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Prijoritajiet politiċi tal-AE għas-snin 2015-2020 

Rakkomandazzjonijiet għall-mandat il-ġdid  

 

 

Bi 28 Stat Membru, l-UE hija mifruxa fuq tul u wisa’ enormi ta’ ġeografija fiżika u diversità kulturali. 

Fil-pajjiżi, ir-reġjuni u l-lokalitajiet tagħha wieħed isib ideat u possibilitajiet li jistgħu jaħdmu biex 

jiżguraw l-iżvilupp futur ta’ Stati Membri oħra u l-matriċi usa' tal-istituzzjonijiet tal-UE. Il-Grupp AE 

jħaddan pjattaforma komuni fl-oqsma ewlenin filwaqt li fl-istess ħin jirrispetta l-identità tan-

nazzjonijiet jew ir-reġjuni tagħhom. Aħna nemmnu f’politika ta’ kunsens li fiha jistgħu jiġu rispettati 

l-fehmiet tal-membri individwali. Il-Grupp AE jservi biex jagħti ’l-membri s-setgħa li jipparteċipaw 

bis-sħiħ fil-ħidma kollha tal-KtR, għall-benefiċċju tan-nazzjonijiet, ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali 

tagħhom u dawk kollha li l-membri tagħna jirrappreżentaw. Sabiex dan iseħħ, l-UE trid issir iżjed 

demokratika, toqreb iżjed lejn iċ-ċittadini tagħħa u ssir iżjed trasparenti. Iċ-ċarezza, l-aċċessibbiltà u l-

effiċjenza huma dak li rridu mill-Unjoni Ewropea. Iċ-ċarezza tfisser li nagħmluha possibbli li ċ-

ċittadini jifhmu l-metodi ta’ ħidma tagħna u l-għanijiet li rridu nilħqu. L-aċċessibbiltà tfisser li niftħu 

l-bibien tagħna għaċ-ċittadini u l-effiċjenza tfisser li jkollna struttura istituzzjonali li hi demokratika 

iżda fl-istess ħin effiċjenti.  

 

Il-Grupp AE ser ikompli jikkunsidra bis-sħiħ it-tendenzi politiċi u ekonomiċi attwali li għaddejjin 

minn tibdil u jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ strateġiji koerenti b’rabta ma’ dan. Aħna nemmnu li l-

fatt li l-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħna jsemmgħu leħinhom fil-qalba tal-Ewropa jirrappreżenta 

sehem prinċipali minn dawn it-tendenzi, u għalhekk nemmnu li l-Kumitat tar-Reġjuni u l-awtoritajiet 

lokali u reġjonali għandhom jaqdu rwol iżjed b’saħħtu bħala parti integrali tal-iżvilupp tal-politiki tal-

UE. Il-Grupp AE jiddefendi l-prinċipju tas-sussidjarjetà biex jiżgura li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm 

jista’ jkun qrib iċ-ċittadini u jipparteċipaw bl-iżjed mod possibbli fil-ħajja politika. F’dan ir-rigward, 

il-Grupp AE jirrikonoxxi li ż-żgħażagħ għandhom rwol prinċipali u integrali x’jaqdu fid-dibattitu dwar 

il-futur tiegħu.  

 

Huwa importanti li l-Kumitat tar-Reġjuni jikkontribwixxi l-valur miżjud tiegħu għall-proċess tal-UE 

marbut mat-tfassil tal-politika, billi jipprovdi appoġġ, kuntatti u għarfien fil-livell lokali. Il-Grupp AE 

ser iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE, bil-kooperazzjoni mill-qrib tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u s-

soċjetà ċivili, sabiex jippromovu komunikazzjoni aħjar maċ-ċittadini u jappoġġjaw kampanji ta’ 

informazzjoni fil-livell lokali u reġjonali, fl-Istati Membri, fil-pajjiżi kandidati u fil-pajjiżi kandidati 

potenzjali. Jeħtieġ li nerġgħu nikkollegaw l-UE maċ-ċittadini tagħha sabiex jiġi żgurat li jiżviluppaw 

sens ta’ appartenenza mal-UE u li jiġi approfondit l-għarfien tagħhom tal-politiki differenti li 

jaffettwaw ħajjithom ta’ kuljum. 

 

M’għandux ikun proċess li jimxi f'direzzjoni waħda biss, li permezz tiegħu l-UE taħdem minn fuq għal 

isfel biex tinfluwenza l-politika fil-post. Il-KtR għandu jaħdem biex jiġu kkomunikati lill-

Kummissjoni tal-UE l-ħtiġijiet minn isfel għal fuq tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Għal dan l-għan, 

mekkaniżmi ġodda għandhom jiġu esplorati u implimentati b’tali mod li l-opinjonijiet tal-KtR jgħaddu 

b'mod effettiv mill-Istituzzjonijiet tal-UE sabiex jiġu implimentati u azzjonati. 

 

Il-grupp tagħna beħsiebu jipprijoritizza l-għanijiet annwali prinċipali tagħna fil-bidu ta’ kull sena tal-

mandat li jmiss. 
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1. Ninvestu fil-ġejjieni għall-Ewropa 

 

Il-grupp tagħna jixtieq jenfasizza uħud mill-kwistjonijiet li ġejjin: 

 

Lil Hinn minn Ewropa 2020: lejn l-iżvilupp u l-impjiegi madwar ir-reġjuni kollha 

 

Dan il-mandat ser ikun deċiżiv biex l-istrateġija Ewropa 2020 u l-pjan ta’ investiment jirnexxu 

ġenwinament u li jwasslu għal żvilupp reali u l-impjiegi. Mill-perspettiva tal-Grupp AE, l-istrateġija 

trid tiġi riveduta sabiex in-nuqqasijiet tagħha jiġu indirizzati. 

 

L-UE, li ntlaqtet minn kriżi ekonomika mingħajr preċedent, ser ikollha ġġedded l-impenn tagħha biex 

tiżgura l-iżvilupp sostenibbli, mhux biss minn perspettiva ekonomika, iżda wkoll mil-lat soċjali u 

ambjentali. 

 

Barra minn hekk, din l-istrateġija għandha żżomm l-enfasi fuq il-ksib tal-objettiv tal-koeżjoni 

territorjali, li ssostni UE magħmula minn Nazzjonijiet u Reġjuni, fejn, il-potenzjal, l-ideat u l-

possibilitajiet f’dawn ir-reġjuni huma rispettati, innegozjati u mrawma. 

 

Approċċi enerġetiċi ġodda se jkollhom jiġu ffurmati biex jixprunaw tkabbir fit-tul u biex jiġi promoss 

il-ħolqien ta’ impjiegi reali f’żoni lokali. Xi Stati Membri kellhom suċċess aktar minn oħrajn fil-

ħolqien tal-impjiegi. Jeħtieġ li jiġu evalwati mudelli ta’ impjieg madwar l-Ewropa u mudelli li 

jirnexxu adottati jkunu disponibbli għall-Istati Membri tal-UE.  

 

L-UE trid timpenja ruħha bis-sħiħ biex tinvesti aktar fl-edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka li huma 

fundamentali għall-kisba ta’ vantaġġi kompetittivi. L-UE għandha tistinka biex timmobilizza l-

investimenti privati u pubbliċi sabiex jitqajjem mill-ġdid it-tkabbir ekonomiku u tingħata spinta lill-

kompetittività tal-UE f’setturi ta’ teknoloġija għolja ewlenin bħall-ICT, ix-xjenza tal-ħajja u sorsi ta’ 

enerġija aktar nodfa, filwaqt li jiġi żgurat żvilupp ibbilanċjat fir-reġjuni kollha. 

 

Aħna nagħtu attenzjoni speċjali lill-monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tal-istrateġija riveduta 

fil-livell tal-Istati Membri iżda wkoll fil-livell reġjonali u lokali bil-għan li ngħinu biex titwettaq il-

prijorità l-ġdida li l-UE stabbilixxiet għas-snin li ġejjin.  

 

Nistabbilixxu mill-ġdid il-finanzi pubbliċi u nappoġġjaw lill-investimenti 

 

Il-Grupp AE ser jappoġġja koordinazzjoni ekonomika aħjar u reviżjoni tal-governanza ekonomika tal-

UE biex jiġu żgurati finanzi pubbliċi sodi u stabbli filwaqt li tiġi żgurata wkoll il-flessibilità għal 

investimenti li jsaħħu l-iżvilupp. 

 

It-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku m'għandux iħalli impatt negattiv fuq ħajjet iċ-ċittadini u fuq l-

awtonomija finanzjarja tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u r-rwol tagħhom bħala fornituri tas-servizzi. 

 

Il-Grupp AE huwa tal-fehma li l-programmi u l-appoġġ tal-UE għandhom ikunu addizzjonali għall-

iffinanzjar attwalment mogħti lir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali. 
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Il-Grupp AE ser iħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jużaw riżorsi disponibbli u strumenti 

finanzjarji innovattivi sabiex jimmobilizzaw fondi addizzjonali u jagħmlu investimenti ambizzjużi fuq 

perjodu twil ta’ żmien fl-edukazzjoni, it-taħriġ tul il-ħajja, ir-riċerka u l-innovazzjoni, infrastruttura ta’ 

kwalità tajba, trasport pubbliku sostenibbli u teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 

 

Il-Grupp AE huwa tal-fehma li l-appoġġ għall-intraprenditorija, l-SMEs u l-intrapriżi soċjali fil-livelli 

lokali u reġjonali huwa essenzjali biex jiġi ffaċilitat irkupru ekonomiku sostenibbli. 

 

Investiment fin-nies  

 

Il-Grupp AE ser jagħti l-ogħla prijorità lill-edukazzjoni, it-tagħlim u t-taħriġ tul il-ħajja bħala 

strumenti prinċipali għaż-żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-indirizzar tal-livelli 

kostantament għoljin ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. L-aċċess għall-edukazzjoni għal kulħadd 

għandu jkun prijorità ewlenija tal-Unjoni Ewropea. Billi ninvestu fl-iskejjel, l-universitajiet u l-

kulleġġi tagħna se nsaħħu u nipproteġu l-ġid finanzjarju u intellettwali permezz tat-tagħlim. 

Popolazzjoni li qed tixjieħ u rati ta' twelid baxxi qed jheddu s-sistemi tas-sigurtà soċjali u tal-

pensjonijiet tagħna u jqajmu sfidi serji għaż-żgħażagħ biex ikollhom aċċess għas-suq tax-xogħol. Il-

Grupp AE jsostni l-importanza tal-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-

Globalizzazzjoni, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, kif ukoll il-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi biex jgħinu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ġlieda kontra l-qgħad, filwaqt 

li jipprovdu liċ-ċittadini, indipendentement mill-età tagħhom, bil-ħiliet ġodda meħtieġa. Il-Grupp AE 

jagħti importanza partikolari lir-rikonoxximent tal-kwalifiki u kwalunkwe politika li jkollha l-għan li 

tinkoraġġixxi l-mobbiltà u l-investiment f’kultura intraprenditorjali. 

 

Riċerka, innovazzjoni u żvilupp ekoloġiku u diġitali 

 

Il-Grupp AE ser ikompli jaħdem biex jiżgura li l-Ewropej kollha jkunu inklużi fis-soċjetà bbażata fuq 

l-għarfien. Ser nagħmlu l-enfasi fuq il-provvista tal-infrastruttura u r-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni 

sabiex nibnu s-sisien għal Żona ta' Riċerka Ewropea. Il-Grupp jemmen bis-sħiħ li għandhom jiġu 

stabbiliti miri ċari, realistiċi u, safejn huwa possibbli, vinkolanti, biex jiġi indirizzat id-distakk fl-

innovazzjoni li qed tiffaċċja l-UE. 

 

Il-Grupp AE jenfasizza l-importanza tal-investiment fit-tkabbir ekoloġiku u fit-teknoloġiji ekoloġiċi 

mmirati lejn it-tisħiħ ta’ ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u t-titjib tal-effiċjenza 

fl-użu tal-enerġija. Aħna tal-fehma li l-innovazzjoni u r-riċerka m’għandhomx jixprunaw biss l-

industrija iżda għandhom ukoll itejbu l-ġid taċ-ċittadini kif ukoll jipproteġu l-ambjent u r-riżorsi 

naturali. 

 

Barra minn hekk, il-Grupp AE jirrikonoxxi l-benefiċċji u l-opportunitajiet li jġib miegħu l-iżvilupp tal-

ekonomija diġitali u s-soċjetà tal-informazzjoni, b’mod partikolari lin-nisġa soċjoekonomika taż-żoni 

rurali, muntanjużi u l-aktar imbiegħda tagħna. Il-Grupp AE jixtieq jara l-bliet u r-reġjuni trasformati 

permezz ta' aktar konnettività mtejba, biex b'hekk jiġi żgurat l-aċċess għall-broadband u l-internet għal 

kulħadd sabiex jiġu pprovduti aċċess u opportunitajiet indaqs lin-nies, kemm jekk jgħixu f’żoni 

urbani, kif ukoll jekk jgħixu f’żoni rurali jew periferiċi. 

 



 

COR-2014-07330-00-02-INFO-TRA (EN) 5/10 

Ser inkomplu nagħmlu kontributi siewja għall-iżvilupp tal-gvern elettroniku lokali u reġjonali filwaqt 

li nenfasizzaw il-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk teknoloġiku u diġitali bejn iż-żoni urbani u dawk rurali 

u bejn il-ġenerazzjonijiet. L-azzjonijiet lokali u reġjonali għandhom ikunu l-iżjed metodi effettivi 

għall-kisba tar-riżultati. 

 

Id-diversità kulturali u lingwistika 

 

Il-Grupp AE huwa tal-fehma li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fil-wirt kulturali tagħha kif ukoll fid-

diversità wiesgħa tagħha. L-UE għandha l-oriġini storiċi tagħha f’siti ta’ ċivilizzazzjoni li huma wħud 

mill-eqdem fid-dinja. Globalment, hija wkoll xortiha tajba li għandha patrimonju fost l-aktar 

komprensivi u pajsaġġi u reġjuni sbieħ. Il-Grupp AE jirrikonoxxi li ċ-ċelebrazzjoni u l-

kommemorazzjoni tal-wirt kulturali tgħaqqad liċ-ċittadini tal-UE, tgħin fid-diplomazija 

internazzjonali, tispira l-identità u l-kreattività, tagħti ħajja lill-kunċett ta’ ċittadinanza attiva, u hija 

waħda mill-pedamenti importanti, li fuqu jissejsu strateġiji ta’ żvilupp reġjonali futuri għall-iżvilupp 

urban u rurali.  

 

Il-Grupp AE jiddefendi l-prinċipju ta’ awtodeterminazzjoni tal-popli, li jfisser li l-Unjoni Ewropea 

għandha wkoll tippermetti “it-tkabbir intern” fil-forma ta’ Stati Membri ġodda, sakemm dawk l-istati 

joħorġu minn proċess paċifiku u demokratiku.  

 

Ser naħdmu biex nappoġġjaw identitajiet nazzjonali u reġjonali u b'hekk niżguraw li r-rispett tad-

diversità kulturali u lingwistika huwa wieħed mill-prinċipji bażiċi li fuqhom jissejjes il-proċess tal-

integrazzjoni Ewropea, li m’għandux x’jaqsam mal-eliminazzjoni tad-differenzi jew il-ħolqien ta’ 

identitajiet li jixxiebhu iżda mat-trawwim ta’ kooperazzjoni u komprensjoni ikbar bejn il-popli tal-

Ewropa. Il-Grupp AE ser ikompli jippromovi u jħares il-lingwi tal-UE li ma tantx huma mitkellma u 

dawk reġjonali. 

 

2. Is-solidarjetà fil-kisba tal-prosperità u s-sostenibbiltà ambjentali 

 

Il-grupp tagħna jixtieq jenfasizza wħud mill-kwistjonijiet li ġejjin: 

 

Il-koeżjoni territorjali inkluża l-koperazzjoni transkonfinali 

 

F’dinja globalizzata, jekk nagħmlu l-enfasi fuq id-diversità ġdida bħala sors ta’ saħħa għall-ekonomija 

u ta’ rikkezza għall-kultura, inkunu qed nikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ta’ dawn il-

komunitajiet permezz tal-kompetizzjoni u s-solidarjetà. 

 

Il-fondi reġjonali u strutturali għandhom jiġu implimentati sabiex jiġi ggarantit żvilupp ibbilanċjat 

madwar ir-reġjuni kollha tal-UE. Il-politika ta’ koeżjoni Ewropea trid tevolvi skont il-ħtiġijiet tar-

reġjuni u tiffoka fuq it-tnaqqis tad-distakki bejn ir-reġjuni għonja u dawk foqra. Huwa importanti li 

tiġi żviluppata Unjoni koeżiva li tirrikonoxxi r-responsabbiltajiet komuni u turi s-solidarjetà. Barra 

minn hekk, il-politika ta' koeżjoni tal-UE għandha tikkonċentra fuq l-għan prinċipali tat-tisħiħ tal-

possibbiltajiet ta’ impjieg filwaqt li jitnaqqsu d-disparitajiet soċjali. 

 

Il-Grupp AE jisħaq dwar bidla reali fil-kultura fl-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni riformata u 

jimpenja ruħu li jimmonitorja l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-applikazzjoni sħiħa 
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tal-prinċipju tas-sħubija, issa inkorporata fil-leġislazzjoni tal-UE (mal-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea 

dwar is-Sħubija).  

 

Aħna nappellaw għal appoġġ akbar għall-bini tal-kapaċità u l-opportunitajiet ta’ taħriġ għall-ħaddiema 

taċ-ċivil tal-muniċipalitajiet li huma inkarigati li jmexxu proġetti kif ukoll għal proċeduri simplifikati. 

 

L-investiment fl-infrastruttura huwa importanti iżda l-Grupp AE huwa tal-fehma li l-iżvilupp mhux se 

jseħħ mingħajr ma jsir enfasi fuq in-nies. 

 

Aħna nemmnu li huwa importanti ħafna li tittejjeb il-koordinazzjoni tal-istrumenti ta’ finanzjament u 

sinerġiji bejn il-baġits nazzjonali u lokali Ewropej. 

 

Bi tkomplija tal-esperjenzi pożittivi tal-makroreġjuni tal-Baħar Baltiku, id-Danubju u l-Adrijatiku-

Jonju, il-Grupp AE ser jagħti l-appoġġ tiegħu għall-istrateġija ġdida għar-reġjun tal-Alpi (EUSALP) 

minħabba li se tgħin biex titjieb il-konsistenza tal-politika u se twassal għal kooperazzjoni akbar bejn 

il-livelli differenti ta’ gvern sabiex jiġu indirizzati sfidi komuni bħall-armonizzazzjoni tal-protezzjoni 

ambjentali u l-iżvilupp ekonomiku. 

 

Il-Grupp AE ser isegwi l-implimentazzjoni tal-EUSALP u jiżgura li, filwaqt li tipprijotizza l-interessi 

taż-żoni muntanjużi fil-qalba tar-reġjun tal-Alpi, l-istrateġija tqis b'mod adatt iż-żoni u l-bliet tal-

madwar b’tali mod li r-relazzjonijiet bejn dawn ir-reġjuni jistgħu jkunu ta’ ġid għal xulxin. 

 

Lejn politika urbana-rurali bilanċjata 

 

Il-Grupp AE jirrikonoxxi l-benefiċċji reali u tanġibbli miksuba għaċ-ċittadini tal-Ewropa, minħabba l-

impenn tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni Ewropea favur politika strutturali u ta’ koeżjoni għat-tul, 

b’saħħitha u koerenti. 

 

Filwaqt li t-tiġdid urban jirrappreżenta qasam importanti ħafna, jinħtieġ nirrikonoxxu l-importanza tar-

reġjuni u l-komunitajiet lokali kollha tal-Ewropa u r-rwol li għandhom jaqdu fil-bini ta’ ekonomija 

soda. Il-Grupp AE jirrakkomanda bil-qawwa li programmi futuri ffinanzjati mill-Fondi Strutturali 

jkopru kwistjonijiet bħat-tiġdid urban u rurali, il-privazzjoni soċjali, inizjattivi speċifiċi b’rabta mad-

djar, ir-ristrutturar ekonomiku u t-trasport pubbliku u t-tiġdid ta' żoni rurali u muntanjużi. 

 

Il-Grupp AE jixtieq jara li tittieħed azzjoni ċara dwar it-tiġdid tal-bliet, b'mod partikolari li jingħataw 

nifs ġdid iċ-ċentri tal-bliet li twarrbu mill-iżvilupp tal-proprjetà tal-ħwienet fuq skala kbira fil-periferiji 

tal-bliet.  

 

Il-Grupp AE jirrikonoxxi l-importanza tar-reġjuni Ewropej kollha u l-importanza li jiġi żgurat bilanċ 

urban-rurali fil-programmi futuri. Komunitajiet rurali huma parti kruċjali tal-Ewropa, peress li 

jipprovdu l-fjuwil biex jiżguraw li l-bliet jaħdmu u l-istituzzjonijiet għandhom jiżguraw approċċ 

bilanċjat fl-attivitajiet kollha. Il-Grupp AE jiddefendi l-importanza taż-żoni rurali, agrikoli u 

muntanjużi peress li huma assi kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali lokali u jitlob lill-

istituzzjonijiet Ewropej jikkunsidraw iżjed il-ħtiġijiet taż-żoni rurali u li jsibu l-bilanċ ideali bejn il-

politiki fil-qasam tal-iżvilupp urban u dak rurali. Il-Grupp AE jemmen fi politika agrikola li tkopri 
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"mill-għalqa sal-platt"; u b'hekk tiżgura li jkun hemm ammont abbondanti ta' prodotti agrikoli ta’ 

kwalità tajba u traċċabbli, filwaqt li r-riżorsi naturali u ambjentali fir-reġjuni tagħna jkunu protetti. 

 

Turiżmu sostenibbli 

 

Il-Grupp AE jixtieq jirrimarka li t-turiżmu huwa fenomenu globali li jieħu forma fil-livell lokali iżda 

jrid isib in-niċċa tiegħu billi l-kompetizzjoni hija diversifikata ħafna. Għaldaqstant, il-grupp iqis li l-

iżvilupp ta’ politika konsistenti għal turiżmu sostenibbli se jagħti benefiċċji tanġibbli għal 

komunitajiet lokali, kemm ekonomikament kif ukoll ambjentalment. It-turiżmu huwa fattur ewlieni fil-

PDG u l-impjiegi fil-livelli kollha – lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew. Il-Grupp AE jirrikonoxxi 

r-rwol ewlieni li jaqdi t-turiżmu fil-promozzjoni tal-iżvilupp reġjonali u l-koeżjoni territorjali, u 

jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tkompli tenfasizza n-natura orizzontali tat-turiżmu u biex 

tipprovdi lill-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali b’għodod finanzjarji adatti u aċċessibbli li 

jippromwovu u jappoġġjaw l-azzjoni f’dan is-settur. B’mod partikolari, il-Grupp AE jitlob lill-

Kummissjoni biex tkompli tippromwovi miżuri li jappoġġaw it-turiżmu sostenibbli. 

 

L-ambjent u t-tibdil fil-klima 

 

Il-Grupp AE ser jeżamina l-iżvilupp tal-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea li se jgħinu lill-UE timxi 

lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju u effiċjenti fl-użu ta' riżorsi, li se jindirizzaw 

l-isfidi tat-tibdil fil-klima, id-degradazzoni ambjentali, it-telf tal-bijodiversità u li jtejbu l-mobbiltà 

sostenibbli. 

 

Il-Grupp AE impenja ruħu li jqajjem kuxjenza u jgħin żoni lokali u reġjonali jnaqqsu l-impronta tal-

karbonju tagħhom filwaqt li tittieħed kunsiderazzjoni ta’ taħlita ta’ enerġija differenti u l-

kondizzjonijiet lokali differenti madwar l-UE. 

 

Nixtiequ naraw ftehimiet globali ambizzjużi li jħeġġu lir-reġjuni kollha biex ikollhom rwol fit-tnaqqis 

tal-emissjonijiet u biex jiġi żgurat ġejjieni ambjentalment sostenibbli għall-Ewropa. 

 

Il-grupp ser jaħdem biex jiżgura li tingħata enfasi fuq investimenti ekoloġiċi sabiex tiġi żgurata l-

mobbilità sostenibbli u l-użu effiċjenti ta’ riżorsi naturali fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 

2020. 

 

L-ekonomija ċirkolari u l-iskart 

 

Il-Grupp AE jisħaq dwar l-importanza li nimxu lejn ekonomija aktar effiċjenti fir-riżorsi, fejn isir użu 

għaqli ta’ riżorsi naturali, materjali u skart li jista' jiġi użat mill-ġdid u kemm jista' jkun jiġi riċiklat. 

 

F’dan ir-rigward aħna nħeġġu bil-qawwa lill-Kummissjoni Ewropea biex tadotta malajr inizjattivi 

ġodda dwar il-promozzjoni ta’ ekonomija ċirkolari, u b’hekk l-UE tkun tista’ tipprevjeni telf ta’ 

materjali ta' valur, bħall-plastik, sabiex tingħata spinta lir-riċiklaġġ, jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-

impatti ambjentali filwaqt li jinħolqu impjiegi ġodda u opportunitajiet ta’ żvilupp ekonomiku. 
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Il-bijoekonomija 

 

Il-bijodiversità hija prijorità ambjentali prinċipali għall-UE. 

 

Il-grupp jemmen li huwa vitali li nkomplu nwettqu politika tal-forestrija sostenibbli u li ssir ħidma 

biex jiżdied b’mod sostanzjali s-sehem tal-bijomassa tal-foresti użata fil-produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli. 

 

Il-Grupp AE jappoġġja l-introduzzjoni ta’ Strateġiji ta' Bijodiversità Reġjonali u ta' pjanijiet ta’ 

azzjoni li jgħinu jiżguraw il-ġejjieni tass-sorsi tal-enerġija u jsaħħu l-potenzjal ekonomiku tagħhom. 

L-għan tagħna huwa li nibnu kunsens biex inbiegħdu lill-Ewropa mid-dipendenza fuq il-fjuwils fossili 

u biex  tiġi żviluppata ekonomija bbażata fuq il-bijoloġija. 

 

L-enerġija 

 

L-enerġija hija waħda mis-sorsi prinċipali tal-ġid f’kull soċjetà. Iridu jittieħdu għadd ta’ deċiżjonijiet u 

għażliet prinċipali fil-livell Ewropew sabiex titjieb il-provvista tal-enerġija u jiġu promossi l-enerġija 

rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Il-Grupp AE jitlob li jitlestew is-swieq interni tal-enerġija 

u l-ħolqien ta’ Unjoni tal-Enerġija reali b’netwerks interkonnessi ta’ enerġija kif ukoll għal miżuri 

ġodda u inċentivi ekonomiċi biex titjieb l-effiċjenza tal-enerġija. B’mod partikolari, il-Grupp AE 

jixtieq jara miżuri li jgħinu lill-Ewropa tisfrutta l-potenzjal enormi ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli 

bħall-enerġija mill-marej u mill-mewġ, l-enerġija ġeotermali, l-enerġija mir-riħ, solari, mill-ilma u tal-

bijomassa sostenibbli. L-UE trid tagħmel aktar biex tippromovi sorsi ta’ enerġija aktar nodfa u l-

effiċjenza tal-enerġija u biex tgħin żoni lokali jisfruttaw il-potenzjal tar-riżorsi naturali tagħhom, 

filwaqt li tiġi żgurata enerġija affordabbli liċ-ċittadini. 

 

Il-Grupp AE ser jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tipprovdi l-finanzjament sabiex il-bliet u r-reġjuni li 

huma firmatarji tal-Patt tas-Sindki jkunu jistgħu jilħqu l-għanijiet stabbiliti fil-Patt. 

 

3. Leħen b'saħħtu fid-dinja 

 

Il-grupp tagħna jixtieq jenfasizza wħud mill-kwistjonijiet li ġejjin: 

 

L-Ewropa bħala msieħba dinjija  

 

Il-proċess li jgħaqqad l-Ewropa huwa l-ewwel u qabel kollox proġett ta’ paċi. It-tkabbir taż-żona ta’ 

libertà u l-paċi, speċjalment biex tkopri l-viċinat tal-UE f’sens usa’, għandu jkun objettiv kumplessiv 

tal-politika Ewropea. 

 

Il-Grupp AE itenni li l-Unjoni għandu jkollha leħen b'saħħtu fid-dinja fil-qasam tar-relazzjonijiet 

esterni. 

 

Il-Grupp AE ser iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jagħmlu l-politika ta’ tkabbir aktar effettiv, 

ikomplu jinnegozjaw ma’ pajjiżi li qed jippruvaw jissieħbu fl-UE u jiżguraw politika qawwija tal-

viċinat. Il-ġirien tal-Unjoni Ewropea għandhom jirċievu appoġġ sostanzjali biex jiżviluppaw id-

demokrazija u l-prosperità fil-pajjiżi rispettivi tagħhom.  
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Aħna nemmnu li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-viċinat.  

 

Il-migrazzjoni 

 

Il-Grupp AE jiddefendi l-politiki tal-immigrazzjoni u ta' migrazzjoni f’konformità mad-drittijiet 

fundamentali filwaqt li jitqiesu b'mod adatt il-ħtiġijiet u l-isfidi tar-reġjuni u l-awtoritajiet lokali.  

 

Fl-istess waqt, il-Grupp jappella għal aktar solidarjetà u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-

implimentazzjoni ta’ leġislazzjoni koerenti dwar l-immigrazzjoni, sorveljanza tal-fruntieri esterni u l-

ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u t-traffikar tal-bnedmin. Infittxu li titqajjem sensibilizzazzjoni 

fl-UE dwar id-diffikultajiet speċifiċi li jiffaċċjaw ir-reġjuni mal-fruntieri li qed jittrattaw kriżijiet 

umanitarji. 

 

Is-sigurtà u l-paċi 

 

Il-Grupp AE jikkundanna kull forma ta’ aggressjoni u ser jingħaqad ma’ msieħba oħra għall-

promozzjoni tal-paċi, is-solidarjetà, l-istabbilità u s-sigurtà fi ħdan l-UE u fuq il-fruntieri tagħha 

filwaqt li jappoġġa l-pajjiżi ġirien fil-promozzjoni tad-demokrazija lokali u l-iżvilupp lokali. 

 

Il-Grupp AE ser ikompli jfakkar lill-Kummissjoni Ewropea dwar id-dmir tagħha li tipprovdi appoġġ u 

għajnuna għall-Ukraina u jħeġġeġ kooperazzjoni lokali bejn l-UE u l-gvernijiet lokali u reġjonali tal-

Ukraina. 

 

Il-Grupp AE huwa tal-fehma li huwa importanti li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti fil-

ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-terroriżmu u r-radikalizzazzjoni ta' terroristi sabiex tiġi 

żgurata s-sikurezza taċ-ċittadini fiż-żoni urbani u rurali. 

 

Fuq il-bażi ta’ dawn l-objettivi li diġà ġew stabbiliti u l-avvenimenti futuri elenkati hawn fuq, il-Grupp 

AE jixtieq jenfasizza wkoll dan li ġej: 

 

4. Il-governanza Ewropea u d-dimensjoni interistituzzjonali 

 

Il-Grupp AE jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu favur governanza Ewropea aħjar permezz tat-titjib 

konsiderevoli tagħha fil-funzjonament, is-sempliċità u t-trasparenza tal-UE meta mqabbla mat-trattati 

eżistenti. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fehma tal-Kummissjoni Ewropea li l-Unjoni Ewropea se jirnexxilha 

tilħaq l-għanijiet tagħha biss jekk l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali tagħha, 

kif ukoll iċ-ċittadini tagħha, jikkontribwixxu lkoll flimkien għal dan il-għan. Ser jaħdem fuq l-

intensifikazzjoni tal-proċessi ta’ konsultazzjoni u valutazzjoni tal-impatt tal-leġislazzjoni, kif propost 

mill-Kummissjoni rigward l-objettiv ta’ regolamentazzjoni aħjar. Ser ikompli wkoll isaħħaħ il-

kooperazzjoni tiegħu mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra u b’mod partikolari mal-Parlament Ewropew 

u l-Kunsill, bil-għan li jiżgura impatt effettiv tal-fehmiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-KtR. 

 

Dawn il-prijoritajiet kollha ser jitwettqu b’konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà, tal-

proporzjonalità u tas-simplifikazzjoni amministrattiva. 
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Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: 

 

Segretarjat tal-Grupp AE 

Kumitat tar-Reġjuni 

 

Rue Belliard / Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Brussell 

Tel: +32 – 2 - 282 – 2245 

Faks: +32 – 2 – 282 – 2334 

Posta elettronika: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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