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L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u r-rwol 
tal-makroreġjuni fil-politika ta’ koeżjoni futura   
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 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 futura (2009/2230(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (COM(2009)0248), kif ukoll il-pjan ta’ 
azzjoni indikattiv li jakkumpanja l-istrateġija,

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill fis-26 ta’ Ottubru 2009 dwar l-
Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tat-8 ta’ Lulju 2008 dwar l-impatt fuq l-ambjent tal-
pajplajn tal-gass fil-Baħar Baltiku ppjanat biex jgħaqqad lir-Russja mal-Ġermanja1,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta’ Novembru 2006 dwar Strateġija tal-
Baħar Baltiku għad-Dimensjoni tat-Tramuntana2,

- wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-
Baħar Baltiku (ECO/261) u dwar “Il-kooperazzjoni makroreġjonali. L-applikazzjoni tal-
Istrateġija għall-Baħar Baltiku għal makroreġjuni oħra fl-Ewropa” (ECO/251),

- wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-21 u t-22 ta’ April 2009 dwar “Ir-
rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-istrateġija l-ġdida tal-Baħar Baltiku”,

- wara li kkunsidra l-Opinjoni fuq inizjattiva tal-Kumitat tar-Reġjuni bit-titlu “White Paper 
tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Governanza f’Diversi Livelli”, (CdR 89/2009 finali),

- wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,
- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, kif ukoll l-opinjonijiet 

tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0202/2010),

A. billi mit-tkabbir tal-Unjoni Ewropea fl-2004, il-Baħar Baltiku sar baħar intern tal-UE, li 
jgħaqqad lill-pajjiżi iżda fl-istess ħin huwa sfida għalih innifsu, u billi l-pajjiżi ta’ dan ir-
reġjun juru interdipendenza kbira u jaffrontaw sfidi simili,

B. billi l-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku hija strateġija pilota għal strateġiji 
makroreġjonali futuri u s-suċċess tal-Istrateġija jista' jkun mudell għall-mod kif jistgħu 
jiġu implimentati strateġiji tal-futur, 

C. billi l-idea li jinħolqu reġjuni funzjonali, miġbura skont objettivi jew problemi komuni ta’ 
żvilupp, tista’ tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika reġjonali tal-Unjoni 
Ewropea,

                                               
1   ĠU C 287E, 3.12.2009, p.3.
2   ĠU C 303E, 21.12.2006, p. 330.



D. billi sabiex tiżdied l-effikaċja tal-politika reġjonali, b’mod partikolari fid-dawl tar-riforma 
tagħha prevista wara l-2013, huwa tajjeb li jsir minn kollox biex jiġi appoġġat u żviluppat 
il-kunċett li jikkonsisti fl-adozzjoni ta’ approċċ integrat u t-tfassil tal-istrateġiji dwar il-
makroreġjuni li japplikaw għall-Unjoni Ewropea kollha, iżda li l-implimentazzjoni 
tagħhom m’għandhiex iġġib magħha nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-politika ta’ 
koeżjoni,

E. billi l-Baħar Baltiku għadu l-aktar baħar imniġġes fl-Unjoni Ewropea, u l-istat ambjentali 
tiegħu m'għandux imur għall-agħar minħabba l-implimentazzjoni ta' proġetti 
infrastrutturali fuq skala kbira fil-Baħar Baltiku u madwaru (inklużi pajjiżi mhux fl-UE),

1. Jifraħ bil-fatt li l-Istrateġija għall-Baħar Baltiku, li ntalbet mill-Parlament mill-2006, ġiet 
adottata mill-Kummissjoni u tibbenefika mill-appoġġ tal-Kunsill Ewropew;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon, b’mod partikolari, il-fatt li din l-istrateġija tirriżulta minn 
konsultazzjoni twila tal-partijiet interessati fi ħdan l-Istati Membri, mhux biss fil-livell 
tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, iżda wkoll fil-livell tad-dinja akkademika u 
ta’ dik tal-intrapriżi kif ukoll tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi; jinsab konvint li 
l-proċess ta’ konsultazzjoni u ta’ sħubija tal-imsieħba, mill-bidu nett, fl-ambitu tax-
xogħlijiet relatati ma’ din l-istrateġija huwa fattur determinanti għas-suċċess tagħha; f'dan 
ir-rigward jilqa' t-twaqqif ta' forum tas-soċjetà ċivili fir-reġjun bħalma hu s-Samit tal-
Baħar Baltiku u jitlob li jkun hemm aktar inizjattivi simili għall-makroreġjuni li jlaqqgħu 
flimkien atturi pubbliċi u privati hekk li jippermettulhom li jkunu aktar involuti fl-
iżvilupp  ta' strateġiji makroreġjonali;

3. Jirrakkomanda f'dan il-kuntest li jiżdied l-involviment ta' komunitajiet lokali billi 
jitwaqqfu strumenti ta' komunikazzjoni u konsultazzjoni usa' u aktar iffukati, inkluż 
permezz tal-midja lokali (televiżjoni lokali, radju u ġurnali online u stampati); jistieden 
lill-Kummissjoni sabiex toħloq portal speċjali fuq l-internet dedikat għall-Istrateġija tal-
Baħar Baltiku li jaġixxi bħala forum għall-iskambju tal-esperjenzi dwar proġetti attwali u 
futuri ta' gvernijiet ċentrali u lokali, NGOs u entitatijiet oħra attivi fil-Baħar Baltiku;

4. Jilqa’ l-Istrateġija tal-UE2020, li hija konsistenti mal-miri stabbiliti dwar l-Istrateġija tal-
Baħar Baltiku u jinnota li l-UE2020 tista’ taġixxi bħala qafas effiċjenti għall-
implimentazzjoni u t-tisħiħ tal-Istrateġija tal-Baħar Baltiku;

5. Jinsab konvint li l-oqfsa l-ġodda ta’ kooperazzjoni, ibbażati fuq il-prinċipji ta’ approċċ 
integrat u previsti minn din l-istrateġija, għandhom iħejju t-triq għal użu iktar razzjonali u 
iktar effikaċi tar-riżorsi maħsuba għall-iffinanzjar tal-protezzjoni tal-ambjent u tal-
iżvilupp fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku, kemm minn fondi Komunitarji u nazzjonali kif 
ukoll permezz ta’ diversi istituzzjonijiet finanzjarji;

6. Jiġbed l-attenzjoni għad-disproporzjon f'termini ta' żvilupp ekonomiku u innovazzjoni li 
jeżisti fir-reġjun tal-Baħar Baltiku u għall-ħtieġa li jiżdied il-potenzjal taż-żoni kollha, 
inklużi dawk l-aktar żviluppati, billi dawn jistgħu jgħinu jmexxu 'l quddiem ir-reġjuni 
lanqas vantaġġati; jindika l-ħtieġa ta' promozzjoni ta' żoni ġodda ta' żvilupp u 
innovazzjoni potenzjali u li tittieħed l-opportunità li jintuża l-valur miżjud tal-Istrateġija 
tal-Baħar Baltiku u ta' strateġiji makroreġjonali futuri sabiex jintlaħaq livell ġdid ta' 
sinerġija li jista' jnaqqas id-disparitajiet eżistenti sabiex tinħoloq żona ġdida permanenti 
ta' prosperità komuni b'livell għoli ta' kompetittività, li hija kruċjali vis-à-vis l-
popolazzjoni li qed tixjieħ u l-mudelli ġodda ta' globalizzazzjoni;

7. Jenfasizza li l-implimentazzjoni pronta u konsistenti tal-atti legali tal-UE eżistenti mfassla 



għat-tisħiħ tas-suq intern, bħad-Direttiva dwar is-Servizzi, hija neċessarja għaż-żieda tal-
attrazzjoni tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku bħala żona ekonomika;

8. Jitlob lill-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom biex jużaw il-Fondi Strutturali disponibbli 
għall-2007-2013 sabiex jingħata appoġġ kemm jista’ jkun kbir għall-Istrateġija, b’mod 
partikolari biex jippromwovu opportunitajiet ta’ impjieg u t-tkabbir ekonomiku fiż-żoni l-
aktar milquta mill-kriżi ekonomika, filwaqt li fl-istess ħin jirrakkomanda, fejn ikun 
ġustifikat, li jkun hemm dispożizzjonijiet għal bidliet fil-Programmi Operattivi fil-perjodu 
ta’ programmazzjoni attwali; jenfasizza li l-esplojtazzjoni ta' karatteristiċi partikolari tar-
reġjuni tista' twassal għal użu aktar effettiv tal-Fondi Strutturali u għall-ħolqien ta' valur 
miżjud fil-livell reġjonali;

9. Jinnota l-impatt qawwi li kellha l-kriżi dinjija finanzjarja u ekonomika fuq il-pajjiżi 
kollha fir-reġjun, b’mod partikolari fl-Istati Baltiċi; jistieden lill-partijiet interessati kollha 
biex ma jnaqqsux l-impenn tagħhom lejn l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar 
Baltiku minħabba l-kriżi;

10. Iqis li l-azzjonijiet kollha li jirrigwardaw il-politiki settorjali b’dimensjoni territorjali 
huma ta' importanza kruċjali għas-suċċess tal-Istrateġija attwali u t-twettiq ta’ objettivi 
ambizzjużi fl-ambitu tal-istrateġiji makroreġjonali futuri, inklużi l-politika agrikola 
komuni, il-politika tas-sajd, il-politika tat-trasport, il-politika industrijali, il-politika tar-
riċerka u politika attwali għall-infrastruttura, kif ukoll il-ġabra flimkien ta' fondi 
disponibbli għal objettivi definiti b'mod konġunt f'żona partikulari; f’dan ir-rigward, 
għandu jkun hemm reviżjoni tal-politiki mill-perspettiva ta’ dawn l-isfidi l-ġodda , 
jitwaqqaf qafas xieraq fil-livell tal-UE u għandu jiġi determinat kif dan il-qafas għandu 
jirrelata mal-istrutturi nazzjonali u lokali eżistenti;

11. Iqis li d-dimensjoni territorjali tal-istrateġija għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
konkret tal-idea ta'  koeżjoni territorjali, li t-Trattat ta’ Lisbona jqiegħed fuq l-istess livell 
tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, u filwaqt li jikkunsidra dan, jappella lill-Kummissjoni 
biex tinvolvi ruħha fi djalogu attiv dwar ir-rwol u l-effett tal-politiki makroreġjonali tal-
UE wara l-2013;

12. Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi fir-regolament ġenerali dwar il-
Fondi Strutturali li se jkun hemm abbażi ta' dispożizzjonijiet għall-kooperazzjoni 
territorjali, li jkunu ċari u li jikkunsidraw il-kulturi amministrattivi differenti u ma 
jimponux piżijiet amministrattivi żejda fuq il-benefiċjarji, sabiex tissaħħaħ il-
kooperazzjoni bejn l-Istati u r-reġjuni u l-iżvilupp ta' aktar strateġiji ta' azzjoni komuni li 
jistgħu jseddqu l-attrazzjoni tar-reġjun fil-livell Ewropew u dak internazzjonali u li wara 
jistgħu jikkostitwixxu mudell għall-kooperazzjoni transkonfinali;

13. Jenfasizza li l-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku għandha tiġi kkunsidrata bħala 
proċess li l-prinċipji tiegħu ta’ azzjoni u ta’ kooperazzjoni huma suġġetti għal żvilupp 
kontinwu, u dan jitlob li l-istrateġija tiġi aġġornata u li l-objettiv ewlieni huwa li jitfasslu 
l-aħjar mekkaniżmi li jistgħu jiġu applikati għall-istrateġiji makroreġjonali futuri; 
jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza li jinġabru u jsir sommarju u promozzjoni tal-
inizjattivi li jirnexxu u tar-riżultati miksuba;  jappoġġa l-pjan tal-Kummissjoni li tinħoloq 
database tal-aħjar prattiki bl-iskop li dawn il-prattiki jintużaw biex jiżviluppaw strateġiji 
makroreġjonali futuri;

14. Jinsab konvint li l-kooperazzjoni territorjali żviluppata fl-ambitu tal-istrateġiji 
makroreġjonali tista’ tikkontribwixxi b’mod sostanzjali għat-tisħiħ tal-proċess ta’ 
integrazzjoni permezz ta’ żieda fil-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet u permezz tal-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet konkreti;  f’dan ir-rigward, 



l-implimentazzjoni ta' elementi soċjali, ekonomiċi, kulturali, edukattivi u turistiċi hija 
rakkomandata għall-istrateġiji makroreġjonali u, sabiex jissaħħu l-parteċipazzjoni u s-
sussidjarjetà tas-soċjetà ċivili lokali, iqis li huwa importanti wkoll li jiġu promossi 
strateġiji makroreġjonali billi jitwaqqfu EGTCs (European Groupings of Territorial 
Cooperation);

15. Jenfasizza li huwa importanti li wieħed ikompli jippromwovi l-iżvilupp tal-kultura, l-
edukazzjoni u r-riċerka u l-innovazzjoni, u jħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri biex 
jikkooperaw iktar mill-qrib partikolarment f’dawn l-oqsma msemmija l-aħħar; 
jirrikonoxxi li fil-qasam tal-edukazzjoni, il-kooperazzjoni m'hemmx dubju li tista' tkun ta' 
benefiċċju kbir, iżda l-kompetenza għandha tibqa' f'idejn l-Istati Membri jirrakkomanda t-
tisħiħ tal-approċċ strateġiku u l-ippjanar fit-tul fir-rigward tal-makroreġjuni;

16. Iggwidat mill-prinċipju ta’ sussidjarjetà u b'konsiderazzjoni tal-possibilitajiet enormi ta’ 
kooperazzjoni fil-livelli lokali u reġjonali, jenfasizza l-importanza konsiderevoli li 
titwaqqaf struttura ta’ kooperazzjoni effikaċi f’diversi livelli permezz tal-promozzjoni ta’ 
sħubiji settorjali, b’laqgħat regolari ta’ persuni kompetenti li jfasslu l-politiki, li għandu 
jsaħħaħ ir-responsabilità kondiviża bejn l-entitajiet imsieħba varji filwaqt li titħares s-
sovranità organizzazzjonali tal-Istati Membri u r-reġjuni; f’dan ir-rigward, jappella biex 
il-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali stabbiliti fil-livell lokali u reġjonali jiġu 
mtejba, żviluppati u msaħħa;

17. Jenfasizza l-fatt li l-qafas ġdid 'makroreġjonali' għall-kooperazzjoni għandu approċċ 
qawwi "minn fuq għal isfel" hekk li l-Istati Membri għandhom irwol deċissiv fl-iżvilupp 
tiegħu u joħloq livell ġdid ta' governanza;  fil-qafas ta' dan il-mudell ġdid ta' 
kooperazzjoni ġie żgurat li l-iżvantaġġi naturali ta' żewġ reġjuni perferali issa saru 
patrimonji u opportunitajiet, u li l-iżvilupp ta' dawn ir-reġjuni ġie stimulat;

18. Iqis li makroreġjuni jiġbru fihom il-potenzjal kbir ħafna f’termini tal-aħjar użu tar-risposti  
għal sfidi għal territorju partikolari mal-potenzjal li jintużaw l-opportunitajiet u r-riżorsi 
partikolari ta' kull reġjun b'mod effiċjenti u effettiv;

19. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tanalizza l-ewwel riżultati u esperjenzi 
b'konnessjoni mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku li jgħin 
biex jidentifika s-sorsi u l-metodi possibbli għall-finanzjament ta' strateġiji għal 
makroreġjuniu jgħin biex jintuża l-eżempju tal-istrateġija bħala proġett pilota għal 
strateġiji għal makrokreġjuni oħrajn sabiex tintwera l-funzjonalità tagħhom; jenfasizza 
madankollu li l-iżvilupp ta' makroreġjuni huwa essenzjalment ta' natura kumplimentarja u 
m'għandux ikollu l-iskop li jieħu post il-finanzjament tal-UE għal programmi individwali 
u reġjonali bħala prijorità ta' finanzjament; 

20. Jinnota li l-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku s'issa mxiet bil-mod wisq; 
iqis li l-approprjazzjonijiet allokati fil-baġit 2010 tal-UE jistgħu jintużaw biex titjieb l-
implimentazzjoni; jiddispjaċih, għalhekk, li dawn l-approprjazzjonijiet għadhom ma 
tħallsux u jfakkar lill-Kummissjoni dwar l-importanza li dawn il-flus jiġu allokati mill-
aktar fis possibbli għal iskopijiet li huma konformi mal-miri tal-Istrateġija għall-Baħar 
Baltiku.

21. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, fid-dawl tal-funzjonament tajjeb possibbli tal-istrateġiji 
makroreġjonali futuri, jeħtieġ li l-Kummissjoni tirregola l-kwistjoni tar-riżorsi  tagħha 
sabiex dawn l-istrateġiji jiġu antiċipati fir-reġjuni konċernati abbażi tar-realtajiet 
territorjali billi tipprovdi lill-Istati Membri parteċipanti b'idejat ġodda rigward suġġetti ta' 
interess Ewropew u billi tappoġġahom biex ifasslu strateġija; jistieden lill-Kummissjoni 



Ewropea sabiex tissorvelja l-implimentazzjoni ta' dawn l-istrateġiji billi taġixxi ta'
koordinatur u billi tirrevedi l-prijoritajiet il-ġodda filwaqt li talloka r-riżorsi abbażi tal-
ħtiġijiet speċjalizzati u rekwiżiti ta’ għarfien espert, filwaqt li tevita duplikazzjoni ta' 
xogħol; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-ħtieġa li wieħed jipproċedi għal 
evalwazzjoni ta’ nofs iż-żmien tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Baħar Baltiku, 
biex tfassal b’attenzjoni strumenti u kriterji għall-evalwazzjoni tal-proġetti fuq il-bażi ta’ 
indikaturi li jippermettu li jsir paragun;

23. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-membri tiegħu stess biex isibu soluzzjoni 
għall-mistoqsijiet dwar in-natura tal-istrateġiji makroreġjonali u kif jistgħu jiġu ttratati 
b'mod ekwu (bħala programmi separati jew fl-ambitu tal-politika ta’ koeżjoni), min se 
jkun inkarigat mill-implimentazzjoni tagħhom u kif, liema fondi għandhom jiġu allokati 
sabiex ma tinħoloqx multiplikazzjoni mhux meħtieġa u frammentazzjoni tal-finanzjament 
tal-UE, partikolarment fil-kuntest tal-Istrateġija tal-UE għall-2020, ir-reviżjoni tal-baġit 
tal-UE u d-diskussjoni dwar il-politika futura ta’ koeżjoni;

24. Jenfasizza li l-valur miżjud Ewropew tal-makroreġjuni jissarraf f’kooperazzjoni akbar 
bejn l-istati u r-reġjuni, u għalhekk il-Programmi Ewropej għall-Kooperazzjoni 
Territorjali għall-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali huma 
element ewlieni fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-makroreġjuni; jipproponi wkoll li l-
Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku għandha titqies bħala strateġija tal-Unjoni 
Ewropea, ibbażata fuq diversi politiki tal-UE, li għandu jkollha skadenza u miri definiti; 
minħabba n-natura orizzontali tagħha,l-istrateġija tista’ tiġi ttrattata bħala makroreġjonali 
u l-koordinazzjoni tagħha tista’ taqa' taħt il-politika reġjonali;

25. Jemmen li l-iżvilupp ta’ strateġiji fuq skala kbira, bħal strateġiji makroreġjonali, għandu 
jikkontribwixxi biex jikber ir-rwol tal-livell lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-
politika tal-UE b’mod aktar ġenerali;

Dimensjoni esterna

26. Jitlob li jkun hemm titjib, fil-kuntest tal-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku kif 
ukoll tal-istrateġiji makroreġjonali futuri, fir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-
istati mhux tal-UE , b'mod partikulari fl-implimentazzjoni ta' proġetti fuq skala kbira li 
jkollhom impatt ambjentali sinifikattiv; barra minn hekk, jitlob li jkun hemm 
kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-istati mhux tal-UE sabiex tissaħħaħ is-sigurtà 
fir-reġjun u jingħata appoġġ għall-ġlieda kontra kriminalità transkonfinali.

27. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li titfittex kooperazzjoni akbar b’mod partikolari bejn ir-
Russja u l-Belarus u l-Istati Baltiċi fil-bini ta’ netwerk tal-enerġija, u biex jittieħed 
vantaġġ akbar mid-djalogu dwar l-enerġija bejn l-UE u r-Russja għal dan l-għan, li fl-
istess ħin jiftaħ opportunitajiet ġodda għall-involviment tar-Russja fl-Istrateġija tal-Baħar 
Baltiku; jistenna li l-atturi kollha madwar il-Baħar Baltiku jissħeħbi ma' ftehimiet 
internazzjonali bħall-Konvenzjoni ta' Espoo u l-Konvenzjoni ta' Ħelsinki, li jikkonformaw  
mal-linji gwida tal-Kummissjoni ta' Ħelsinki (HELCOM) u li jikkooperaw fi ħdan dan il-
qafas;

28. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura kooperazzjoni u koordinazzjoni effikaċi mal-
HELCOM u mal-Istati Membri tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku, biex tiżgura delinjazzjoni 
ċara tal-kompiti u r-responsabilitajiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni 
tal-2007 tal-HELCOM għall-Baħar Baltiku u l-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 



msemmijin hawn fuq, u biex b'hekk tiżgura li jkun hemm strateġija globali effikaċi għar-
reġjun;

29. Jinnota speċifikament l-istatus tat-territorju tal-Oblast ta’ Kaliningrad, li hu mdawwar 
minn Stati Membri tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stimulat l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali f’dan ir-reġjun, bħala reġjun li jkun ta’ ‘passaġġ’ jew ‘pilota’ għal relazzjoni eqreb
bejn l-UE u r-Russja li tinvolvi NGOs, istituzzjonijiet edukattivi u kulturali u awtoritajiet 
lokali u reġjonali;

30. Jemmen li l-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni l-ġdid mar-Russja għandu jqis il-
kooperazzjoni fiż-Żona tal-Baħar Baltiku; jilqa’ l-isforzi mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri fir-reġjun biex jikkooperaw mar-Russja f’għadd kbir ta’ oqsma, bħall-
konnessjonijiet tat-trasport, it-turiżmu, theddid transkonfinali għas-saħħa, il-ħarsien 
ambjentali u l-adattament għat-tibdil fil-klima, l-ambjent, id-dwana u l-kontrolli fuq il-
fruntieri u, b’mod partikolari, il-kwistjonijiet dwar l-enerġija; jemmen li l-ispazji komuni 
tar-Russja u l-UE se jipprovdu qafas siewi f’dan ir-rigward, u jistieden lir-Russja biex 
ikollha sehem ugwali f’din il-kooperazzjoni;

31. Jenfasizza l-ħtieġa li tonqos id-dipendenza tar-reġjun fuq l-enerġija Russa; jilqa’ 
b’sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-ħtieġa għal iżjed 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri fir-reġjun u diversifikazzjoni ikbar tal-provvisti 
tal-enerġija; jitlob f’dan ir-rigward għal iżjed appoġġ għall-ħolqien ta’ portijiet tal-gass 
naturali likwifikat (LNG);

32. Jemmen li sabiex tinkiseb protezzjoni effettiva tal-ambjent u tal-bijodiversità, għandhom 
jintlaħqu ftehimiet mal-istati li mhumiex fl-UE li huma parti miż-żoni funzjonali li 
jinteressawhom l-istrateġiji, biex ikunu jistgħu jaqsmu l-istess valuri, drittijiet u impenji 
inkorporati fil-leġiżlazzjoni relevanti tal-Unjoni Ewropea;

33. Iqis li l-Kooperazzjoni fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku għandha tiġi prijoritizzata u għandha 
ssir fl-ogħla livell politiku ta' Kapijiet ta' Stat u ta’ Gvern, minħabba li hija importanti 
biex titmexxa 'l quddiem il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Baħar Baltiku u biex jiġi 
żgurat li jintlaħqu l-ambizzjonijiet politiċi; jistenna li jsiru laqgħat regolari bejn il-Kapijiet 
ta' Stat u ta’ Gvern fir-reġjun tal-Baħar Baltiku biex dan jintlaħaq;

Kwistjonijiet dwar l-ambjent u l-enerġija

34. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent tal-proġetti 
infrastrutturali tal-enerġija (kemm dawk li qed jinbnew bħalissa kif ukoll dawk futuri), 
filwaqt li tingħata kunsiderazzjoni b'mod partikolari għall-konvenzjonijiet internazzjonali; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal pjan ta’ reazzjoni adegwat għall-inċidenti tekniċi u 
kwalunkwe katastrofi oħra possibbli, u tipprovdi wkoll modi kif jiġu trattati dawn l-
okkorrenzi mill-perspettiva ekonomika; jenfasizza li l-istess approċċ għandu jiġi adottat 
għal kwalunkwe proġett futur sabiex is-sigurtà tal-pajjiżi madwar il-Baħar Baltiku 
involuti fi strateġiji makroreġjonali futuri, il-kundizzjonijiet ambjentali u tat-trasport bil-
baħar ma jiġux ipperikolati; iqis li huwa fl-interess tal-iżvilupp sostenibbli u t-tkabbir 
ambjentali li tinkiseb protezzjoni ambjentali qawwija fil-makroreġjuni kollha, kif ukoll li 
tingħata konsiderazzjoni ugwali għall-protezzjoni ambjentali, l-ivvjaġġar u aspetti oħra;

35. Jenfasizza l-ħtieġa għat-twaqqif ta’ Ċentru ta’ Monitoraġġ Ewropew, sistema ta’ twissija 
bikrija għall-inċidenti u għat-tniġġiż serju transkonfinali, u forza ta’ azzjoni konġunta 
għal tali sitwazzjonijiet;



36. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza strateġika li għandu r-reġjun tal-Baħar Baltiku għall-
iżvilupp ta’ proġetti konġunti dwar l-infrastruttura tal-enerġija li jtejbu d-diversifikazzjoni 
tal-produzzjoni tal-enerġija u l-provvista, b'enfasi speċjali fuq proġetti ta' enerġiji 
rinnovabbli, bħall-enerġija mir-riħ (fuq l-art jew fil-baħar) jew l-impjanti tal-bijogass 
għall-bijofjuwils, li hemm f’dan ir-reġjun;  

37. Jiġbed l-attenzjoni għall-kooperazzjoni effettiva diġà miksuba fis-settur tal-enerġija u l-
klima bejn il-Kunsill tal-Istati tal-Baħar Baltiku u l-Kunsill Nordiku fil-kuntest tad-
Dimensjoni tat-Tramuntana;

38. Jenfasizza li fid-dawl tal-espansjoni ppjanata tal-enerġija nukleari fir-reġjun tal-Baħar 
Baltiku, il-pajjiżi tal-UE jridu jsegwu l-aktar standards stretti ta’ sikurezza u ambjentali u 
l-Kummissjoni Ewropea għandha tissorvelja u timmoniterja jekk l-istess approċċ u l-
konvenzjonijiet internazzjonali humiex jiġu segwiti fil-pajjiżi ġirien, speċjalment f’dawk 
li qed jippjanaw li jibnu impjanti tal-enerġija nukleari viċin il-konfini esterni tal-UE.

39. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri tagħha li jinsabu madwar ir-Reġjun tal-Baħar 
Baltiku jindirizzaw b'urġenza l-problemi ambjentali serji li qed jaffettwaw lir-reġjun, li 
ewlenin fosthom hemm l-ewtrofikazzjoni, l-impatt ta' sustanzi perikolużi ddepożitati 
f'qiegħ il-baħar u t-theddid għall-bijodiversità akkwatika, b'referenza partikolari għall-
popolazzjonijiet ta' ħut li jinsab f'periklu ta' estinzjoni; ifakkar li l-Baħar Baltiku huwa 
wieħed miż-żoni tal-baħar l-aktar imniġġsa fid-dinja;

40. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi introdott metodu komuni għall-Istati Membri kollha biex 
jitfassal inventarju tas-sorsi ta' tniġġis u pjan għall-eliminazzjoni gradwali tagħhom;

41. Jilqa' b’sodisfazzjon l-inklużjoni tas-sostenibilità ambjentali bħala pilastru ċentrali fl-
Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u l-pjan ta' azzjoni ta' magħha;

42. Iqis li wieħed mill-aktar ostakli serji biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija għall-Baħar 
Baltiku huwa n-nuqqas ta' konsistenza ma' oqsma oħra ta' politika fl-UE, bħal ma hi l-
PAK, li jaggrava l-ewtrofikazzjoni, u l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS), li mhix 
ambjentalment sostenibbli; iqis li r-riformi tal-PAK u tal-PKS għandhom isiru b'mod li 
jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-objettiv ta' żona tal-Baħar Baltiku ambjentalment 
sostenibbli;

Statistiċi tat-trasport u t-turiżmu

43. Jenfasizza li hemm prijorità sabiex jitwaqqaf netwerk ta’ komunikazzjoni u ta’ trasport 
bil-baħar, fuq l-art u 'l ġewwa  (b'netwerk tal-baħar li jagħtu rwol prominenti lit-trasport 
tal-merkanzija) li jkun effikaċi u ekoloġiku li jista’ jantiċipa u jirrispondi fil-ħin għall-
isfidi attwali u futuri  bil-konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-verżjoni aġġornata tad-
dokument ta’ Natura 2000 filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għall-konnessjonijiet 
bejn ir-reġjun tal-Baħar Baltiku u reġjuni oħra Ewropej tul il-Kuritur Baltiku-Adrijatiku u 
l-Kuritur ta’ Trasport tal-Ewropa Ċentrali;

44. Iqis li konnessjonjiet imtejba li jinvolvu l-modi kollha tat-trasport jirrappreżentaw 
kontribut essenzjali għall-iżvilupp ta' ekonomija b'aktar saħħa u koeżjoni fir-reġjun tal-
Baħar Baltiku;

45. Jisħaq fuq is-sitwazzjoni speċifika tal-Istati Baltiċi, li fil-preżent huma iżolati min-
netwerk tat-trasport Ewropew, u huwa tal-fehma li din l-istrateġija għandha, inter alia, 
tgħin biex tindirizza n-nuqqas ta' infrastruttura u aċċessibbiltà adegwati, kif ukoll 
interoperabbiltà baxxa bejn id-diversi netwerks nazzjonali tat-trasport minħabba sistemi 



tekniċi differenti u ostakli amministrattivi, biex tintlaħaq sistema komprensiva tat-trasport 
multimodali fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku;

46. Jenfasizza l-importanza li r-Reġjun tal-Baħar Baltiku jiġi integrat aktar mill-qrib fl-assi 
prijoritarji tat-TEN-T, b'mod partikolari rigward l-Awtostradi tal-Baħar (TEN-T 21), l-
estensjoni tal-assi ferrovjarja minn Berlin sal-kosta tal-Baltiku (TEN-T 1), it-titjib tal-assi 
ferrovjarja bejn Berlin u l-kosta tal-Baltiku flimkien mal-konnessjoni marittima Rostock-
Danimarka, u l-ilħiq ta' progress aktar rapidu fit-titjib u l-użu tal-assi Rail Baltica (TEN-
T 27); jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu kkompletati l-interkonnessjonijiet bejn ir-Reġjun 
tal-Baħar Baltiku u reġjuni Ewropej oħra permezz tal-kuritur Baltiku-Adrijatiku;

47. Jisħaq li huwa importanti li l-kapaċità tat-trasport tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku tittejjeb 
lejn il-Lvant, partikolarment biex tippromwovi l-interoperabbiltà tat-trasport, speċjalment 
għall-ferroviji, u li jitħaffef it-tranżitu tal-merkanzija fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea;

48. Jemmen li għandha tingħata prijorità partikolari lill-konnessjonijiet bejn il-portijiet u r-
reġjuni interni, inkluż permezz tal-ilmijiet interni navigabbli, b'tali mod li jkun żgurat li l-
partijiet kollha tar-reġjun jistgħu jibbenefikaw mit-tkabbir tat-trasport marittimu tal-
merkanzija;

49. Jenfasizza, f'dan ir-rigward il-ħtieġa għal koordinament u l-kooperazzjoni transkonfinali 
effikaċi bejn il-ferroviji, il-portijiet tal-baħar, il-portijiet interni, it-terminals fl-intern u l-
loġistika biex tiżviluppa sistema tat-trasport intermodali aktar sostenibbli;

50. Jenfasizza l-importanza ta' traffiku marittimu għal distanzi qosra fil-Baħar Baltiku u l-
kontribut tiegħu lejn netwerk ta' trasport effiċjenti u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent;
jinnota li l-kompetittività ta' konnessjonijiet marittimi qosra jeħtieġ li tiġi promossa biex 
niżguraw użu effiċjenti ta-baħar; jemmen, għal din ir-raġuni, li l-Kummissjoni jeħtieġ li 
tipprovdi lill-Parlament Ewropew, mill-aktar fis possibbli, imma mhux aktar tard minn 
tmiem l-2010, valutazzjoni tal-impatt tal-effetti tal-Anness VI rivedut għall-Konvenzjoni 
MARPOL, li mill-2015 jillimita l-kubrit fil-fjuwil marittimu għal 0.1% fiż-żoni tal-Baħar 
tat-Tramuntana u tal-Baħar Baltiku fejn isir monitoraġġ tal-emissjonijiet tal-kubrit.

51. Jilqa' l-inklużjoni, fil-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni, tal-mira li l-Baħar Baltiku jsir 
reġjun mudell għat-tbaħħir nadif u jkun minn ta' quddiem fid-dinja f'dak li jirrigwarda s-
sikurezza u s-sigurtà marittima; iqis li dawn il-miri huma kruċjali biex il-potenzjal tar-
reġjun għat-turiżmu jinżamm u jissaħħaħ;

52. Jirrikonoxxi l-ħtieġa għal miżuri speċifiċi b'appoġġ għal din il-mira, inklużi l-użu xieraq 
ta' bdoti marittimi jew baħħara ta' esperjenza bil-provi għall-istretti u l-portijiet l-aktar 
diffiċli, u l-istabbiliment ta' skemi affidabbli ta' finanzjament għar-riċerka u l-iżvilupp 
dwar is-sostenibbiltà tat-tħaddim tal-bastimenti;

53. Jagħraf li l-lok ġeografiku tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku huwa eċċezzjonali, u li dan il-lok 
jipprovdi opportunitajiet biex ir-rabtiet mal-UE u mal-pajjiżi esterni ġirien jiġu żviluppati 
aktar attivament, u jenfasizza wkoll l-importanza tat-turiżmu għal-ekonomija reġjonali 
flimkien mal-lok għall-espansjoni; jilqa' d-dikjarazzjoni adottata fit-Tieni Forum dwar it-
Turiżmu fil-Baħar Baltiku, fejn saru referenzi għal attivitajiet promozzjonali konġunti, 
għal sforzi biex jinsabu swieq internazzjonali ġodda u għall-iżvilupp tal-infrastrutturi;

54. Jenfasizza l-opportunità unika għal turiżmu sostenibbli li toffri l-attrazzjoni tal-bliet 
Ħanseatiċi fir-Reġjun tal-Baltiku; jappoġġa, barra minn hekk, il-promozzjoni ta' turiżmu 
transkonfinali bir-roti, li joħloq effetti ta' benefiċċju reċiproku għall-ambjent kif ukoll 
għall-impriżi żgħar u medji;



55. Iqis li temi bħalma huma t-turiżmu tal-isport nawtiku, it-turiżmu tal-benessri u tal-kuri 
termali, il-wirt kulturali u l-pajsaġġi joffru potenzjal kbir biex jiżviluppaw il-profil tar-
reġjun bħala destinazzjoni turistika; jisħaq, għaldaqstant, fuq il-ħtieġa tal-protezzjoni taż-
żoni naturali tal-kosta, tal-pajsaġġi u tal-wirt kulturali bħala riżorsa li tiżgura ekonomija 
sostenibbli fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku fil-ġejjieni;

56. Iqis li t-titjib tal-konnessjonijiet tat-trasport u l-eliminazzjoni tal-passaġġi diffiċli xejn 
mhuma anqas importanti, u jinnota li d-diffikultajiet fil-qsim bejn pajjiż u ieħor fil-punti 
ta' kontroll fil-fruntiera tal-Lvant tal-UE mal-Federazzjoni Russa, li jikkawżaw kjuwijiet 
twal ta' trakkijiet u jirrappreżentaw theddida għall-ambjent, għall-armonija soċjali, għas-
sikurezza tat-traffiku u għal dik tas-sewwieqa, jistgħu jissolvew permezz ta' din l-
istrateġija biex ikun żgurat il-fluss bla intoppi tal-merkanzija fir-Reġjun tal-Baħar 
Baltiku;

°

° °

57. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali u lill-gvernijiet tal-Federazzjoni Russa, tal-
Belarus u tan-Norveġja.


