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NOTA SPJEGATTIVA – SOMMARJU TAL-FATTI U S-SEJBIET 

Sfond 

Fis-snin riċenti, l-istrateġiji makroreġjonali (SMR) kisbu importanza bħala pjattaforma għal 

kooperazzjoni transnazzjonali bejn l-Istati Membri iżda wkoll ma' pajjiżi terzi. Dawn 

jipprovdu qafas integrat sabiex jiġu indirizzati l-isfidi reċiproċi u jiġi sfruttrat il-potenzjal 

komuni. Fil-perjodu ta' pprogrammar 2014-2020, l-SMR ġew inkorporati fil-programmi tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE). 

Attwalment, erba' SMR eżistenti (tal-Baltiku, id-Danubju, l-Adrijatiku-Joniku u Alpin) qed 

jgħaqqdu flimkien 19-il Stat Membru u 8 pajjiżi mhux tal-UE. Xi Stati Membri jieħdu sehem 

f'aktar minn SMR waħda. 

L-SMR huma stabbiliti fi ħdan il-konfini tal-prinċipju tar-"rifjut triplu": l-ebda fond ġdid tal-

UE, l-ebda struttura formali addizzjonali tal-UE u l-ebda leġiżlazzjoni ġdida tal-UE. 

L-appoġġ finanzjarju jingħata fil-forma ta' programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali 

bħalma hu l-programm ta' Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (ETC), li huma ffinanzjati 

mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Erba' programmi bħal dawn qed 

jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-SMR (baġit totali tal-programm operattiv fil-parentesi): 

- Baħar Baltiku (EUR 333,414,456) 

- Reġjun tad-Danubju (EUR 262,989,839) 

- Adrijatiku-Joniku (EUR 117,918,198) 

- Żona Alpina (EUR 139,751,456) 

Min-naħa l-oħra, il-pajjiżi huma mħeġġa jużaw sorsi ta' finanzjament differenti (Fondi SIE u 

strumenti oħra tal-UE, IPA, ENI, riżorsi nazzjonali, reġjonali u lokali, sorsi privati eċċ) biex 

jikkontribwixxu għall-għanijiet komuni deskritti fl-SMR.  

Kif tiddikjara l-Kummissjoni1, l-SMR ma jinkorporawx fihom biss il-finanzjament, għaliex 

dawn "[i]ressqu liċ-ċittadini ta' Stati Membri differenti flimkien u jtejbu l-kondizzjonijiet tal-

ħajja soċjali u ekonomika tagħhom permezz ta' kooperazzjoni transkonfinali."  

L-SMR għandhom strutturi ta' governanza differenti u jesperjenzaw sfidi differenti. Fi gradi 

differenti, xi problemi huma komuni, bħall-iżgurar ta' livell adegwat ta' impenn politiku u t-

tqegħid għad-dispożizzjoni ta' biżżejjed riżorsi.  

Il-Kummissjoni għandha rwol ta' koordinazzjoni fl-implimentazzjoni tal-SMR.  

Fl-2010, wara talbiet mill-Kunsill, il-Kummissjoni stabbiliet Grupp ta' Livell Għoli ta' 

Strateġiji makroreġjonali bl-għan li "jassistiha fl-eżerċitar tal-poteri u r-responsabbiltajiet 

                                                 
 1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "Ninvestu f'impjiegi u tkabbir – 

nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej" (COM(2015)0639final) 
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tagħha dwar it-tħaddim tal-istrateġiji makroreġjonali" u kompitu speċifiku li "jagħti pariri lill-

Kummissjoni dwar il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-istrateġiji makroreġjonali"1. Il-

membri tiegħu huma rappreżentanti tal-Istati Membri u ta' pajjiżi mhux tal-UE li jieħdu 

sehem fl-SMR. Ir-rappreżentanti tal-Kumitat tar-Reġjuni u l-Bank Ewropew tal-Investiment 

huma mistiedna wkoll jattendu l-laqgħat bħala osservaturi. 

Il-futur 

Id-diskussjonijiet dwar il-politika ta' koeżjoni wara l-2020 jinsabu fi stadju avvanzat u wasal 

iż-żmien li jiġi diskuss il-futur tal-SMR fil-kuntest ta' din il-politika. 

Jenħtieġ li tingħata risposta għal diversi mistoqsijiet fir-rigward tal-futur tal-SMR: 

- sjieda u impenn politiku - kif għandu jiġi żgurat li l-pajjiżi parteċipanti kollha jinvestu 

biżżejjed riżorsi fl-SMR? 

- orjentazzjoni lejn ir-riżultati - hemm xi ċans li r-riżultati tal-SMR ikunu jistgħu jitkejlu 

aħjar? 

- kamp ta' applikazzjoni - hemm xi raġuni għaliex għandu jiġi estiż il-kunċett tal-SMR? 

Filwaqt li jirrikonoxxi l-importanza tal-SMR u jafferma mill-ġdid il-prinċipju tar-"rifjut 

triplu", il-Kunsill "jibqa' miftuħ biex jeżamina kwalunkwe inizjattiva miftiehma u matura ta' 

Stati Membri li jiffaċċjaw l-istess sfidi f'żona ġeografika ddefinita li l-għan tagħha huwa li 

tistabbilixxi strateġija makroreġjonali ġdida"2. 

Il-kumitat REGI ser jorganizza sessjoni ta' ħidma mal-esperti dwar l-SMR fil-laqgħa tiegħu 

tat-12-13 ta' Lulju 2017 sabiex jappoġġja l-ħidma dwar dan ir-rapport ta' implimentazzjoni. 

Is-sejbiet ser jiġu riflessi fl-emendi tal-abbozz tar-rapport. 

                                                 
 1 Reġistru ta' gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni u entitajiet oħrajn simili - Grupp ta' Livell Għoli tal-Istrateġiji 

Makroreġjonalihttp://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=24

55 
2 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE 

(2017/2040(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u, b'mod 

partikolari, it-Titolu XVIII tiegħu, 

– 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 hawn 'il quddiem 'ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni')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 r-Regolament (UE) Nru 1302/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar raggruppament Ewropew ta' 

kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, is-simplifikazzjoni u t-titjib 

għat-twaqqif u l-funzjonament ta' tali raggruppamenti3, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' April 2017 dwar l-

implimentazzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2016 dwar l-

implimentazzjoni ta' strateġiji makroreġjonali tal-UE (COM(2016)0805) u d-Dokument 

ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2012)0443), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ġunju 2009 dwar l-

Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (COM(2009)0248), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 bit-titolu 

"Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju" (COM(2010)0715), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2014 li 

tikkonċerna l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku 

(COM(2010)0357), 

                                                 
 1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320. 

 2 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259. 

 3 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 303. 
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Lulju 2015 dwar 

Strateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi (COM(2010)0366), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 2014 dwar il-governanza 

tal-istrateġiji makroreġjonali (COM(2014)0284), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2015 bit-titolu 

"Ninvestu f'impjiegi u tkabbir – nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej (COM(2015)0639), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Frar 2011 dwar l-implimentazzjoni tal-

istrateġija tal-Unjoni għar-reġjun tad-Danubju1, 

– 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-Mediterran2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2012 dwar l-istrateġija għar-

reġjun tal-Atlantiku fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Ottubru 2015 dwar strateġija tal-UE 

għar-reġjun Adrijatiku u Joniku4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar Strateġija tal-UE 

għar-reġjun Alpin5, 

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Jannar 2015 bit-titolu "Rwol ġdid tal-makroreġjuni fil-

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea" ppubblikat mid-Direttorat-Ġenerali għall-Politiki 

Interni, Dipartiment B: Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Interact ta' Frar 2017 bit-titolu "Added value of macro-

regional strategies – programme and project perspective" (Il-valur miżjud tal-istrateġiji 

makroreġjonali – persepettiva tal-programm u tal-proġett), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-

Artikolu 1(1)(e) tad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 

dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapport fuq inizjattiva proprja, u l-

Anness 3 tagħha, 

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

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0000/2017), 

A. billi makroreġjun jista' jiġi definit bħala żona li tinkludi territorju minn għadd ta' pajjiżi 

jew reġjuni differenti assoċjati ma' karatteristika jew sfida waħda jew aktar komuni6; 

                                                 
 1 ĠU CE 188, 28.6.2012, p. 30. 

 2 Testi adottati, P7_TA(2012)0269. 

 3 Testi adottati, P7_TA(2012)0341. 

 4 Testi adottati, P8_TA(2015)0383. 

 5 Testi adottati, P8_TA(2016)0336. 

 6 Schmitt et al (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study (Makroreġjuni u 
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B. billi l-istrateġiji makroreġjonali (SMR) huma sinifikanti, peress li dawn kapaċi 

jimmobilizzaw l-atturi istituzzjonali u s-soċjetà ċivili lejn il-miri tal-politika tal-UE; 

C. billi l-SMR jipprovdu pjattaforma għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE u 

bejn il-pajjiżi terzi bl-għan li jiġu indirizzati l-isfidi komuni u titrawwem il-

kooperazzjoni bejniethom u tittejjeb l-integrazzjoni ta' setturi tal-politika differenti; 

D. billi l-makroreġjuni huma involuti fl-implimentazzjoni ta' kwistjonijiet politiċi fit-tul, 

interkonnessi, trasversali; 

E. billi l-SMR huma bbażati fuq il-prinċipju tar-"rifjut triplu" tal-ebda finanzjament ġdid, 

l-ebda struttura ġdida u l-ebda leġiżlazzjoni ġdida fi ħdan il-qafas politiku tal-UE 

eżistenti; 

F. billi l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni diġà eżistenti jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' 

strateġiji makroreġjonali, b'mod partikolari fil-fażijiet bikrija; 

G. billi l-Kummissjoni tadotta rapport uniku dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġiji 

makroreġjonali kollha eżistenti tal-UE kull sentejn, bir-rapport li jmiss huwa dovut sa 

tmiem l-2018; 

Strateġiji makroreġjonali bħala pjattaformi għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni 

1. Ir-rilevanza tal-SMR ġiet issottolinjata mill-proċess tal-globalizzazzjoni, li wassal biex 

pajjiżi individwali jsiru interdipendenti u jitlob soluzzjonijiet għall-problemi 

transkonfinali; 

2. Jirrikonoxxi li – fi gradi differenti – elementi bħalma huma l-impenn, is-sjieda, ir-riżorsi 

u l-governanza jibqgħu diffiċli biex jiġu megħluba fil-kisba tal-miri stabbiliti minn 

qabel; 

3. Jenfasizza li l-SMR ikomplu jagħtu kontribut imprezzabbli għall-kooperazzjoni 

transkonfinali, transsettorjali u f'diversi livelli fl-Ewropa; 

4. Huwa tal-opinjoni li l-governanza f'diversi livelli jenħtieġ li tiġi integrata fl-istrateġija 

makroreġjonali kollha sa mill-bidu nett tagħha; 

5. Iħeġġeġ koordinazzjoni mtejba u sħubijiet aħjar bejn l-atturi u l-politiki differenti fil-

livell nazzjonali u reġjonali sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-SMR; 

6. Jenfasizza l-importanza li tiġi żviluppata kapaċità amministrattiva sabiex tiġi żgurata 

implimentazzjoni effettiva tal-istrateġiji; 

7. Jissottolinja l-fatt li l-SMR iridu jkunu flessibbli biżżejjed biex jiġu aġġustati u 

jirrispondu għal avvenimenti mhux previsti li jistgħu jaffettwaw lir-reġjuni involuti u l-

UE b'mod ġenerali; jenfasizza l-ħtieġa tar-rwol ta' koordinazzjoni tal-Kummissjoni f'dan 

ir-rigward; 

                                                                                                                                                         
strateġiji makroreġjonali tal-UE – Studju dwar il-kamp ta' applikazzjoni), dokument ta' ħidma elettroniku 2009:4 

ta' NORDREGIO.  
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L-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku (EUSBSR) 

8. Jilqa' r-riżultati miksuba mit-tnedija tal-istrateġija fl-2009, b'mod partikolari fir-rigward 

tal-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni mhux biss bejn il-pajjiżi involuti iżda wkoll fi 

ħdanhom; 

9. Jenfasizza l-isfidi li fadal, b'mod partikolari dawk li jirrelataw mal-ambjent u l-

konnettività; iħeġġeġ lill-pajjiżi parteċipanti jsaħħu l-isforzi biex jittrattaw it-tniġġiż tal-

Baħar Baltiku; 

10. Jinnota l-eżempju tajjeb tal-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-EUSBSR; jenfasizza li l-

appoġġ għall-istrateġiji ta' komunikazzjoni jenħtieġ li jkompli jsir fil-livelli nazzjonali u 

reġjonali sabiex jiżdied l-impatt tagħhom; 

L-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju (EUSDR) 

11. Jenfasizza l-impatt pożittiv li l-istrateġija kellha fuq il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi 

parteċipanti; 

12. Iqis li d-Djalogu dwar il-Finanzjament tad-Danubju huwa eżempju pożittiv ċar ta' mezz 

kif jistgħu jingħelbu d-diffikultajiet fl-iffinanzjar tal-ostakoli li jiffaċċjaw ta' spiss il-

proġetti ta' rilevanza transnazzjonali; 

13. Jenfasizza li huwa essenzjali li jinżamm grad għoli ta' appoġġ politiku u li jiżdiedu r-

riżorsi u l-kapaċità sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li jifdal; 

L-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku (EUSAIR) 

14. Jenfasizza n-natura distinta tal-EUSAIR minħabba l-għadd ta' pajjiżi parteċipanti 

potenzjali u kandidati u jqis li dan il-format ta' kooperazzjoni jista' jkun opportunità 

kbira għar-reġjun kollu; 

15. Jinnota bi tħassib il-problemi persistenti tar-riżorsi, il-governanza u s-sjieda, li qegħdin 

jipprevjenu l-objettivi tal-istrateġija milli jintlaħqu kompletament; 

16. Jenfasizza li fis-snin riċenti, ir-reġjun kien minn ta' quddiem nett fil-kriżi tal-

migrazzjoni; iqis li l-EUSAIR tista' tgħin biex ittaffi dawn l-isfidi; 

L-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi (EUSALP) 

17. Iqis l-EUSALP bħala prova li l-kunċett makroreġjonali jista' jiġi applikat ukoll għal 

aktar reġjuni żviluppati; 

18. Jilqa' l-istruttura ta' governanza tal-istrateġija li qed tiddaħħal fis-seħħ attwalment; 

19. Jenfasizza li l-EUSALP tista' tkun eżempju tajjeb ta' strateġija mudell għall-koeżjoni 

territorjali, peress li din tinkorpora żoni speċifiċi differenti, żoni produttivi, muntanji u 

żoni rurali u xi wħud mill-ibliet l-aktar importanti fl-UE; 

20. Jenfasizza li r-reġjun Alpin huwa delimitat b'ħafna fruntieri u li l-EUSALP tista' 

tipprovdi wkoll l-opportunità li tissaħħaħ il-kooperazzjoni transkonfinali, jissawru 
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rabtiet u netwerks bejn il-persuni u jiġu eliminati l-fruntieri u l-ostakoli eżistenti għall-

ħaddiema u l-attivitajiet ekonomiċi; 

Ewropa makroreġjonali wara l-2020? 

21. Jirrimarka li l-SMR jagħtu l-frott jekk dawn ikunu msejsa f'perspettiva politika fit-tul u 

organizzati b'tali mod li l-partijiet ikkonċernati kollha huma rappreżentati b'mod effettiv 

mill-bidu; 

22. Jemmen li l-implimentazzjoni tal-istrateġija tista' tkun ta' suċċess biss jekk tkun 

ibbażata fuq strutturi ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni effiċjenti u sostnuta 

b'finanzjament adegwat; jenfasizza l-ħtieġa, f'dan ir-rigward, li jiġu mfittxija sinerġiji u 

komplementarjetà tal-fondi reġjonali, nazzjonali mal-istrumenti ta' finanzjament tal-UE; 

23. Jipproponi li l-pajjiżi parteċipanti jagħmlu impenji ċari f'termini ta' finanzjament mill-

bidu; 

24. Jenfasizza li tinħtieġ orjentazzjoni akbar lejn ir-riżultati sabiex jiġi ġġustifikat l-

investiment tar-riżorsi, li jenħtieġ, min-naħa tiegħu, ikun proporzjonat mal-għanijiet 

stabbiliti; 

25. Jitlob li kwalunkwe mistoqsija dwar l-SMR, bħalma huma l-mistoqsijiet dwar is-sjieda 

u l-inċentivi politiċi meħtieġa, tiġi indirizzata b'mod xieraq; 

26. Huwa tal-opinjoni li l-viżibilità u s-sensibilizzazzjoni dwar l-attivitajiet tal-

makroreġjuni jinħtieġ li jittejbu; 

27. Jenfasizza li l-ippjanar u r-reviżjoni tal-għanijiet jenħtieġ li jiġu allinjati mal-perjodi ta' 

pprogrammar tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) sabiex tissaħħaħ ir-rabta mal-

prijoritajiet tal-UE; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni, bħala parti mir-rapport li jmiss dwar l-implimentazzjoni tal-

istrateġiji makroreġjonali li huwa dovut fl-2018, twettaq analiżi aktar bir-reqqa, inkluż 

b'mod partikolari dwar: 

a. l-effettività ta' programmi transnazzjonali tal-ETC fl-għoti ta' impetu 

finanzjarju u strateġiku għall-SMR;  

b. l-indikaturi li jistgħu jiġu integrati f'kull SMR sabiex jiġu permessi 

orjentazzjoni lejn ir-riżultati u monitoraġġ aħjar; 

c. il-miżuri li jsaħħu r-rabta mal-prijoritajiet tal-UE; 

d. is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni u l-integrazzjoni ta' skemi ta' 

finanzjament; 

29. Jenfasizza li, sabiex ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-isfidi futuri ġodda f'żona ġeografika 

partikolari, huwa importanti li jiġu eżaminati bir-reqqa l-inizjattivi mmirati lejn il-

ħolqien ta' strateġiji makroreġjonali ġodda; 

30. Jistieden lill-Kummissjoni tistieden lill-Parlament jieħu sehem bħala osservatur fil-
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ħidma tal-Grupp ta' Livell Għoli ta' strateġiji makroreġjonali; 

o 

o  o 

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

u lill-gvernijiet u lill-parlamenti nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri u lill-pajjiżi 

terzi li jipparteċipaw fl-SMR. 


