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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:

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni "Il-politika 
ta' koeżjoni: Rapport Strateġiku 2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 2007-2013" 
(COM(2010)110),

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Ewropa 2020 – Strateġija għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" (COM(2010) 2020),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Rapport Strateġiku tal-2010 mill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Programmi tal-Politika ta' Koeżjoni adottati fit-
3023 laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fil-Lussemburgu fl-14 ta' Ġunju 2010,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
dwar l-iżvilupp ta' azzjonijiet li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tal-Unjoni,

A. billi l-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u tas-solidarjetà bejn l-
Istati Membri hija wieħed mill-objettivi ewlenin tal-UE, kif iddikjarat fl-Artikolu 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

B. billi jeħtieġ li l-politika ta' koeżjoni tkun għodda effikaċi u effiċjenti biex jiġu affrontati l-
isfidi soċjoekonomiċi li joriġinaw mill-kriżi finanzjarja kif ukoll biex jitnaqqsu d-
disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni Ewropej,

C. billi l-politika ta' koeżjoni għandha rwol ewlieni fit-triq biex jintlaħqu għalkollox l-
għanijiet UE 2020, b'mod partikolari fil-qasam tal-impjieg u l-affarijiet soċjali, fil-livelli 
kollha ta' governanza u fiż-żoni ġeografiċi kollha,

D. billi l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għandu jiżgura impjieg sħiħ u opportunitajiet ta' 
xogħol, filwaqt li jippromwovi, fost objettivi oħrajn, l-integrazzjoni tal-ħaddiema fis-suq 
tax-xogħol u filwaqt li jsaħħaħ l-inklużjoni soċjali,

1. Jilqa’ r-rapport strateġiku tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-
politika ta’ koeżjoni kofinanzjati mill-Fondi Strutturali (2007-2013) (COM(2010)110); 
iqis, madankollu, li wara d-diżastru tar-reċessjoni ekonomika globali, li biddlet 
drammatikament ix-xenarju ekonomiku fl-UE, żiedet il-qgħad, naqqset it-tkabbir 
ekonomiku u fixklet l-ambjent kummerċjali, ir-rapporti futuri tal-Kummissjoni għandhom 
jipprovdu valutazzjoni tal-impatt aktar dettaljata u aġġornata tal-proġetti magħżula fil-
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qafas tal-olitika ta' koeżjoni dwar l-irkupru tal-ekonomija Ewropea, f’termini ta’ ħolqien 
ta’ impjiegi ġodda, ta' tnaqqis tad-disparitajiet sojoekonomiċi, ta' tisħiħ tal-inklużjoni 
soċjali u ta' titjib tal-kapital uman; jiddispjaċih li l-ibbaġitjar fir-rigward tas-sessi mhuwiex 
qed ikun implimentat b'mod sodisfaċenti mill-Istati Membri u li l-Kummissjoni tittraskura 
wkoll l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi meta tevalwa l-implimentazzjoni; 
jenfasizza li l-ibbaġitjar fir-rigward tas-sessi jista' jiżgura l-użu xieraq tar-riżorsi u 
għalhekk jagħti kontribut fundamentali lill-ugwaljanza bejn is-sessi; iqis li l-introduzzjoni 
ta' sistema aqwa ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni hija kruċjali biex nersqu lejn approċċ 
aktar strateġiku u bbażat fuq ir-riżultati għall-politika ta' koeżjoni;

2. Jistenna li inizjattivi effiċjenti u kwantifikabbli mill-Istati Membri – iffinanzjati mill-FSE 
– jikkontribwixxu biex jintlaħaq l-għan rigward il-faqar tal-Istrateġija UE 2020;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi f'rapporti futuri referenza għall-interazzjoni reċiproka 
u l-komplementarjetà tal-Fondi Strutturali kif ukoll għall-interazzjoni tagħhom ma' 
strumenti finanzjarji oħra tal-UE;

4. Jilqa' l-progress li diġà sar fi proġetti ta' implimentazzjoni marbuta mal-linji gwida "Aktar 
impjiegi u aħjar", minħabba l-kriżi ekonomika u l-għadd jiżdied ta' persuni qiegħda; 
jirrakkomanda bil-qawwa madankollu li l-Kummissjoni tintroduċi metodi għall-
kooperazzjoni mal-Istati Membri li jagħmluha eħfef li l-fondi kollha meħtieġa jiġu 
mobilizzati fil-pront u allokati b'mod effiċjenti għall-kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-
riżorsi u kompetittiva, ta' tkabbir inklużiv u ekonomija b'rata għolja ta' impjiegi li 
tipprovdi koeżjoni soċjali u territorjali u tnaqqis tal-faqar, li huma objettivi ta' prijorità tal-
Istrateġija UE 2020 u tal-għanijiet tagħha, b'mod partikolari fil-qasam tal-impjiegi u l-
affarijiet soċjali, biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-produttività u ttejjeb il-prestazzjoni tal-
impjiegi fl-Ewropa;

5. Japprova r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li għandha tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-
faqar; jiġbed l-attenzjoni f'dan ir-rigward li l-promozzjoni ta' miżuri ta' sostenn marbuta 
mal-prijorità tal-'integrazzjoni soċjali' (Artikolu 3(1)(c)(i) tar-Regolament FSE) kienet 
effikaċi fl-appoġġ tal-integrazzjoni soċjali ta' persuni partikolarment żvantaġġjati; 
għalhekk jitlob li tali miżuri ta' sostenn jibqgħu element ewlieni tal-Fond Soċjali 
Ewropew;

6. Jiddispjaċih li r-riżorsi finanzjarji mill-FSE li saru disponibbli mill-Komunità ma 
jintużawx għalkollox;

7. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-flessibilità tal-fondi, jissimplifikaw il-proċeduri u 
jnaqqsu l-ostakli u l-ispejjeż eċċessivi amministrattivi u ostakli oħrajn li jfixklu l-għanijiet 
tal-politika dwar l-aċċess għall-impjiegi, il-ġlieda kontra l-faqar, il-garanzija tal-
integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-ħiliet; jappoġġa l-evalwazzjoni ta' jekk 
id-dixxiplina fl-"allokazzjoni" tejbitx l-implimentazzjoni tal-programmi; jenfasizza, 
madankollu, il-ħtieġa li l-operazzjonijiet jiffukaw speċifikament fuq prijoritajiet li l-għan 
tagħhom huwa li jissodisfaw ħtiġijiet u domandi partikolari ta' diversi reġjuni, b'mod 
speċjali ta' mikroreġjuni u insedjamenti żvantaġġati, filwaqt li dejjem jitqiesu l-beni u r-
riżorsi umani eżistenti; jinnota, madankollu, li l-'allokazzjoni' tista' tfixkel l-użu flessibbli 
tar-riżorsi, partikolarment fi żminijiet ta' kriżi; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni 
fil-futur se tibbaża l-appoġġ aktar fuq miri speċifiċi milli fuq l-allokazzjoni; jitlob li r-rwol 
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tal-awtoritajiet rilevanti jiffoka aktar fuq l-għoti ta' informazzjoni u pariri, permezz tal-
iżvilupp ta' faċilitajiet 'one-stop', jekk ikun meħtieġ, u billi l-leġiżlazzjoni rilevanti ssir 
aktar aċċessibbli għall-membri tal-pubbliku; jitlob li tingħata attenzjoni partikolari, meta 
jsiru l-kontrolli mill-awtoritajiet soċjali, lill-iżgurar li l-proċeduri jippermettu li 
jinstemgħu ż-żewġ naħat; jitlob ukoll, meta titqies il-kumplessità tal-liġi tax-xogħol, li 
aktar isir rikors għad-djalogu milli għall-proċedimenti fil-qrati meta membru tal-pubbliku 
jkun – in buona fede – f'tilwim mal-awtoritajiet;

8. Jiddispjaċih li, fi żmien meta l-kriżi ekonomika u finanzjarja qed iżżid l-inugwaljanzi 
soċjali, l-allokazzjoni ta' Fondi Strutturali lill-Istati Membri qed tonqos;

9. Jinnota li l-FSE nħoloq bl-għan li jnaqqas id-differenzi fil-kundizzjonijiet tal-għajxien 
bejn l-Istati Membri u r-reġjuni tal-UE, biex tiġi promossa l-koeżjoni ekonomika u soċjali, 
u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq inizjattiva bl-għan li jiġu riveduti l-kriterji għall-
kofinanzjament mill-Istati Membri, biex ikun iktar faċli biex jintuża għal dawk il-pajjiżi li 
jkunu qed jaffaċċjaw l-akbar dgħufijiet finanzjarji;

10. Jisħaq fuq l-importanza li jittejbu l-infrastruttura u s-servizzi għal mikroreġjuni 
żvantaġġati b'konċentrazzjoni għolja ta' persuni marġinalizzati soċjalment (eż. ir-Roma), 
kif ukoll li jkunu bi prezzijiet raġonevoli;

11. Jenfasizza li r-rwol tal-approċċi ta' żvilupp lokali skont il-politika ta' koeżjoni għandu 
jissaħħaħ billi tiġi appoġġata l-inklużjoni attiva fil-qasam tal-impjieg u l-edukazzjoni, u 
billi jitfasslu programmi għal perjodu twil ta' żmien, kumplessi u żviluppati gradwalment 
u pass pass għar-riabilitazzjoni ta' żoni rurali u urbani neqsin mill-kumditajiet li jkollhom 
konċentrazzjoni għolja ta' persuni marġinalizzati soċjalment (eż. ir-Roma), u billi 
jiddaħħlu rekwiżiti ġodda ta' nondiskriminazzjoni u ta' desegregazzjoni;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti spinta lill-effikaċja u lill-profil pubbliku tal-FSE, biex 
b'hekk isir aktar aċċessibbli, bil-għan li jiġu allokati aktar fondi għalih biex jitwessa' l-
aċċess għas-suq tax-xogħol bl-implimentazzjoni effikaċi tat-tagħlim tul il-ħajja biex il-
persuni jkunu jistgħu jadattaw għal bidliet skont id-domanda tax-xogħol f'era ta' 
globalizzazzjoni u tal-kompjuterizzazzjoni tax-xogħol, biex jiddaħħal ħin tax-xogħol 
flessibbli u jiġu promossi x-xogħol part-time u t-teleworking bħala mezzi biex jiżdiedu n-
nies fis-suq tax-xogħol, filwaqt li jiġu garantiti opportunitajiet għaċ-ċittadini Ewropej, 
b'enfasi speċjali fuq l-aktar persuni żvantaġġati (minoranzi nazzjonali, etniċi bħar-Roma u 
l-persuni b'diżabilità) biex ikunu jistgħu jimpjegaw u jadattaw ruħhom, u biex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll għal koeżjoni 
ekonomika u soċjali; ifakkar li l-effikaċja tal-FSE tiddependi mill-kapaċità tiegħu li 
jadatta għall-problemi lokali u l-ħtiġijiet territorjali speċifiċi; jisħaq fuq l-importanza tat-
taħriġ vokazzjonali tul il-ħajja għall-impjegati kollha tal-FSE; għalhekk jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw sinerġiji b'saħħithom bejn il-Fondi Strutturali u 
l-politiki Ewropej rilevanti kif ukoll jippromwovu proġetti li jissodisfaw id-domandi tas-
suq tax-xogħol;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw l-attenzjoni tagħhom fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ 
tal-ħaddiema fir-rigward ta' impjiegi ta' kwalità għolja u orjentati lejn il-futur fis-soċjetà 
bbażata fuq l-għarfien;
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14. Meta wieħed iżomm f'moħħu li l-FSE huwa għodda bażika għall-ġlieda kontra l-faqar, l-
inugwaljanzi bejn is-sessi, id-diskriminazzjoni soċjali (kontra persuni b;diżabilità, 
migranti, anzjani, eċċ.) billi tgħin lill-persuni jsibu impjieg, u biex jiġu affrontati l-
esklużjoni soċjali u l-qgħad, jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-potenzjal u l-
awtonomija finanzjarja tal-FSE b'rabta mal-kisba tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, biex 
isir aktar flessibbli sabiex ikunu jistgħu jiġu indirizzati sfidi attwali u futuri rigward l-
impjiegi, biex tissimplifika l-ġestjoni tal-proġetti u tarmonizza u ttejjeb il-proċeduri u l-
kontrolli, filwaqt li titqies is-sostenibilità soċjali, u biex proġetti li jkunu għaddejjin 
jistgħu jiġu mmonitorjati b'mod aktar effikaċi; jinnota l-esperjenzi pożittivi li kisbu l-
organizzaturi tal-proġetti bl-għotjiet gloabli, u jilqa' l-valutazzjoni pożittiva tal-għotjiet 
globali fir-rapport Ecosoc dwar sħubija effiċjenti (Jan Olsson, ECO/258); jitlob li 
jiddaħħlu rekwiżiti ġodda tan-nondiskriminazzjoni u tad-desegregazzjoni sabiex jingħata 
appoġġ lil min l-aktar għandu bżonnu u li jkollhom fil-mira espliċita iżda mhux esklużiva 
l-komunitajiet tar-Roma wkoll; jenfasizza r-rwol tal-FSE fit-tisħiħ tad-dimensjoni tal-
integrazzjoni soċjali; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' politiki aktar trasparenti tal-FSE dwar l-
allokazzjoni tal-fondi u għal evalwazzjoni dettaljata u skrutinju tar-riżultati tanġibbli 
miksuba, f'termini ta' impjiegi;

15. Jirrikonoxxi r-rwol tal-FSE fl-ilħuq tal-objettivi soċjali u jitlob lill-Kummissjoni 
tippromwovi aktar koerenza u rabtiet bejn l-FSE u d-diversi programmi qafas, bħal 
EQUAL u 'Ewropa għaċ-Ċittadini', bl-għan li jiġu stabbiliti koperazzjoni u koordinazzjoni 
aħjar bejn l-istrumenti politiċi tal-UE;

16. Iqis li l-FSE għandu jippromwovi l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fis-soċjetà u fis-suq 
tax-xogħol, filwaqt li jinħolqu opportunitajiet indaqs għal kulħadd; ifakkar, għalhekk, fl-
importanza tal-ibbaġitjar skont is-sessi, biex jittejbu r-riżorsi umani u l-kapital li huma 
prerekwiżiti essenzjali għal ekonomija kompetittiva bbażata fuq l-għarfien;

17. Jistieden lill-Istati Membri jużaw ir-riżorsi aħjar u jtejbu l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali, b'mod partikolari tal-NGOs u l-SMEs, għal żvilupp ekonomiku, soċjali 
u territorjali;

18. Jilqa' l-fatt li r-rapport strateġiku (COM(2010)110) iqiegħed enfasi akbar fuq l-
implimentazzjoni bbażata fuq ir-riżultati tal-Fondi Strutturali; jappoġġa l-ideat li qed 
jitressqu mill-Kummissjoni bil-għan li ssir enfasi akbar fuq l-implimentazzjoni bbażata 
fuq ir-riżultati tal-Fondi Strutturali u li jinħolqu inċentivi finanzjarji għall-Istati Membri li 
laħqu l-objettivi stabbiliti, biex b'hekk tiġi ppremjata l-implimentazzjoni b'suċċess tal-
programmi; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li dan jgħin biex ikun żgurat li l-flus jiġu mmirati 
sew għal dawk affettwati;

19. Jilqa' l-fatt li aktar minn 50 % tal-persuni li ġew megħjuna mill-programmi tal-FSE kienu 
nisa; jistenna li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħtu attenzjoni akbar lill-integrazzjoni 
fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema aktar avvanzati fl-età meta jitqiesu l-iżviluppi 
demografiċi;

20. Jistenna koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex ir-
reazzjoni għal bidliet fis-suq tax-xogħol issir aktar malajr u b'mod aktar effiċjenti u biex 
jiġu implimentati l-miżuri meħtieġa bbażati fuq ir-riżultati;
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21. Jilqa' l-fatt li l-FSE pprovda appoġġ rilevanti biex jiġu implimentati r-riformi tas-suq tax-
xogħol u wera li kien strument effikaċi li kkontribwixxa għall-bidla minn politiki tas-suq 
tax-xogħol passivi għal politiki attivi u anke preventivi; jistieden lill-Istati Membri 
jkomplu r-riformi strutturali li jipprevjenu kriżijiet futuri potenzjali fis-suq tax-xogħol;

22. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-monitoraġġ tal-progress billi ssaħħaħ l-użu estensiv 
tat-twaqqif ex ante ta' miri ċari u kwantifikabbli u ta' indikaturi tar-riżultati fir-rapporti 
strateġiċi nazzjonali, fejn l-indikaturi jridu jkunu jistgħu jiġu interpretati faċilment, jiġu 
validati statistikament u miġbura u ppubblikati regolarment; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-
Kummissjoni titlob lill-Istati Membri jipprovdu elementi rilevanti, kemm kwalitattivi kif 
ukoll kwantifikabbli, dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' kjarifika tal-kisbiet politiċi nazzjonali f'termini ta' ħolqien ta' 
impjiegi, promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs u inklużjoni soċjali għall-gruppi 
vulnerabbli kollha;

23. Huwa tal-fehma li l-politika ta' koeżjoni ma tridx titqies biss bħala strument biex jintlaħqu 
l-objettivi ta' politiki settorjali oħra, billi hija politika Komunitarja li toffri valur miżjud 
sostanzjali li għandha r-raison d'être tagħha: il-koeżjoni ekonomika u soċjali;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jużaw id-diversi strumenti tal-
politika ta' koeżjoni b'mod aktar integrat u koordinat, bl-għan ta' effikaċja akbar, abbażi 
taż-żieda tal-attivitajiet bil-għan li titwettaq il-prijorità tal-inklużjoni soċjali;

25. Jitlob li jsir dibattitu politiku regolari biex jittejbu t-trasparenza, ir-responsabilità u l-
valutazzjoni tal-effetti tal-politika ta' koeżjoni.
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