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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

 

A. wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija tal-Unjoni 

Ewropea għar-Reġjun tal-Alpi (COM(2015)0366) u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjaha; 

B. billi r-reġjun Alpin huwa wieħed mill-aktar reġjuni dinamiċi, innovattivi, produttivi u 

kompetittivi fl-Ewropa, ikkaratterizzat minn distretti industrijali rilevanti u ħafna ċentri ta' 

eċċellenza, u għandu karatteristiċi ġeografiċi, naturali u ekonomiċi uniċi, inklużi prodotti 

lokali kif ukoll elementi ta' interess storiku, pajsaġġ u kultura; 

C. billi l-idea ta' strateġija makroreġjonali żviluppat mill-ħtieġa għal kooperazzjoni u 

koordinazzjoni aħjar f'ċerti żoni transfruntiera, sabiex l-isfidi komuni jiġu indirizzati 

b'mod aktar effiċjenti u effettiv milli kieku jkunu kapaċi jagħmlu b'mod individwali atturi 

waħidhom, kif ukoll mill-ambizzjoni li titrawwem is-soluzzjoni tal-problemi fi ħdan grupp 

relattivament żgħir ta' pajjiżi u reġjuni, bil-ħsieb li tiġi ffaċilitata, fil-prattika, koeżjoni 

akbar fost iċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea; 

D. billi hemm differenzi sinifikanti bejn id-diversi tipi ta' żoni karatteristiċi tar-reġjun Alpin, 

bħal pereżempju ż-żoni muntanjużi, il-promontorju Alpin, iż-żoni rurali u ż-żoni urbani 

tiegħu; 

E. billi hemm ħtieġa għal reazzjonijiet speċifiċi sabiex jiġu affrontati d-diversi sfidi li qed 

jiffaċċja r-reġjun Alpin, bħal pereżempju: il-globalizzazzjoni; it-tendenzi demografiċi 

negattivi, fosthom ir-rati baxxi ta' twelid u t-tixjiħ tal-popolazzjoni; id-densitajiet baxxi 

tal-popolazzjoni; l-"esodu ta' mħuħ"; ix-xejriet migratorji ġodda; il-kriżi ekonomika, u d-

disparitajiet ekonomiċi u demografiċi; it-tibdil fil-klima; il-perikli naturali fuq skala kbira; 

l-isfida tal-enerġija; l-istaġjonalità fl-impjiegi u fid-dħul, u l-ħtieġa li wieħed ikollu 

impjiegi multipli; it-tnaqqis tal-iskart; u l-ħtieġa li jiġi żgurat użu sostenibbli tar-riżorsi; 

F. billi l-bidliet demografiċi – ikkaratterizzati b'mod partikolari mit-tixjiħ tal-popolazzjoni, 

ir-rati baxxi tal-fertilità u l-emigrazzjoni, kif ukoll id-densitajiet baxxi tal-popolazzjoni 

f'żoni muntanjużi – huma sfidi maġġuri għar-reġjun Alpin u jaffettwaw l-iżviluppi fis-suq 

tax-xogħol, l-investimenti u l-forniment tas-servizzi pubbliċi; 

G. billi l-koeżjoni interġenerazzjonali stabbilita b'mod progressiv, ir-rabtiet tal-familji estiżi u 

n-negozji tal-familja huma ta' importanza soċjali kbira fir-reġjun Alpin; 

H. billi d-densità baxxa tal-popolazzjoni hija, fost oħrajn, marbuta mal-iskarsezza ta' servizzi 

bażiċi għall-popolazzjoni; billi ż-żoni muntanjużi huma żvantaġġati f'dak li jikkonċerna l-

forniment ta' servizzi soċjali u kura medika; 

I. billi l-iżvilupp futur tar-reġjun Alpin huwa assoċjat maż-żoni rurali, l-iżvilupp rurali, "il-

futur tal-villaġġ" u l-agrikoltura; 
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J. billi d-dritt fundamentali tal-moviment liberu tal-persuni huwa prerekwiżit, b'mod 

partikolari fir-reġjuni tal-fruntieri, sabiex jintlaħqu l-miri tal-koeżjoni ekonomika, soċjali, 

territorjali u ambjentali, bl-għan li jinkisbu żvilupp u kompetittività b'saħħithom u 

sostenibbli u li jkun possibbli aċċess ugwali għall-impjiegi; 

K. billi l-popolazzjonijiet ta' żoni f'għoljiet żgħar huma fost l-ifqar fir-reġjun muntanjuż, u 

huma f'riskju għoli ta' qgħad, u dan iwassal għal depopolazzjoni, minħabba r-rilokazzjoni 

u l-konċentrazzjoni tal-produzzjoni industrijali tradizzjonali f'żoni urbani; 

L. billi l-istrateġija għar-reġjun Alpin għandha tieħu ispirazzjoni mill-istrateġiji 

makroreġjonali li rnexxew u li diġà huma fis-seħħ għar-reġjun tal-Baħar Baltiku, ir-reġjun 

tad-Danubju u r-reġjun tal-Baħar Adrijatiku u Joniku; 

M. billi ż-żoni muntanjużi, speċjalment ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, ta' spiss ibatu minn livell 

edukattiv milħuq aktar baxx, nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati, densità aktar baxxa tas-

servizzi pubbliċi u nuqqas ta' disponibilità tal-broadband; billi żoni aktar aċċessibbli 

jistgħu ġeneralment iserrħu fuq ekonomija aktar vitali u jattiraw aktar investimenti; 

N. billi l-istrateġija tar-Reġjun Alpin għandha tagħti prijorità lil żoni fejn tipprovdi valur 

miżjud reali u aktar konverġenza reġjonali; 

O. billi r-riżorsi finanzjarji għandhom ikunu ffukati fuq il-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni 

muntanjużi; 

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-pjan ta' azzjoni li jakkumpanjaha għar-reġjun 

Alpin, iżda jenfasizza l-ħtieġa li tkompli tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali sabiex jiġi segwit 

il-mudell ta' tkabbir li jista' jiżgura t-tkabbir sostenibbli, l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni 

soċjali għal kulħadd, partikolarment fiż-żoni tal-fruntieri; jisħaq fuq l-importanza li 

jitħeġġeġ l-istabbiliment ta' infrastrutturi soċjali u li jiġu promossi investimenti soċjali; 

2. Jenfasizza l-importanza li jiżdied il-potenzjal ekonomiku tas-setturi strateġiċi tal-

agrikoltura, il-forestrija, it-turiżmu sostenibbli u li jkun tajjeb għall-ġenerazzjonijiet, l-

enerġija sostenibbli, il-bijoekonomija, il-prodotti organiċi, is-saħħa u t-teknoloġiji l-aktar 

avvanzati, li jingħata appoġġ qawwi lil SMEs, inklużi negozji tal-familja f'din il-

kategorija, u li tiġi promossa l-intraprenditorija soċjali, b'kollaborazzjoni ma' ċentri ta' 

riċerka biex jiġu ffurmati netwerks u konnessjonijiet interreġjonali; jenfasizza l-ħtieġa li 

tiġi promossa l-produzzjoni lokali u li jitrawmu investimenti ġodda, bħal pereżempju 

permezz tal-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-kreditu għal imprendituri żgħażagħ u għal 

ħolqien ta' impjiegi sostenibbli li jirrispettaw l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO, li se 

jirrispettaw in-negozjar kollettiv u l-ftehimiet kollettivi fejn dawn jeżistu; 

3. Jenfasizza l-importanza ta' forom transfruntiera u forom oħra ta' identità reġjonali; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li servizzi pubbliċi ta' kwalità jkunu aċċessibbli u affordabbli għal 

kulħadd, partikolarment fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali u l-

mobilità; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu żviluppati infrastrutturi u teknoloġiji li jiżguraw id-

disponibilità ta' servizzi sostenibbli li jkunu mfassla apposta għal persuni li jgħixu fir-

reġjun Alpin; jistieden lill-Istati Membri kkonċernati jikkunsidraw aħjar il-ħtiġijiet tal-

persuni li jgħixu fl-aktar żoni periferali; 
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5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu stabbiliti strumenti effettivi, fosthom spezzjonijiet u kontrolli 

adegwati, biex jiġu garantiti kundizzjonijiet deċenti ta' xogħol u għajxien għall-ħaddiema 

staġjonali fir-reġjun Alpin, u biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda użu ħażin tal-

impjieg staġjonali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tax-xogħol, l-

istandards tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kwalità għolja b'mod ġenerali; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ l-adattabilità tal-forza tax-xogħol permezz tat-taħriġ mill-

ġdid, it-tagħlim tul il-ħajja u l-multilingwiżmu u li jiġu approvati pjanijiet biex itejbu l-

kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin, is-sigurtà soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-

aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħoloq ambjent li jkun favur l-innovazzjoni u r-riċerka bi strateġiji 

ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti, u t-tisħiħ tar-rabtiet bejn l-assi addizzjonali tar-reġjun 

Alpin u l-interessi tiegħu, u jenfasizza l-ħtieġa ta' raggruppamenti reġjonali biex jiġi 

żgurat in-netwerking sostenibbli tar-riċerka, ix-xjenza u l-ekonomija; jenfasizza li livell 

għoli ta' servizzi soċjali, ħaddiema b'livell għoli ta' ħiliet kif ukoll ta' edukazzjoni, 

kumpaniji innovattivi u karatteristiċi ġeografiċi uniċi huma vantaġġi kompetittivi għar-

reġjun Alpin; 

8. Ifakkar li t-taħriġ b'ħiliet multipli, u korsijiet ta' taħriġ li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' suq tax-

xogħol sostenibbli u s-setturi tiegħu strateġiċi u orjentati lejn il-futur, għandhom jitħeġġu 

flimkien ma' ċentri ta' taħriġ speċifiku u ċentru tal-impjiegi reġjonali multilingwi b'mod 

partikolari; jemmen li t-taħriġ tal-apprendistat għandu jkun iffukat, u pprovdut, skont il-

ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; 

9. Jissottolinja li t-turiżmu sostenibbli, il-produzzjoni lokali u s-sistemi effiċjenti tat-trasport 

pubbliku jistgħu jgħinu jindirizzaw id-depopolazzjoni u jiżguraw l-impjiegi fir-reġjun; 

10. Jirrimarka li ċ-ċentri ta' taħriġ jikkompetu bejniethom u għandhom għalhekk jirċievu biss 

assistenza speċjali, jekk dan ikun jista' jiġi ppruvat li huwa assolutament essenzjali għal 

raġunijiet kwalitattivi u ekonomiċi; 

11. Jitlob li l-konnettività tat-trasport fir-reġjun u mal-bqija tal-Ewropa ssir aktar trasparenti u 

effiċjenti, u li jitħeġġu s-sistemi ta' trasport intermodali għall-iżvilupp tar-reġjun u għall-

benessri tar-residenti tiegħu; jissottolinja l-importanza li jiġu appoġġati politiki 

transnazzjonali koordinati u approċċi ġodda fir-responsabilitajiet kondiviżi u l-

kooperazzjoni ugwali bejn it-territorji, bħal pereżempju r-rabtiet vertikali bejn il-bliet il-

kbar u ż-żoni rurali, muntanjużi u turistiċi; 

12. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat aċċess għall-konnessjonijiet tal-internet b'veloċità 

għolja u, għalhekk servizzi diġitali u online, u għat-teleworking u opportunitajiet oħra 

għal persuni li jgħixu f'żoni remoti miċ-ċentri urbani l-kbar, sabiex jingħatalhom aċċess 

għall-postijiet tax-xogħol vakanti ppubblikati fuq l-internet, inklużi dawk ippubblikati fuq 

il-portal tal-internet EURES, kif ukoll ħafna servizzi oħra online li jagħmlu l-ħajja ta' 

kuljum aktar faċli, irawmu l-ħolqien tal-impjiegi, iżidu l-produttività tax-xogħol u l-qligħ, 

jgħinu fil-ġlieda kontra l-firda diġitali u jippromwovu l-inklużjoni soċjali u ekonomika ta' 

kulħadd; jenfasizza l-ħtieġa għal rabta aħjar bejn skejjel, universitajiet u ċentri ta' riċerka, 

u programmi ta' tagħlim elettroniku, sabiex jiġu promossi l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' 

raggruppamenti reġjonali bbażati fuq l-għarfien espert reġjonali u l-kumpaniji reġjonali, 

kif ukoll l-iżvilupp komprensiv ta' "rħula u reġjuni diġitali" li jipprovdu ambjenti 
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sostenibbli, abitabbli u li jkunu tajbin għall-familja; 

13. Jenfasizza d-dimensjoni soċjali tal-istrateġija komuni għar-reġjun Alpin u jitlob għal 

kooperazzjoni innovattiva, pereżempju għall-promozzjoni tal-iżvilupp demografiku 

permezz ta' miżuri li jipprovdu faċilitajiet tal-kura obstetrika siguri u komprensivi fiż-żoni 

rurali Alpini; 

14. Ifakkar li l-prinċipju tal-aċċess universali għas-servizzi pubbliċi għandu jkun garantit fit-

territorji kollha tal-UE, u f'dan ir-rigward, jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri u r-reġjuni 

jinkoraġġixxu soluzzjonijiet alternattivi u innovattivi għaż-żoni muntanjużi, inklużi, jekk 

ikunu neċessarji, soluzzjonijiet imfassla apposta adattati għall-ħtiġijiet lokali u reġjonali; 

15. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi mudelli ta' produzzjoni bbażati fuq l-approċċ tal-

ekonomija ċirkolari, li jiġu appoġġati l-effiċjenza tal-enerġija u l-ħolqien ta' "infrastrutturi 

ekoloġiċi" għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u r-riżorsi naturali u li jiġu pprovduti 

opportunitajiet ġodda għat-turiżmu u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità; 

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjonijiet għall-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' 

ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell orizzontali u dak vertikali f'kull qasam ta' politika, u biex 

tiffinanzja azzjonijiet ta' integrazzjoni li jimmiraw speċifikament lin-nisa li jgħixu 

f'reġjuni muntanjużi sabiex jitneħħa kwalunkwe żbilanċ partikolari; 

17. Jenfasizza d-dimensjoni soċjali, kulturali u ekonomika tad-diversi tradizzjonijiet u 

drawwiet Alpini, li għandhom jiġu inkoraġġuti u sostnuti fid-diversità tagħhom, anke fuq 

bażi transfruntiera; 

18. Jitlob li r-reġjuni, il-muniċipalitajiet u l-individwi jkunu direttament involuti fl-inizjattivi 

kollha tal-istrateġija tal-UE għar-reġjun Alpin peress li dan huwa essenzjali għas-suċċess 

tagħhom. 
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