-istrateġiji makroreġjonali fis-seħħ

6. jieħu gost li l-istrateġija makroreġjonali tal-Baħar Baltiku wriet il-kapaċità tagħha li 
tiġġenera valur miżjud Ewropew importanti; ivvalidata mill-Kunsill, appoġġjata mill-
Kummissjoni, maqsuma mill-imsieħba nazzjonali, reġjonali jew lokali kollha 
kkonċernati, din l-istrateġija ddefiniet programm ta’ azzjoni bi prijoritajiet identifikati 
b’mod ċar;

7. jitlob li din l-ewwel referenza tkun is-suġġett ta’ valutazzjoni kompleta abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u ta' indikaturi li jistgħu jitkejlu għal kull wieħed minn dawn l-oqsma ta' 
prijorità;

8. iqis li huwa neċessarju, sabiex ikun żgurat is-suċċess sħiħ ta’ din l-istrateġija, li tiġi 
appoġġjata b’mod sostenibbli l-istruttura tal-governanza billi din tiġi kkunsidrata fil-qafas 
tal-programmi futuri 2014-2020;

9. jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jappoġġjaw bis-sħiħ l-approċċ li nbeda għall-
baċir tad-Danubju li, din ukoll għandha tkun suġġetta għal valutazzjoni u għal 
monitoraġġ regolari u għandha tkun mgħammra bil-mezzi finanzjarji adegwati;

Dwar l-istrateġiji makroreġjonali tal-futur

10. jissuġġerixxi lill-Kummissjoni li tikkoordina proċess ta’ riflessjoni u ta’ konċentrazzjoni 
għall-istrateġiji makroreġjonali tal-ġejjieni; iqis li għandhom jiġu identifikati ż-żoni ta’ 
prijorità fir-rigward tan-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn it-territorji Ewropej li jappartjenu 
għal Stati Membri differenti, imma li jipparteċipaw fl-istess baċir ta’ ħajja; iqis li dan id-
djalogu għandu jwassal għal żvilupp ta’ “karta ta’ reviżjoni tal-makroreġjuni Ewropej”, li 
ma tkunx tillimita u li tista’ tevolvi skont id-dinamika lokali;

11. iqis li l-istrateġija makroreġjonali m’għandhiex bżonn ta’ mezzi finanzjarji ġodda, lanqas 
m’għandha bżonn ta’ strument istituzzjonali ġdid, jew ta’ regolamentazzjoni ġdida, imma 
jqis li l-appoġġ ta’ strateġiji bħal dawn jiġġustifika appoġġ ta’ fondi Ewropej f'forma ta' 
krediti ta' assistenza teknika;
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12. iqis li l-fondi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali għandhom ikunu jistgħu jingħataw 
lill-istrateġiji makroreġjonali f’żewġ fażijiet: l-ewwel waħda biex tippermetti l-ħruġ - fażi 
ta’ prefigurazzjoni li ddum madwar sentejn -, it-tieni sabiex jingħata appoġġ għaż-żieda 
fl-importanza - fażi ta' konsolidazzjoni, li ddum aktar;

Perspettivi fil-Mediterran

13. Jappoġġja t-twaqqif ta’ strateġija makroreġjonali għall-baċir tal-Mediterran sabiex dan l-
ispazju essenzjali jiġi strutturat għall-futur tal-Ewropa, u jitlob lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni biex japprovaw l-iżvilupp tagħha;

14. iqis li l-iżvilupp ta’ approċċ makroreġjonali li tassoċja lill-Unjoni, lill-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, l-organizzazzjonijiet reġjonali, l-istituzzjonijiet finanzjarji u 
l-NGOs tal-parti Ewropea tal-baċir tal-Mediterran, u miftuħa għall-pajjiżi tal-viċinat 
u/jew għall-pajjiżi fil-fażi ta’ qabel l-adeżjoni, huwa tali li jista’ jgħolli b’mod 
konsiderevoli l-livell politiku u operazzjonali tal-kooperazzjoni territorjali ta’ din iż-żona;

15. jixtieq li l-istrateġija makroreġjonali għar-reġjun Adrijatiku-Joniku tiġi approvata malajr 
mill-Kunsill, sabiex iseħħ l-ewwel pass għat-twaqqif ta’ strateġija makroreġjonali fil-
Mediterran;

16. jixtieq li fil-Punent tal-Mediterran  u fil-Lvant tal-Mediterran jitfasslu wkoll strateġiji 
makroreġjonali li jgħaqqdu komponent marittimu u li jikkunsidraw il-punti speċifiċi tat-
territorji insulari u l-bżonnijiet għall-iżvilupp tagħhom;

17. iqis li l-koordinazzjoni ta’ dawn it-tliet strateġiji makroreġjonali – il-Punent tal-
Mediterran, ir-reġjun Adrijatiku-Jonjiku u l-Lvant tal-Mediterran – għandha tippermetti li 
titwettaq politika globali għall-baċir kollu tal-Mediterran, f’sinerġija mal-prijoritajiet 
definiti mill-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali; 

18. jitlob lill-Istati Membri kkonċernati biex iħeġġu l-volontà ta’ kooperazzjoni li dehret waqt 
il-preparazzjoni ta’ dan ir-rapport, u jħeġġeġ lill-Presidenza Ċiprijotta futura tal-Unjoni 
sabiex din tiffavorixxi proġett bħal dan;

19. jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.



PE488.006v01-00 8/11 PR\900677MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

1.  Kif oriġinaw il-makroreġjuni

Il-makroreġjun tal-Baħar Blatiku, li tnieda fl-2009, jiġbor fih grupp koerenti ta’ territorji bl-
għan li jkun hemm kooperazzjoni sabiex tinstab soluzzjoni aħjar għall-problemi ekonomiċi u 
ambjentali li hemm hemmhekk. Din il-kooperazzjoni ħadet l-għamla ta’ “strateġija 
makroreġjonali”, maħsuba biex tikkoordina l-kooperazzjonijiet settorjali b’saħħithom li diġà 
daħlu fis-seħħ, u mfassla fuq erba’ pilastri – l-ambjent, il-prosperità, l-aċċessibilità u s-
sikurezza – u fuq pjan ta’ azzjoni li jippreżenta 15-il ass prijoritarju u 80 proġett “flagship”.

Dan l-esperiment kien ta’ ispirazzjoni għal proġetti oħrajn. Wieħed minnhom – il-
makroreġjun tad-Danubju – għamel l-ewwel ftit progress. Proġetti oħrajn huma previsti. L-
istituzzjonijiet ikkonċernati, l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali jikkonsultaw lil 
xulxin biex jistabbilixxu oqfsa simili f’makroreġjuni differenti tal-Ewropa li għandhom l-
istess karatteristiċi: l-istess żona marittima, l-istess medda ta’ muntanji, l-istess baċir tax-
xmara, eċċ.   

L-istrateġiji makroreġjonali joffru prospetti ġodda għall-proġetti ta’ kooperazzjoni territorjali 
appoġġjati mill-politika ta’ koeżjoni. Huma jistgħu jikkumplimentaw l-istrateġiji Komunitarji 
l-kbar bħan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport jew il-politika marittima integrata. Huma 
jistgħu jwasslu għal adegwatezza aħjar bejn il-programmi reġjonali u l-għanijiet tal-istrateġija 
2020 tal-Parlament Ewropew. 

2. Is-sitwazzjoni attwali u l-ewwel rispons

Il-kunċett ta’ makroreġjun għaqqad lill-atturi kkonċernati, u l-interess qawwi li jista’ jiġi 
osservat juri li hemm aspettattiva reali biex dan il-qasam il-ġdid tal-politiki pubbliċi jiġi 
introdott fl-Ewropa, bl-għan li tiġi żviluppata bażi territorjali. Dan kollu jista’ jiġi spjegat 
permezz ta’ raġunijiet oġġettivi – l-interazzjoni bejn ir-reġjuni tal-istess viċinat, iżda hemm 
ukoll raġunijiet storiċi u kulturali għax dawn l-oqsma abitati tul iż-żmien ikkondividew storja. 
Dawn ir-rabtiet antiki, li għandhom jissaħħu, jew saħansitra, xi drabi għandhom jerġgħu jiġu 
stabbiliti, jiddefinixxu bażi ta’ kooperazzjoni kondiviża. Il-fatt li wieħed iżomm mal-kunċett 
ta’ makroreġjun jagħti xhieda tal-progress tal-idea Ewropea.

Il-Kummissjoni kienet involuta fl-istabbiliment tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku. Fil-
konklużjonijiet tiegħu tat-13 ta’ April 2011 dwar il-makroreġjun tad-Danubju, il-Kunsill reġa’ 
stieden lill-Kummissjoni biex “ikollha rwol ewlieni fil-koordinazzjoni strateġika”. F’termini 
konkreti, il-governanza ta’ tali arranġament hija kumplessa, u t-tmexxija tagħha teħtieġ 
assistenza teknika kbira. Id-DĠ Regio ma jistax, fl-istat attwali, jiġi involut iktar milli huwa 
diġà.

Ladarba jgħaddi l-effett li tħalli l-aħbar, ikun hemm riskju reali ta’ mekkaniżmu kbir li dejjem 
jiekol mill-baġit u li ma jkunx effikaċi. Barra minn hekk, ġiet indikata regola, imsejħa r-
“regola tat-tliet le”: le għal mezzi finanzjarji ġodda, le għal strument istituzzjonali ġdid, le 
għal regolamentazzjoni ġdida. Dan l-obbligu ġie adattat mill-Kunsill li, fit-13 ta’ April li 
għadda, ippromwova r-“regola tat-tliet iva”: iva għall-kumplimentarjetà tal-finanzjamenti, iva 
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għall-koordinazzjoni tal-istrumenti istituzzjonali, iva għall-istabbiliment ta’ proġetti ġodda. 
Din id-dijalettika għandha l-għan, fil-fatt, li ssib il-bilanċ li jkun tajjeb li jiġi definit qabel ma 
jiġu adottati r-regolamenti tal-politika li jmiss tal-koeżjoni territorjali 2014-2020.

3. Il-vantaġġi tal-istrateġija makroreġjonali

Jekk nieħdu l-eżempju tal-Baħar Baltiku, naraw li tfaċċaw diversi potenzjalitajiet bis-saħħa 
tal-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali. Prinċipalment, hija kwistjoni li jkun hemm 
qafas ta’ referenza rilevanti għall-politiki ta’ koeżjoni u li tiġi aġevolata l-kooperazzjoni 
intersettorjali fl-istess żona abitata. Dan il-qafas jista’ jorjenta l-investimenti lejn 
kumplementarjetà ulterjuri u jaffettwa l-prijoritajiet rispettivi ta’ kull pjan reġjonali ta’ 
żvilupp tal-istess makroreġjun tal-Ewropa, u b’hekk iwassal għal ħarsa ġenerali u għal 
sinerġiji reali fil-qafas ta’ approċċ integrat.

Vantaġġ ieħor ta’ din l-istrateġija: hija tippermetti involviment ikbar u kooperazzjoni aħjar 
bejn id-diversi strumenti ta’ intervent li għandha l-Unjoni Ewropea, minbarra l-fondi allokati 
lill-politika ta’ koeżjoni. Dan huwa b’mod partikolari l-każ għall-Bank Ewropew tal-
Investiment (BEI). Hija tippermetti wkoll li r-riżorsi tar-reġjuni u ta’ diversi Stati Membri 
jingħaqdu permezz ta’ governanza mifruxa fuq diversi livelli. Din hija strateġija li minnha 
tibbenefika kull parti interessata.

Fl-aħħar nett, l-istrateġija makroreġjonali toffri lill-politiki tal-viċinat tal-Unjoni qafas 
favorevoli għal djalogu mġedded u għal relazzjonijiet konkreti u li jħallu l-frott. 

4. Id-diffikultajiet li għandhom jingħelbu

Kull strateġija makroreġjonali għandha dimensjoni doppja, dik territorjali abbażi tal-
istabbiliment ta’ territorju rilevanti ta’ applikazzjoni u dik funzjonali permezz tal-
istabbiliment ta’ prijoritajiet. L-adeżjoni tal-awtoritajiet ikkonċernati għandha sseħħ meta 
jitnieda tali approċċ. Dan kollu jwassal biex tiġi prevista fażi ta’ prefigurazzjoni, mifruxa bejn 
sena u sentejn, qabel ma makroreġjun ikun jista’ jinħoloq realment.

Il-funzjonament tal-makroreġjuni m’għandux jaqa’ fin-nassa ta’ governanza 
intergovernattiva, anki jekk in-natura transnazzjonali tiegħu timplika l-involviment tal-Istati 
Membri kkonċernati. Governanza mifruxa fuq diversi livelli biss, li timplika b’mod partikolari 
l-livell reġjonali, hija adattata biex tiggarantixxi l-għan Ewropew ta’ dawn l-approċċi u 
tiżgura l-komplimentarjetà mal-politika tal-iżvilupp reġjonali tal-Unjoni Ewropea.

Il-ħolqien permezz tal-“ġenerazzjoni spontanja” tal-makroreġjuni futuri ma jistax ikun mudell 
li jintuża fil-futur. Huwa jinvolvi natura imprevedibbli li tkun ta’ ħsara biex jiġu żviluppati 
approċċi koerenti. Għaldaqstant, il-ħolqien ta’ makroreġjun għandu jkun proċess minn isfel 
għal fuq li jibda mill-motivazzjoni reali tal-atturi tal-qiegħ. 

L-involviment tar-reġjuni tal-viċinat huwa meħtieġ biex jiġu vvalidati diversi proġetti li jġibu 
magħhom l-istrateġiji makroreġjonali. Dan l-involviment għandu jaqa’ taħt il-politiki 
territorjali u mhux taħt dimensjoni ta’ politika barranija.

5. Il-miżuri li għandhom jiġu kkunsidrati
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L-iżvilupp ta’ strateġiji makroreġjonali għandu jkun konformi ma’ riflessjoni globali li kapaċi 
tidentifika l-problemi tat-territorju, b’mod li jiġu evitati l-proġetti mhux stabbli jew marbuta 
ma’ sempliċi kunsiderazzjonijiet politiċi immedjati. Għandha titħejja “mappa li tipprevedi l-
makroreġjuni Ewropej”, anki jekk din tibqa’ mhux vinkolanti u tista’ tinbidel skont id-
dinamika lokali.

Għal kull makroreġjun hija meħtieġa fażi ta’ prefigurazzjoni, li fiha jiġu organizzati 
sessjonijiet ta’ laqgħat bejn is-sħab ikkonċernati, jiġu abbozzati l-ewwel assi strateġiċi u jiġu 
definiti wkoll il-bażijiet għal governanza fil-futur: jew inkella tinħatar komunità li tmexxi, jew 
REKT, jew governanza kolleġjali b’responsabilitajiet definiti sew u maqsuma bejn l-Istati 
differenti jew ir-reġjuni differenti, jew kwalunkwe metodu ieħor. F’konformità mad-deċiżjoni 
tal-Kunsill, il-Kummissjoni hija l-awtorità naturali li tmexxi tali approċċ ta’ prefigurazzjoni. 
Hija għandha toffri r-riżorsi meħtieġa, kemm umani kif ukoll finanzjarji, għal tali investiment.

Il-mezzi finanzjarji ta’ appoġġ għall-approċċ ta’ kooperazzjoni makroreġjonali għandhom jiġu 
rilaxxati fi ħdan il-komponent ta’ kooperazzjoni territorjali tal-politika ta’ koeżjoni. Dan huwa 
konformi mar-rieda li jitkabbar il-livell ta’ baġit b’mod għaqli, skont ix-xewqa li diġà esprima 
l-Parlament Ewropew għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, xewqa li ġiet 
appoġġjata mill-Kummissjoni, b’mod partikolari fil-ħames rapport dwar il-politika ta’ 
koeżjoni li jindika “komponent transnazzjonali msaħħaħ”.

Dan l-appoġġ finanzjarju jista’ jieħu s-sura ta’ fondi ta’ assistenza teknika, kemm għall-fażi 
ta’ prefigurazzjoni diskussa fi ħdan il-Kummissjoni stess, kif ukoll għall-fażi ta’ 
implimentazzjoni diskussa fi ħdan l-awtorità ta’ governanza li tibqa’ kostanti sa tmiem il-fażi 
ta’ prefigurazzjoni. 

Għall-proġetti prijoritarji, bħalma sar fil-qafas tal-istrateġija għall-Baħar Baltiku, il-
komplimentarjetà tal-finanzjamenti tista’ tinkiseb billi l-kriterji tal-għażla jintrabtu mal-
prijoritajiet tal-istrateġija makroreġjonali waqt is-sejħiet għall-proposti li jsiru fl-ambitu tal-
programmi operazzjonali tal-politika ta’ koeżjoni.

6. L-importanza ta’ strateġija makroreġjonali fil-Mediterran

Il-baċir tal-Mediterran għandu l-istess ambjent naturali, u l-istess realtà storika u kulturali 
tgħaqqad il-kosti kollha tiegħu. Fin-Nofsinhar tal-Ewropa jeżistu potenzjalitajiet kbar li ma 
jistgħux jiġu żviluppati mingħajr il-koordinazzjoni u mingħajr il-ħarsa ġenerali li jistgħu 
jseħħu permezz tal-istabbiliment ta’ strateġija makroreġjonali.

Il-firxa tal-Mediterran hija kbira ħafna, fatt li jwassal biex wieħed jistaqsi liema arranġament 
makroreġjonali għandu jingħata prijorità. Fiċ-Ċentru tal-Mediterran, l-atturi jingħaqdu fi 
proġett ta’ makroreġjun Adrijatiku-Joniku. It-tħassib muri fil-qafas tal-preparazzjoni ta’ dan 
ir-rapport iwassal bix tinżamm l-għażla ta’ tliet makroreġjuni distinti : waħda fil-Punent tal-
Mediterran, oħra fiċ-Ċentru tal-Mediterran, li qed tissejjaħ ukoll Adrijatiku-Joniku, u t-tielet 
waħda fil-Lvant tal-Mediterran, bi struttura mfassla ta’ koordinazzjoni bejniethom.
Minħabba l-klima tagħhom – il-“klima Mediterranja” – ir-reġjuni tal-Mediterran għandhom 
ekotipi simili. Il-prodotti agrikoli huma tal-istess tip f’kull naħa tal-Mediterran u, fid-diversità 
tagħhom, jifformaw l-istess varjetà ta’ prodotti. Il-problemi ambjentali (pereżempju n-nirien) 
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huma l-istess kullimkien. Huwa fl-interess tat-territorji tal-Mediterran, li huma l-ewwel 
destinazzjoni turistika fid-dinja, li jikkoperaw biex jitkomplew u jittejbu l-prospetti ta’ dan is-
settur ekonomiku ewlieni għall-biċċa l-kbira tagħhom.

Fost il-potenzjalitajiet, hemm il-ħtieġa li t-traffiku marittimu jitqiegħed fil-qalba ta’ strateġija 
tat-trasport fiż-żona kollha, b’mod partikolari għall-merkanzija. Għandhom jinfetħu diversi 
rotot tal-baħar li jkunu diversifikati. L-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli, u b’mod iktar 
partikolari tal-enerġija solari, fil-Mediterran għandu kundizzjonijiet ideali. Għal dawn l-
għanijiet, l-istrateġija makroreġjonali tista’ toffri risposti adattati, u tinvolvi sħab bħall-BEI.

Il-bijodiversità Mediterranja hija partikolarment abbundanti ; din hija wkoll mhedda ħafna. Is-
sajd eċċessiv huwa theddida għar-riżorsi tas-sajd tal-Mediterran. Il-Baħar Mediterran huwa 
baħar magħluq, li jesperjenza traffiku marittimu kbir, u li mal-kosti tiegħu t-tkabbir 
demografiku huwa wieħed mill-iktar b’saħħtu, fenomenu li jiżdied ħafna minħabba l-ammont 
kbir ta’ turisti li jżuru l-post. Barra minn hekk, l-ambjent kostali u marittimu huwa tħassib 
ewlieni għal din iż-żona kollha kemm hi. Politika kkoordinata tat-trattament tar-rimi ta’ skart 
fil-baħar, b’kooperazzjoni ġeneralizzata “Tramuntana-Nofsinhar” bejn l-awtoritajiet lokali, 
għandha tiġi ffavorita, bl-appoġġ tal-politiki tal-viċinat. 

Għall-2020, u anki wara, il-Mediterran jirrappreżenta “l-orrizzont tal-viċinat” prinċipali għall-
Ewropa, minħabba l-500 miljun abitant li jgħixu hemm, li terz minnhom bilkemm jinsabu fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. Dinamika ta’ żvilupp madwar il-Mediterran tista’ tkun forza motriċi 
għall-ekonomija Ewropea kollha.

Fi ħdan l-UE, iż-żona Mediterranja hija strutturata ftit wisq. Hemmhekk wieħed jista’ josserva 
prestazzjonijiet baxxi ħafna f’termini ta’ kooperazzjoni u ta’ interkonnessjoni. L-awtoritajiet 
politiċi tal-Mediterran jistgħu jidħlu aħjar għall-isfidi li għandhom jaffrontaw fil-qafas ta’ 
riflessjoni u ta’ pjan ġenerali. 

Barra mill-UE, il-popolazzjonijiet li joqogħdu madwar il-Mediterran għandhom standards ta’ 
għajxien iddegradati ħafna, fil-livelli kollha: f’dak ekonomiku, soċjali, ekoloġiku u politiku. 
L-iżvilupp ta’ dawn is-soċjetajiet huwa ħtieġa għalihom stess, u opportunità għall-Ewropa. 
Kieku, din tal-aħħar, tipprovdi sikurezza ikbar, kontroll iktar “sostenibbli” tal-flussi tal-
immigrazzjoni u l-parteċipazzjoni diretta għal żona ta’ tkabbir li jkollha impatt pożittiv fuq il-
prestazzjonijiet tal-ekonomija tagħha stess. Barra minn hekk, l-avvenimenti tar-rebbiegħa li 
għaddiet li seħħew mal-kosta tan-Nofsinhar tal-Mediterran huma ta’ inkoraġġiment kbir 
sabiex jinħolqu politiki attivi ġodda tal-viċinat. Jekk dawn il-politiki jintrabtu, għall-inqas 
parzjalment, ma’ strateġija makroreġjonali, ikunu jistgħu jassumu dimensjoni territorjali 
konkreta, u dan huwa garanzija ta’ effikaċja aħjar.

L-Istati u r-reġjuni Ewropej tal-Mediterran għandhom jibdew approċċ imsaħħaħ ta’ 
koperazzjoni, u għandhom jiftħuh għas-sħab kollha ta’ din iż-żona essenzjali għall-ġejjieni 
tal-Ewropa. L-istrateġija makroreġjonali hija mezz li għandu jingħata prijorità biex jintlaħaq 
dan l-għan. 


