
AD\1011137MT.doc PE519.793v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 – 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2013/2008(INI)

27.11.2013

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Is-seba' u t-tmien rapporti ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-
Politika ta' Koeżjoni tal-UE u r-Rapport Strateġiku tal-2013 dwar l-
implimentazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u l-2013
(2013/2008(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Ádám Kósa



PE519.793v02-00 2/6 AD\1011137MT.doc

MT

SUĠĠERIMENTI



AD\1011137MT.doc 3/6 PE519.793v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ s-seba’ u t-tmien rapporti ta’ progress u jitlob lill-Kummissjoni biex fl-2014, fis-sitt 
rapport dwar il-koperazzjoni ekonomika u soċjali, teżamina l-effetti fit-tul tal-koeżjoni 
bejn ir-reġjuni u l-pajjiżi Ewropej, li dejjem qed tonqos minħabba l-kriżi ekonomika, u 
liema miżuri għandhom jittieħdu biex inaqqsu d-diskrepanza, b’mod partikolari tal-
koeżjoni bejn pajjiżi li qegħdin fil-programm u dawk li mhumiex;

2. Jenfasizza li l-PDG għandu jibqa’ wieħed mill-kriterji prinċipali li jiddetermina l-
eliġibbiltà għall-assistenza tal-politika reġjonali, iżda dan għandu jkun ikkumplimentat 
minn indikaturi oħra għall-identifikazzjoni tar-reġjuni l-aktar vulnerabbli; jenfasizza l-fatt 
li l-PDG waħdu m’għandux il-kapaċità li jipprovdi stampa komprensiva tal-iżvilupp 
reġjonali u l-koeżjoni soċjali minħabba li ma jikkunsidrax fatturi soċjali rilevanti bħal ma 
huma d-differenzi fid-dħul u l-qgħad;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja miżuri speċifiċi għall-ħolqien ta’ aktar impjiegi 
sostenibbli, għall-investiment fl-edukazzjoni għall-iżvilupp reġjonali u lokali, għall-
inkoraġġiment tal-intraprenditorija lokali u l-ħolqien ta’ strumenti finanzjarji ġodda għal 
kull tip ta’ negozji u l-aktar għal impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) sabiex 
tikkumbatti l-livelli dejjem akbar ta’ qgħad, faqar u esklużjoni soċjali;

4. Jirrikonoxxi li proporzjon kbir min-nefqa tal-Fond Soċjali Ewropew(FSE) tiġi allokata 
bil-għan tal-promozzjoni ta' aktar impjiegi u impjiegi aħjar, tal-appoġġ tal-integrazzjoni u 
l-parteċipazzjoni ta’ gruppi żvantaġġati, inklużi persuni b'diżabilità, u tal-iżvilupp ta’ 
soċjetà inklużiva li tkun aċċessibbli għal kulħadd; jenfasizza, madankollu, li fi żminijiet ta' 
kriżi, għandu jitqiegħed aktar enfasi fuq il-fatt li l-FSE jkun mmirat b'mod effiċjenti biex 
jiġġieled l-inugwaljanzi lokali u reġjonali u l-esklużjoni soċjali, jipprovdi aċċess għall-
impjiegi għall-gruppi l-aktar vulnerabbli u ż-żgħażagħ b'mod partikolari, u biex jgħin ir-
riintegrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol billi jnaqqas is-segregazzjoni abbażi tas-sessi;

5. Jindika li l-proporzjon kbir ta’ persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien f’xi reġjuni 
jaqbeż b’mod sinifikanti l-10 % u li jeħtieġ li persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien 
jirċievu offerta ta' edukazzjoni, taħriġ jew xogħol li tissodisfa l-ħtiġijiet tagħhom; jirreferi, 
f’dan il-kuntest. għall-importanza tal-iskema Garanzija għaż-Żgħażagħ għal dawk il-
persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien; jenfasizza li sabiex jitnaqqas l-għadd ta’ 
persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien, huwa importanti li s-sistema edukattiva tkun 
inklużiva u li toffri opportunitajiet ugwali għaż-żgħażagħ kollha; jenfasizza li għandha 
tinstab soluzzjoni għall-problema tal-integrazzjoni ta’ dawn iż-żgħażagħ bi ftit kwalifiki 
fis-suq tax-xogħol, billi jiġi pprovdut taħriġ vokazzjonali u taħriġ fuq il-post tax-xogħol li 
jkun mingħajr ostakli, aċċessibbli u ta’ kwalità u li jgħinhom jiksbu ħiliet, filwaqt li jitqies 
il-fatt li n-nuqqas ta’ kwalifiki jista' jżid ir-riskju tal-qgħad, li min-naħa tiegħu jżid ir-
riskju tal-faqar u jinvolvi għadd kbir ta’ sfidi soċjali marbuta mal-esklużjoni, l-
aljenazzjoni u l-isforzi falluti fil-bini ta’ ħajja indipendenti; jinnota li, għal dan il-għan, il-
kontribuzzjoni tal-FSE hija kruċjali biex tgħin aktar żgħażagħ jibqgħu l-iskola u jiksbu l-
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kwalifiki xierqa meħtieġa biex isibu xogħol u għall-karriera tagħhom, u biex jiġi żgurat 
aċċess usa’ għall-edukazzjoni ta’ kwalità għolja bi proġetti speċjali għat-tfal minn gruppi 
żvantaġġati u minoranzi, inklużi persuni b'diżabilità; jistieden lill-Istati Membri 
jinkoraġġixxu taħriġ vokazzjonali u taħriġ fuq il-post tax-xogħol xieraq għal dawk li se 
jibbenefikaw minnu;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jadottaw politiki li jiffavorixxu t-tkabbir, 
inkluża l-prijoritizzazzjoni tal-infiq fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-tagħlim tul il-ħajja, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, peress li l-miżuri ta’ awsterità waħedhom mhumiex biżżejjed 
biex jiġġieldu l-kriżi ekonomika attwali;

7. Jenfasizza li l-qagħda tal-impjiegi taż-żgħażagħ hija dipendenti ħafna fuq is-sitwazzjoni 
ekonomika ġenerali u li għalhekk huwa importanti ħafna li ż-żgħażagħ ikunu appoġġati, 
iggwidati u ssorveljati fil-mixja tagħhom mill-edukazzjoni għall-ħajja professjonali; huwa 
tal-fehma li l-Kummissjoni, għalhekk, tista’ tallinja kwalunkwe proposti leġiżlattivi futuri 
f’dan il-qasam mal-inizjattivi “Żgħażagħ Attivi” u “Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ”;

8. Jenfasizza li l-okkupazzjoni f’xi reġjuni għadha anqas minn 60 % u li xi reġjuni lanqas 
biss jilħqu l-miri nazzjonali ta’ madwar 20–25 %, li għandu effett żvantaġġjuż ħafna fuq 
iż-żgħażagħ, in-nisa, persuni akbar fl-età, persuni li jindukraw (carers) u persuni 
b'diżabilitajiet; jenfasizza li ċerti miżuri għall-kriżi kellhom effett ħażin fuq il-koeżjoni u 
fundamentalment żiedu l-inugwaljanzi fl-UE; jenfasizza li sabiex il-gruppi b'riskju għoli 
jinżammu f'impjieg jew jinħolqu alternattivi ta’ impjieg għalihom, jeħtieġ li jkun hemm 
miżuri mmirati li jindirizzaw il-ħolqien tax-xogħol, l-opportunitajiet ta’ taħriġ u ż-żamma 
tal-impjiegi; jenfasizza li l-qgħad kien jikkaratterizza ċerti komunitajiet iżolati matul 
ġenerazzjonijiet sħaħ u dan jippreżenta riskju partikolari għall-gruppi ta’ popolazzjoni 
emarġinati;

9. Jinnota li r-rati ta’ impjieg għadhom lura ħafna mill-mira tal-Ewropa 2020, li jkun hemm 
tal-anqas 75 % tal-popolazzjoni ta’ bejn l-20 u l-64 sena li jkollhom impjieg sal-2020; 
jinnota li filwaqt li m’hemm l-ebda mira speċifika fir rigward tar-rata ta' impjieg fil-livell 
reġjonali, l-Istati Membri tal-UE stabbilixxew miri nazzjonali b'mod individwali li fil-
biċċa l-kbira tal-każijiet ma nkisbux, minħabba l-impatt ewlieni asimetriku li kellha l-kriżi 
finanzjarja u ekonomika fuq is-swieq tax-xogħol reġjonali, b’mod predominanti fin-
Nofsinhar tal-Ewropa fejn kien hemm żieda eċċezzjonali fil-qgħad fost iż-żgħażagħ;

10. Jenfasizza l-inugwaljanzi li ġew irreġistrati bejn l-ogħla rati ta' impjieg reġjonali fit-
Tramuntana u fiċ-Ċentru tal-UE, u l-anqas rati ta' impjieg reġjonali fir-reġjuni tan-
Nofsinhar;

11. Jenfasizza, fir-rigward tal-hekk magħruf ‘paradoss tal-ibliet’, li n-numru ta’ familji esposti 
għar-riskju tal-faqar li qiegħdin ibatu konsegwenza ta' nuqqasijiet materjali serji, 
degradazzjoni ambjentali u kundizzjonijiet ħżiena tad-djar, u b’intensità ta’ okkupazzjoni 
baxxa ħafna u li jinsabu f’riskju tal-esklużjoni u f'bosta każijiet, il-faqar tal-enerġija huwa 
ogħla fir-reġjuni madwar l-ibliet kapitali li, skont l-indikaturi, jiġu kklassifikati bħala 
żviluppati; dan jirrigwarda primarjament familji b'ġenitur wieħed, familji kbar b'erbat itfal 
jew aktar, persuni li jindukraw (speċjalment dawk li jieħdu ħsieb persuni b'diżabbiltà), 
membri ta' komunitajiet emarġinati jew persuni akbar fl-età li qed joqorbu lejn il-pensjoni 
li għalihom l-aċċess għal opportunitajiet indaqs huwa diffiċli, iqis li huwa importanti li 
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titqies il-kwistjoni tal-aċċess fiżiku u l-aċċess għall-mezzi tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni, fejn l-implimentazzjoni tagħhom għandha titkejjel permezz ta' indikaturi 
komparabbli u objettivi, filwaqt li jitqiesu l-isfidi demografiċi;

12. Jenfasizza li l-iskambju tal-għarfien u tal-iżvilupp u l-prattiki ta' kooperazzjoni għat-
tkabbir bejn l-awtoritajiet reġjonali u lokali tal-Istati Membri favur l-iżvilupp u t-tkabbir, 
jistgħu jgħinu biex inaqqsu d-distakk f’termini ta’ kompetenza u titqajjem kuxjenza fir-
rigward tal-mobilità fis-settur tal-impjiegi; huwa tal-fehma, barra minn hekk, li d-
deċentralizzazzjoni u l-iżvilupp territorjali għandhom jiġu appoġġjati aktar billi huma 
mezzi effettivi biex tingħeleb il-kriżi attwali tal-qgħad;

13. Huwa tal-fehma li jkun importanti li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-promozzjoni tal-
iżvilupp tad-demokrazija fil-livell lokali u reġjonali, u li dan jirrikjedi impenn politiku 
aktar b'saħħtu mill-UE fir-rigward tal-appoġġ ta' ambjent favorevoli li jista' jżid il-
kapaċità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jinfluwenzaw u jissorveljaw il-ħolqien tal-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali tal-popolazzjonijiet tagħhom; jinnota, għal dan il-għan, li d-
diversità tas-soċjetà ċivili jista’ jkollha rwol ewlieni permezz tal-involviment tas-sħab 
soċjali fil-proċess tal-kisba tal-mira tal-UE għal tkabbir inklużiv.

14. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jżidu l-investiment fl-oqsma tal-
intraprenditorija, tan-negozji li jkunu għadhom kemm fetħu u tal-impjiegi indipendenti 
bħala mezz kif jinħolqu aktar impjiegi, b’mod partikolari minħabba li l-SMEs u l-
mikroimpriżi jipprovdu aktar minn żewġ terzi tal-impjiegi fis-settur privat tal-UE; huwa 
tal-fehma li għandu jkun hemm enfasi speċjali fuq il-livelli reġjonali u lokali; barra minn 
hekk, iqis li l-investiment fin-negozji soċjali u fl-intraprenditorija soċjali joffri għażla 
addizzjonali tajba bil-għan li jintlaħqu l-bżonnijiet soċjali li ma jiġux milqugħa minn beni 
u servizzi pubbliċi;
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