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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi 

(2015/2324(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 192, 265(5) u 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (TFUE), 

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija tal-Unjoni 

Ewropea għar-Reġjun ta-Alpi (COM(2015)0366) u l-pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha u 

d-dokument analitiku ta' sostenn, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 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 

u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 

(minn issa 'l quddiem "ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni" jew is-CPR)1,  

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali 

Ewropea2,  

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tat-28 ta' Lulju 2015 li jakkumpanja l-

komunikazzjoni dwar Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi 

(SWD(2015)0147), 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 u l-20 ta' Diċembru 2013 dwar l-

Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi, 

– wara li kkunsidra r-rapport tat-28 ta' Lulju 2015 mill-Kummissjoni lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-

Reġjuni dwar strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi (SWD(2015)0147) u 

l-konklużjonijet relevanti tal-Kunsill tad-19 u l-20 ta' Diċembru 2013, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-

8 ta' Ottubru 2015 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija tal-Unjoni 

Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi (COM(2015)0366), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-3 ta' Diċembru 2014 dwar 

strateġija makroreġjonali tal-Alpi għall-Unjoni Ewropea (CDR 2994/2014), 

                                                 
1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259. 
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2012 dwar l-evoluzzjoni tal-

istrateġiji makroreġjonali tal-UE: prassi attwali u prospettivi futuri, b'mod partikolari 

fil-Mediterran1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2013 dwar l-evoluzzjoni ta' 

strateġija makroreġjonali għall-Alpi2, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-20 ta' Mejju 2014 mill-Kummissjoni lill-Parlament 

Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-

Reġjuni dwar il-governanza tal-istrateġiji makroreġjonali (COM(2014)0284), 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal ta-Kummissjoni tas-26 ta' Jannar 

2011 bit-titolu "Regional policy contributing to sustainable growth in Europe 2020" (Il-

politika reġjonali li tikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli fl-Ewropa 2020) 

(COM(2011)0017), 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/52/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 

ta' April 2014 li temenda d-Direttiva 2011/92/UE dwar il-valutazzjoni tal-effetti ta' ċerti 

proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 

ta' Ġunju 2001 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-

ambjent, 

– wara li kkunsira d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/370/KE tas-17 ta' Frar 2005 dwar il-

konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-

informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall-

ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (Konvenzjoni ta' Aarhus), 

– wara li kkunsidra l-konferenza ta' tnedija dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi 

li saret fi Brdo (is-Slovenja) fi-25 u s-26 ta' Jannar 2016,  

– wara li kkunsidra l-konferenza għall-partijiet interessati dwar l-Istrateġija tal-UE għar-

Reġjun tal-Alpi li saret f'Milan fl-1 u t-2 ta' Diċembru 2014, 

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 1996 (96/191/KE) dwar il-

konklużjoni tal-Konvenzjoni fuq il-protezzjoni tal-Alpi (Konvenzjoni Alpina), 

– wara li kkunsidra r-rapport ta' sinteżi tal-Kummissjoni dwar il-konsultazzjoni pubblika 

dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi, 

– wara li kkunsidra l-espressjoni tal-fehmiet tal-partijiet interessati li jinsabu fir-

"Riżoluzzjoni Politika lejn Strateġija Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi", adottata fi 

Grenoble fit-18 ta' Ottubru 2013, 

– wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "Rwol Ġdid tal-Makroreġjuni fil-Kooperazzjoni 

Territorjali Ewropea", ippubblikat f'Jannar 2015 mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki 

Interni tal-Parlament Ewropew (Dipartiment B):  Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni), 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0269. 
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0229. 



 

PR\1090544MT.doc 5/14 PE580.480v01-00 

 MT 

– wara li kkunsidra l-white paper tal-Kummissjoni tal-1 ta' April 2009 bit-titlu "L-

adattament għat-tibdil fil-klima:  Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni" 

(COM(2009)0147), 

– wara li kkunsidra t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Unjoni tal-Innovazzjoni għall-2015, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 

"L-Infrastruttura Ekoloġika (IE) – Insaħħu l-Kapital Naturali tal-Ewropa (COM(2013) 

0249),  

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013, dwar il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC), 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' gwida tal-Kummissjoni tal-2014 bit-titlu "Enabling 

synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other 

research, innovation and competitiveness-related Union programmes” (“Niffaċilitaw 

sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, Horizon 2020 u programmi 

oħrajn tal-Unjoni għar-riċerka, l-innovazzjoni u relatati mal-kompetittività”), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku 

u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment bit-

titlu "Pjan ta' Investiment għall-Ewropa (COM(2014) 0903). 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-

Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A80000/2016), 

A. billi biex jiġi promoss żvilupp armonjuż ġenerali, huwa meħtieġ li tissaħħaħ il-koeżjoni 

ekonomika, soċjali u territorjali madwar l-UE; 

B. billi strateġiji makroreġjonali huma għodda fundamentali biex jiġi applikat il-prinċipju 

tal-koeżjoni territorjali; 

C. billi l-istrateġiji makroreġjonali jirrappreżentaw mudell ta' governanza fuq diversi livelli 

li fih l-involviment tal-partijiet interessati li jirrappreżentaw il-livelli lokali, reġjonali u 

nazzjonali huwa kruċjali għas-suċċess tal-istrateġiji; 

D. billi l-approċċ b'saħħtu minn isfel għal fuq adottat mir-reġjuni taż-żona tal-Alpi wassal 

għall-iżvilupp tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi (EUSALP), li 

għandha l-għan li tindirizza b'mod effettiv l-isfidi li huma komuni għar-reġjun kollu tal-

Alpi: 

E. billi l-istrateġija makro għar-reġjun tal-Alpi ser taffettwa l80 miljun ruħ li jgħixu fi 48 

reġjun f’seba’ pajjiżi, li ħamsa minnhom huma Stati Membri tal-UE (l-Awstrija, Franza, 

il-Ġermanja, l-Italja, u s-Slovenja) u tnejn minnhom mhumiex membri tal-UE (il-
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Liechtenstein u l-Isvizzera); 

F. billi dan ir-reġjun jikkostitwixxi makroreġjun interkonness bi kwistjonijiet relatati għall-

ambjent, id-demografija, it-trasport, it-turiżmu u l-enerġija, u billi l-ippjanar territorjali 

kkoordinat jista' jipproduċi riżultati aħjar u valur miżjud għal koeżjoni territorjali taż-

żoni tal-Alpi u dawk peri-Alpini; 

Kunsiderazzjonijiet ġenerali 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-

Reġjun tal-Alpi u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjaha; jemmen li dan huwa pass 'il 

quddiem għall-iżvilupp tar-reġjun f'konformità mal-objettiv ta' tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklużiv għal Ewropa 2020; 

2. Jilqa' l-fatt li l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIEs) joffru riżorsi 

potenzjalment sinifikati u firxa wiesgħa ta' għodod u għażliet għall-Istrateġija; jinnota d-

disponibbilità ta' fondi u strumenti oħrajn rilevanti għall-pilastri tal-Istrateġija, b’mod 

partikolari Horizon 2020, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-programm LIFE,  u l-

programm COSME għall-SMEs, li għalihom il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-valur 

possibbilment miżjud ta' sejħiet speċifiċi ffukati fuq l-isfidi partikolari tar-reġjun tal-

Alpi; 

3. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jadattaw il-programmi 

operazzjonali adottati tagħhom sabiex jiżguraw li proġetti futuri skont l-istrateġija 

EUSALP huma implimentati minnufih u li l-awtoritajiet maniġerjali jqisu l-prijoritajiet 

tal-EUSALP meta jimplimentaw il-programmi operazzjonali (pereżempju. permezz ta' 

sejħiet dedikati, punti bonus jew allokazzjoni tal-baġit; 

4. Jinsisti fuq l-involviment tal-Parlament fil-korpi governattivi tal-EUSALP; 

5. Isejjaħ għal rwol attiv għall-Kummissjoni fil-fażi ta' implimentazzjoni tal-EUSALP; 

6. Isejjaħ għall-implimentazzjoni tal-EUSALP biex tiġi evalwata mill-Kummissjoni, bi 

kriterji objettivi u indikaturi li jistgħu jitkejlu; 

7. Jappoġġja l-ippjanar strateġiku fost iż-żoni urbani kif ukoll dawk tal-Alpi, bl-għan li 

jkun promoss in-netwerking u jkun hemm miri komuni f'qafas politiku kkoordinat 

(pereżempju. b'referenza għall-enerġiji rinnovabbli, il-benesseri, il-loġistika, u l-

innovazzjoni tan-negozju u soċjali); 

8. Jinsisti li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandu jkollhom rwol ewlieni fil-korpi 

maniġerjali politiċi u fil-korpi operazzjonali, tekniċi u ta' implmentazzjoni tal-

Istrateġija, b'rispett sħiħ tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-governanza fuq diversi livelli; 

It-tkabbir ekonomiku u l-innovazzjoni 

9. Isejjaħ lill-BEI, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, biex jeżamina l-possibbilità li 

titwaqqaf pjattaforma ta' investiment għar-reġjun tal-Alpi li tippermetti l-immobilizzar 

ta' fondi minn sorsi pubbliċi u privati; isejjaħ għall-ħolqien ta' proġett pipeline għar-

reġjun li jattira l-investituri; 
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10. Jikkunsidra li l-innovazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda, immexxijin minn strateġiji 

speċjalizzati intelliġenti u ffinanzjati minn sorsi ta' finanzjament tal-UE eżistenti 

(pereżempju. il-FERŻ, l-FSE, COSME, Horizon 2020 jew Erasmus +), jistgħu jgħinu 

jiġġeneraw il-kwalità tal-impjiegi u jikkatalizzaw it-twaqqif, it-tkabbir u r-

raggruppament tal-SMEs, li jistgħu, minn naħa, jreġġgħu lura t-tendenza tad-

depopulazzjoni f'żoni tal-Alpi; 

11. Iħeġġeġ ir-raggruppament u l-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi pubbliċi u privati, l-

unversitajiet, l-istituti tar-riċerka u partijiet interessati oħrajn rilevanti bl-għan li tiġi 

promossa l-innovazzjoni u jkun possibbli li wieħed jibbenifika mis-sinerġiji bejn iż-żoni 

tal-Alpi u dawk peri-Alpini; iqis li l-azzjonijiet maħsuba għandhom  ikunu bbażati fuq 

strateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni nazzjonali u reġjonali għall-Ispeċjalizzazzjoni 

Intelliġenti bil-għan li jiġi żgurat investiment aktar effiċjenti u effettiv; 

12. Jenfasizza li strateġija makroreġjonali għall-Alpi għandha tiżgura l-preservazzjoni ta' 

forom ta' attività ekonomika tradizzjonali kif ukoll it-trawwim tal-innovazzjoni u l-

iżvilupp ta' inizjattivi ġodda f'dan il-qasam; 

13. Jisħaq li l-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni hija essenzjali għall-iżvilupp ulterjuri tat-

turiżmu fir-reġjun usa'; iħeġġeġ il-formulazzjoni ta’ strateġiji tat-turiżmu bbażati fuq is-

sostenibbiltà u l-innovazzjoni; 

14. Jappoġġja d-diversifikazzjoni tal-forniment tat-turiżmu b'mezzi bħall-parks b'tema għat-

turisti u rotot, turiżmu relatat mal-ikel u l-inbid u dak marbut mal-isport, sabiex jitwal l-

istaġun tat-turisti, tissaħħaħ il-kompetittività tad-destinazzjonijiet tat-turisti, u jiġu 

promossi l-attivitajiet ġodda tat-turisti li huma adattati aħjar għat-tibdil fil-klima; 

15. Ifakkar l-importanza tal-promozzjoni tal-iżvilupp tal-attivitajiet turistiċi sostenibbli 

f'żoni tal-lag peri-Alpini; 

Il-mobbiltà u l-konnettività 

16. Jisħaq dwar l-importanza li jittejbu t-trasport u l-konnettività tal-enerġija fost il-pajjiżi 

parteċipanti, inkluż trasport u konnessjonijiet intermodali lokali, reġjonali u 

transfruntieri mal-intern tal-pajjiżi, sabiex jattiraw residenti ġodda; 

17. Jenfasizza l-importanza li jiġu konnessi r-rotot tat-trasport ma' partijiet oħra tal-Ewropa 

u r-relevanza tal-interkonnessjonijiet mal-kurituri tan-Netwerk trans-Ewropew tat-

trasport (TEN-T); jistieden lill-pajjiżi parteċipanti biex jiffukaw l-isforzi tagħhom fuq  l-

implimentazzjoni tal-proġetti li huma koperti min-Netwerk TEN-T attwali;  

18. Jiġbed l-attenzjoni fuq in-nuqqas ta' konnessjonijiet effettivi fi ħdan iż-żoni muntanjużi; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw konnessjoni aħjar fil-

livell lokali sabiex itejbu l-koeżjoni u l-kwalità tal-ħajja f'dawn l-oqsma u jħeġġu r-

risistemazzjoni; 

19. Jappoġġja l-iżvilupp ta' forom innovattivi ta' trasport lokali fuq talba, filwaqt li 

jikkunsidra wkoll il-potenzjal tas-sehem tal-attivitajiet f'dan il-qasam; 

20. Jisħaq dwar in-nuqqas ta' konnessjonijiet diġitali effettivi fi ħdan iż-żoni muntanjużi; 
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iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw konnessjonijiet aħjar fil-

livell lokali sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja u jippromwovu l-iżvilupp ta' attivitaiet 

ġodda u l-ħolqien tal-opportunitajiet ta' impjieg f'dawn l-oqsma, u jħeġġu r-

risistemazzjoni; 

21. Jenfasizza l-importanza ta' investiment pubbliku f'żoni muntanjużi sabiex jiġi ttrattat il-

falliment tas-suq biex tiġi pprovduta konnettività diġitali f'dawn l-oqsma: jistieden lill-

Kummissjoni tipproponi soluzzjonijiet konkreti għal din il-kwistjoni;  

L-ambjent u l-enerġija 

22. Jenfasizza l-importanza tal-protezzjoni tal-bijodiversità fir-reġjun tal-Alpi, u jsejjaħ għal 

sforzi konġunti biex jiddaħħlu miżuri innovattivi għall-preżervazzjoni tal-ambjent u t-

tnaqqis tat-tniġġis; 

23. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati strateġiji ġodda għall-ġlieda kontra t-tniġġis tal-

Arja u t-tibdil fil-klima fir-reġjuni peri-Alpini; 

24. Jenfasizza l-importanza li wieħed jappoġġja l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli l-aktar 

effiċjenti fir-reġun, mill-idroenerġija għal dik mix-xemx u mir-riħ għall-użu sostenibbli 

tal-injam tal-foresti; 

25. Iħeġġeġ lill-pajjiżi parteċipanti biex jingħaqdu flimkien biex jimplimentaw l-ippjanar 

spazjali u l-ġestjoni territorjali integrata, li jinvolvu diversi partijiet interessati (l-

awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, il-komunità tar-riċerka, NGOs, eċċ.) mir-

reġjun; 

26. Isejjaħ għal tisħiħ ulterjuri tal-kollobarazzjoni u l-ħidma li saret fil-qafas tas-Servizz ta' 

Sorveljanza tal-Glaċieri tad-dinja, b'ħarsa lejn id-deċiżjonijiet tal-konferenza COP21 

f'Pariġi u l-istrateġija li għandha tiġi segwita wara; 

27. Isejjaħ lill-pajjiżi parteċipanti biex ikomplu bl-isforzi tagħhom sabiex jiddiversifikaw is-

sorsi tal-provvista tel-enerġija u jiżviluppaw is-sorsi rinnovabbli disponibbli bħall-

enerġija mix-xemx u mir-riħ, fi ħdan it-taħlita tal-produzzjoni tal-enerġija; jenfasizza s-

sostenibbilità u l-kompetittività tal-impjanti idroelettriċi; Isejjaħ lill-pajjiżi parteċipanti 

biex jikkontribwixxu għat-twaqqif tan-netwerks tal-infrastruttura tal-elettriku li 

jiffunzjonaw sew fil-makroreġjun; 

28. Jenfasizza li d-diversifikazzjoni tas-sorsi għall-provvista tal-enerġija mhux biss ser 

itejbu s-sigurtà tal-enerġija tal-makroreġjun, iżda ser iġibu wkoll aktar kompetizzjoni, 

b'benefiċċji importanti għall-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun; 

29. Jappoġġa l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija, kemm għall-produzzjoni kif ukoll 

għat-trasport tal-elettriku u l-gass, skont in-Netwerk TEN-E, biex b'hekk jiġu 

implimentati l-proġetti konkreti msemmija fil-lista ta' Proġetti ta’ Interess għall-

Komunità tal-Enerġija (Projects of Energy Community Interest - PECIs); 

30. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lil parlamenti nazzjonali u reġjonali tal-pajjiżi 

parteċipanti tal-EUSALP (Franza, l-Italja, l-Iżvizzera, il-Liechtenstein, l-Awstrija, il-
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Ġermanja u s-Slovenja). 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

Wara inizjattiva li tqajmet mir-Reġjuni tal-Alpi, sa mill-aħħar tal-2011, f'Diċembru tal-2013 

il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta strateġija tal-UE għar-reġjun 

tal-Alpi (EUSALP). Il-Kummissjoni wieġbet għat-talba billi ppreżentat il-Pjan ta' Azzjoni tal-

Istrateġija fl-Lulju tal-2015. 

Dan jirrigwarda r-raba' strateġija makroreġjonali tal-UE u jista' jibbenifika mill-esperjenza 

miksuba mill-istrateġija tal-UE għar-reġjun tal-Baħar Baltiku, għall-istrateġija tal-Unjoni 

Ewropea għar-reġjun tad-Danubju u dik għaż-żona Adrijatika u Jonika.  

L-istrateġiji makroreġjonali s'issa oriġinaw minn inizjattivi intergovernattivi, f'żoni tal-

kontinent tagħna li għal żmien twil kienu maqsumin minn gwerer u mill-purtiera tal-ħadid, bl-

objettiv li terġa' titqajjem mill-ġdid il-kooperazzjoni istutuzzjonali u ekonomika bejn dawk it-

territorji.  

Dawn madankollu saru possibbli bis-saħħa tal-inklużjoni fit-Trattat ta' Lisbona tal-objettiv tal-

koeżjoni territorjali u huwa għalhekk li llum għandhom jiġu integrati b'aktar reqqa fil-metodu 

komunitarju, billi jiġi vvalorizzat il-potenzjal straordinarju ta' pprogrammar territorjali 

strateġiku minn isfel għal fuq "meta mqabbel mal-eżerċizzji tradizzjonali minn fuq għal isfel 

maħduma mill-Kummissjoni permezz ta' strumenti bħal Espon. 

Għalhekk huwa meħtieġ involviment akbar mill-Kummissjoni Ewropa, kemm fil-fażi ta' bidu 

ta' strateġija makroreġjonali, kif ukoll fil-fażi ta' tfassil u pprogrammar, u speċjalment fil-fażi 

ta' implimentazzjoni u ta' koordinazzjoni mal-istrateġiji l-oħra u mal-politika l-aktar ġenerali 

ta' koeżjoni territorjali tal-Unjoni. B'hekk ikun meħtieġ ukoll involviment formali mill-

Parlament Ewropew, fir-rwol tiegħu ta' koleġiżlatur, fil-fażi ta' tnedija u approvazzjoni ta' 

strateġija, kif ukoll fil-monitoraġġ tar-riżultati li jinkisbu. 

Fil-fatt wieħed ma jistax jimmaġina li strateġiji ta' żvilupp tal-Unjoni ta' importanza kbira, li 

b'mod inevitabbli jinvolvu l-futur tagħha u l-użu tar-riżorsi materjali u proġettwali tagħha u li 

progressivament qegħdin jiġu estiżi fuq parti kbira tal-kontinent (minbarra l-Baltiku, id-

Danubju, l-Adrijatiku, l-Alpi, qegħdin jiġu mnedija inizjattivi oħrajn mill-Atlantiku għall-

Mediterran, kif ukoll għal reġjuni tal-muntanji li jinsabu fl-Ewropa) ma jkunux jinvolvu 

direttament lill-partijiet li huma demokratikament responsabbli mill-inizjattiva leġiżlattiva u 

governattiva tal-Unjoni, kif ukoll lil min għandu l-mandat demokratiku mingħand tal-votanti.  

Għalhekk hija meħtieġa definizzjoni differenti tal-proċeduri biex wieħed jasal għat-tnedija, 

għall-approvazzjoni u għall-implimentazzjoni suċċessiva u l-koordinazzjoni mal-politiki l-

oħra tal-Unjoni, tal-istrateġiji futuri makroreġjonali, permezz ta' att leġiżlattiv li jiddefinixxi 

wkoll il-kuntest li fihom ser jiċċaqalqu fil-futur, anke dawk li diġà ġew approvati. 

Qafas leġiżlattiv bħal dan irid ikun ifformulat aħjar, skont il-prinċipji ta' sussidjarjetà  

u ta' proporzjonalità, is-sistema tal-governanza tal-istrateġiji eżistenti u dawk futuri, waqt li 

jiġi limitat ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali u komunitarji għal impetu u koordinazzjoni 

inizjali, kif ukoll għall-kompiti ta' kontroll u appoġġ, waqt li min-naħa l-oħra l-governanza 

tal-proġetti u r-realizzazzjoni tagħhom titħalla f'idejn l-istituzzjonijiet reġjonali u lokali li 

jridu jkunu l-vera protagonisti mill-qiegħ nett tal-politiki territorjali u ta' żvilupp. 
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L-istrateġija tal-EUSALP isseħħ f'kuntest ikkaratterizzat minn forom differenti ta' 

kooperazzjoni eżistenti fir-reġjun, bħall-Ispazju tal-Alpi u l-Konvenzjoni tal-Alpi, minbarra l-

ħafna programmi transfruntiera INTERREG.  L-EUSALP tkopri 48 reġjun u 7 pajjiżi, 

irrappreżentati minn 5 Stati Membri tal-UE (l-Italja, Franza, is-Slovenja, l-Awstrija, il-

Ġermanja) u żewġ pajjiżi mhux membri tal-UE (l-Iżvizzera u l-Liechtenstein). Ir-reġjun, li fih 

jgħixu aktar minn 80 miljun ruħ, għandu attrazzjoni umana, naturali, ekonomika u kulturali 

b'saħħitha. L-istorja ta' din iż-żona hija kkaratterizzata kemm mid-diviżjonijiet u gwerer 

marbuta mal-konfini tal-Alpi kif ukoll mit-twelid u tkabbir ta' realtà statali bejn l-istess 

konfini tal-Alpi. Il-pjanura u ż-żona tal-muntanji tal-Alpi huma parti minn sistema naturali u 

umana li mhumiex iżolati minn xulxin, u li l-interdipendenza tagħha mmarkat l-istorja kollha 

tar-reġjun. L-iżvilupp ekonomiku taż-żoni tal-pjanura kien possibbli bis-saħħa tar-riżorsi tal-

ilma u dawk ġeoloġiċi tal-artijiet għoljin, filwaqt li l-iżvilupp dejjem jikber tal-industrija 

turistika f'ħafna żoni tal-Alpi kien possibbli bis-saħħa tal-baċiri demografiċi kbar tal-pjanuri. 

Madankollu, id-diffikultajiet ta' konnessjoni u ta' loġistika produttiva ta' spiss immarkaw l-

iżvilupp taż-żoni tal-muntanji. Iżda llum iż-żona tal-makroreġjun tal-Alpi hija wkoll esposta 

bil-qawwa għall-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima. L-awtoritajiet pubbliċi, skont il-prinċipju 

tas-sussidjarjetà, iridu għalhekk iwieġbu għall-isfidi ekonomiċi u ekoloġiċi tal-makroreġjun 

tal-Alpi. 

Il-Kummissjoni Juncker iddeċidiet li tersaq lejn it-tnedija mill-ġdid tal-investimenti permezz 

tal-pjan ta' investimenti u l-Fond Ewropew li jirriżulta għall-investimenti strateġiċi. Għall-

pajjiżi tar-reġjun dan jirrappreżenta opportunità biex jitqajmu mill-ġdid u jiġu kompluti l-

investimenti komuni. L-EUSALP toffri opportunità biex tressaq l-investimenti strateġiċi 

għall-benefiċċju tar-reġjun kollu. Il-potenzjal tar-reġjun tal-Alpi huwa kbir u jista' jiġi 

żviluppat bil-kapaċità tat-tfassil konġunta minn naħa tal-pajjiżi u r-reġjuni taż-żona tal-Alpi, 

bil-parteċipazzjoni fundamentali tal-istituzzjonijiet lokali u l-parteċipanti pubbliċi u privati 

kollha taż-żona. Il-Kummissjoni, flimkien mal-BEI u parteċipanti oħra internazzjonali, 

għandha twettaq rwol partikolari biex tipprovdi linji gwida u appoġġ għall-implimentazzjoni 

tal-istrateġija.  

F'kuntest bħal dan, l-Istrateġija tal-EUSALP toffri għall-pajjiżi tar-reġjun opportunità għal 

investiment fi proġetti komuni ta' impatt Ewropew, u mhux biss dawk interreġjonali. B'hekk 

jiġu żviluppati wkoll forom ġodda ta' governanza fuq diversi livelli, bil-punt tat-tluq ikunu r-

reġjuni bil-kontribuzzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej.  

Il-Parlament, peress li huwa koleġiżlatur fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni, jassumi rwol 

importanti fil-fażi ta' ħolqien u twettiq tal-istrateġija. 

Minħabba li fiż-żona tal-EUSALP hemm żoni tal-muntanji li ma tantx jagħmlux użu mir-

riżorsi (żoni interni) u miż-żoni tal-pjanura b'konċentrazzjoni għolja produttiva, huwa meħtieġ 

it-twettiq ta' strateġiji ekonomiċi integrati. Strateġiji bħal dawn huma konsistenti mal-objettivi 

tal-ipprogrammar tal-fondi SIE 2014-2020 u b'mod partikolari mal-prinċipji tal-innovazzjoni 

u tal-istrateġija ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. 

L-Istrateġija tal-EUSALP ma tirkibx fuq il-kooperazzjoni eżistenti interreġjonali u 

transfruntiera, iżda tipprovdilha valur miżjud. Dan jirrigwarda l-indirizzar tal-objettivi 

komuni għaż-żona kollha, b'konsistenza mal-objettivi Ewropej ewlenin ta’ Ewropa 2020 dwar 

l-iżvilupp sostenibbli, l-ambjent u l-enerġija. Biex jiġu indirizzati objettivi bħal dawn huma 

meħtieġa l-ħolqien u t-twettiq ta' proġetti b'dimensjoni makroreġjonali. 
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F'dan il-kuntest, l-awtoritajiet reġjonali tal-EUSALP huma l-partijiet istituzzjonali li jistgħu 

jikkonċepixxu proġettazzjoni minn isfel għal fuq, b'konformità mat-talbiet tat-territorji, iżda 

bil-koordinazzjoni Ewropea meħtieġa bejn ir-reġjuni, flimkien mal-istituzzjonijiet Ewropej. 

Prijoritajiet u proposti  

Wara ħafna xhur ta' diskussjonijiet mal-partijiet ikkonċernati tal-Istrateġija fil-livell tal-UE, 

nazzjonali, reġjonali u lokali fil-pajjiżi involuti, ġew identifikati l-prijoritajiet ta' żvilupp, l-

ideat u l-proposti li ġejjin:  

L-EWWEL PILASTRU (It-titjib tal-kompetittività, il-perspettiva u l-koeżjoni tar-reġjun tal-

Alpi) 

L-iżvilupp tal-kapaċità ta' innovazzjoni tal-SMEs taż-żona tal-Alpi, permezz tal-użu tal-

istrateġiji għal tkabbir intelliġenti tal-pajjiżi u tar-reġjuni interessati, li bejniethom għandhom 

jiġu armonizzati. 

L-iżvilupp ta' approċċ ibbażat fuq il-post għal żvilupp taż-żoni tal-Alpi. 

L-iżvilupp ta' kollaborazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat tal-makroreġjun, b'mod 

partikolari fis-setturi strateġiċi tal-istrateġija.  

Turiżmu sostenibbli u kompetittiv (offerta turistika diversifikata, ġestjoni tat-turiżmu 

sostenibbli u responsabbli). 

Diversifikazzjoni tal-offerta u tal-prodotti turistiċi bl-iskop li tingħeleb l-istaġjonalità - 

itinerarji tematiċi transnazzjonali, valorizzazzjoni tal-wirt nazzjonali u kulturali permezz tat-

turiżmu, il-kostruzzjoni ta' infrastrutturi turistiċi ġodda (pereżempju l-parks b'tema), il-

branding tal-prodotti u tas-servizzi tat-turiżmu fil-makroreġjun, il-promozzjoni tar-reġjun fuq 

swieq globali, il-promozzjoni mmirata għal gruppi speċifiċi ta' riċevituri (pereżempju l-

anzjani, jew għall-kungressi u turiżmu tal-impriżi), l-ippożizzjonar tar-reġjun bħala 

destinazzjoni fuq diversi staġuni. 

Kwalità u innovazzjoni akbar fit-turiżmu - ICT, struzzjoni, trasferimenti teknoloġiċi, il-

ħolqien ta’ netwerks bejn il-partijiet kummerċjali, raggruppament, skambju ta' eżempji ta' 

prattiki tajbin, konnessjonijiet bejn is-setturi tal-agrikoltura lokali, tat-turiżmu u tal-provvista 

tal-ikel, promozzjoni/marketing innovattivi. 

Irkupru u protezzjoni tas-sistema straordinarja tal-lag li tippenetra fil-widien tal-Alpi u dawk 

prealpini kemm fit-tramuntana kif ukoll fin-nofsinhar tal-muntanji. 

Integrazzjoni tal-infrastrutturi sportivi kbar eżistenti fil-makroreġjun, sabiex jiġi ffaċilitat l-

użu komuni tagħhom anke bbażat fuq avvenimenti sportivi kbar. 

Aċċessibbiltà aħjar tal-prodotti u tas-servizzi turistiċi - it-titjib tal-għarfien u s-servizzi 

speċifiċi, it-taħriġ tal-persunal, il-promozzjoni u d-disponibbiltà tal-informazzjoni, il-

kooperazzjoni li għandha l-għan tiffaċilita ċ-ċaqliq tat-turisti, l-armonizzazzjoni tal-istatisika 

nazzjonali biex tiffaċilita l-kejl tal-effetti tal-ippjanar settorjali u futura u tad-definizzjoni tal-

politiki. 



 

PR\1090544MT.doc 13/14 PE580.480v01-00 

 MT 

Użu aktar effiċjenti tal-fondi tal-UE - jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjamenti għall-istart-up 

u l-SME l-ġodda innovattivi u sostenibbli b'konċentrazzjoni fuq ir-riċerka u fuq l-istrateġija 

ta' tkabbir intelliġenti. 

Netwerk ta' raggruppament u impriżi tat-turiżmu sostenibbli. 

Taħriġ professjonali u tal-kapaċità intraprenditorjali fis-settur tat-turiżmu - l-inkoraġġiment 

tal-innovazzjoni u d-diversifikazzjoni tal-offerti u tal-prodotti turistiċi. 

L-iżgurar tal-integrazzjoni (embedding) tal-proġetti tal-EUSALP fil-programmi operazzjonali 

reġjonali u nazzjonali ffinanzjati mill-FEŻR u l-valorizzazzjoni tal-integrazzjoni tal-

ipprogrammar reġjonali tal-Fondi SIE mal-programmi b'aċċess dirett, b'mod partikolari 

H 2020, pereżempju billi jiġu attivati strumenti simili għal "seal of excellence" fuq skala 

makroreġjonali. 

Żvilupp ta' netwerks ta' riċerka pubblika u privata makroreġjonali għall-iżvilupp ta' proġetti 

tal-istrateġija tal-EUSALP. 

Appoġġ ta' proġetti ta' skambju universitarju makroreġjonali, anke b'fondi ta' appoġġ għal 

programmi Ewropej eżistenti bħall-ERASMUS. 

Pilastru II - L-iżgurar tal-aċċessibbiltà u l-konnessjonijiet għall-abitanti kollha tar-reġjun tal-

Alpi (tranport transkonfinali, konnessjonijiet intermodali mal-intern tal-pajjiż). 

Realizzazzjoni tal-kurituri bejn l-Italja u Franza u bejn l-Italja u l-Awstrija u użu sħiħ u 

konnessjoni ma' dak ta' bejn l-Italja u l-Iżvizzera li issa tlestiet, biex jingħaqdu aħjar il-parti ta' 

fuq u t'isfel tal-Ewropa. – 

Titjib sistematiku tal-infrastruttra ta' trasport permezz tar-ristrutturar jew il-kostruzzjoni ta' 

infrastrutturi ġodda ta' konnessjoni maċ-ċentri l-kbar, il-kompetittività fis-suq tas-servizzi ta' 

trasport b'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Żvilupp ta' sistemi innovattivi bl-għan li jiġi appoġġjat it-trasport pubbliku jew dak kollettiv u 

ż-żieda tal-attrazzjoni tat-trasport pubbliku fil-moduli kollha ta' trasport. 

Implimentazzjoni ta' sħubiji bejn il-pubbliku u l-privat fl-operazzjonijiet ta' trasport. 

Ippjanar fuq żmien twil tal-programmi dwar is-sigurtà tat-trasport, b'mod partikolari dak tat-

trasport bit-triq. 

Żvilupp ta' sistemi innovattivi u kkoordinati għall-ġestjoni tal-punt ta' qsim tal-fruntiera. 

Studji tal-fattibbiltà dwar sistemi ta' noll integrat tal-punt ta' qsim u tat-trasport fiż-żona. 

Titjib tal-konnessjonijiet mal-intern tal-pajjiż tal-portijiet marittimi tan-Netwerk TEN-T u 

tassazzjoni tal-iżvilupp tal-intermodalità fir-reġjun tal-Alpi. 

Żvilupp ta' sistemi innovattivi relatati għal-loġistika. B'mod partikolari ddedikati għall-

iżvilupp tal-kummerċ tranfskonfinali. 

Tnaqqis tal-iżolament fiż-żoni interni u remoti, billi jitjieb l-aċċess tagħhom għas-servizzi tal-

enerġija u t-trasport. 

Żvilupp ta' infrastrutturi tal-enerġija tan-netwerk. 
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Tlestija, razjonalizzazzjoni u armonizzazzjoni tan-netwerks tal-ICT, b'mod partikolari fis-

segmenti transkonfinali. 

Raggruppament ta' attivitajiet/servizzi intermodali u loġistiċi fir-reġjun kollu  

titjib tal-aċċessibbiltà taż-żoni tal-muntanji b'sistemi innovattivi anke bbażati fuq l-istrateġiji 

ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti tal-pajjiżi u tar-reġjuni taż-żona; 

koordinazzjoni ta' proġetti infrastrutturali kbar ta' interkonnessjoni li diġà jinsabu jew huma 

previsti fir-reġjun. 

Pilastru III - Tiġi żgurata s-sostenibbiltà fl-Alpi: il-ħarsien tal-wirt tal-Alpi u l-promozzjoni ta' 

użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u kulturali (ambjent, ħabitat terrestri transnazzjonali u 

bijodiversità) 

Tnaqqis tar-riskji minħabba t-tibdil fil-klima b'investimenti fis-settur tal-ilma (pereżempju. 

kostruzzjoni ta' baċiri). 

Appoġġ tal-agrikoltura tal-Alpi, skont żvilupp ekwilibrat u sostenibbli. 

Protezzjoni u rkupru tal-bijodiversità u tal-ekosistemi, billi tiġi żgurata sistema xierqa ta' 

monitoraġġ, informazzjoni u ġestjoni tan-netwerk Natura 2000 u tiġi żgurata wkoll il-ġestjoni 

sostenibbli tan-natura. 

Promozzjoni u kisba ta' żvilupp sostenibbli tal-ekonomiji tal-Alpi u tal-użu sostenibbli tar-

riżorsi tal-Alpi. 

Għarfien akbar tal-ambjent tal-Alpi - li jħeġġeġ riċerki konġunti dwar il-qagħda tal-

bijodiversità tal-Alpi. 

Ħolqien u titjib ta' żoni protetti makroreġjonali - il-ħolqien tal-kapaċità biex jiġi implimentat 

l-aċċess għall-ekosistemi u l-immappjar taż-żoni importanti għall-konservazzjoni tal-ispeċi u 

tat-tipi ta' ħabitat fil-postijiet prijoritarji, bl-objettiv li jiġi konness l-għadd kbir ta' żoni 

protetti tal-makroreġjun permezz tal-kurituri ekoloġiċi. 

Skambju tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet ta' ġestjoni taż-żoni tal-Alpi protetti. 

Żvilupp u implimentazzjoni ta' pjan ta' emerġenza komuni. 

Armonizzazzjoni u applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali dwar il-ħabitat u l-bijodiversità terresti 

- armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-ippjanar urban, ħarsien tan-natura, tal-ambjent u 

tal-wirt kulturali mal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-pajżaġġ. 

 

 


