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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:

1. Ifakkar li l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, huma prinċipji fundamentali għad-
definizzjoni tal-politiki u tal-azzjonijiet kollha tal-UE, kif stabbilit fl-Artikolu 4 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u li l-implimentazzjoni tagħhom 
għandha tintegra l-previżjonijiet tal-Artikolu 9 TFUE;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-fini tal-politika ta' koeżjoni għandha tkun tkabbir 
ekonomiku sostenibbli, intelliġenti u inklużiv imqassam territorjalment u soċjalment 
b'mod uniformi, it-tnaqqis ta' disparitajiet ta' żvilupp bejn ir-reġjuni, il-ħolqien ta' 
impjiegi, it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, it-taħriġ għall-ħaddiema għal impjiegi ġodda, 
fosthom fil-qasam tal-ekonomija sostenibbli, il-koeżjoni soċjali u territorjali u l-
implimentazzjoni tal-mudell soċjali Ewropew li jikkostitwixxi element ta' koeżjoni u 
kompetittività tal-ekonomija Ewropea;

3. Jafferma li l-politika ta' koeżjoni għandha tintuża għall-ksib ta' tkabbir sostenibbli madwar 
l-UE kollha u distribuzzjoni ġusta u ekwa tal-benesseri, bit-trawwim tal-kompetizzjoni u 
bil-mira lejn it-tnaqqis tad-disparitajiet soċjoekonomiċi bejn ir-reġjuni tal-UE;

4. Iqis lill-politika ta' koeżjoni bħala wieħed mill-pilastri ta' politika ekonomika tal-UE li 
tiffavorixxi l-istrateġija tal-investimenti fit-tul u l-inklużjoni soċjali; iqis lill-politika ta' 
koeżjoni tiggaranzixxi l-appoġġ għal reġjuni l-anqas żviluppati u kategoriji żvantaġġati, li 
twassal għal żvilupp bilanċjat u armonjuż tal-Unjoni Ewropea; jinnota li l-valur miżjud 
Ewropew jinsab fil-fatt li kulħadd jista' jibbenefika mis-suċċessi ekonomiċi tal-UE; 
jirrakkomanda għalhekk li politika ta' koeżjoni tinżamm fuq bażi indipendenti mgħammra 
minn finanzjament sostanzjali;

5. Jirrikonoxxi li l-approċċ integrat tal-politika ta' koeżjoni, li jarmonizza l-għanijiet 
settorjali differenti mal-ħtiġijiet u l-potenzjalitajiet tar-reġjuni, huwa element prezzjuż li 
jikkontribwixxi għall-effikaċja tat-tali politika, u għalhekk jeħtieġ li salvagwardat u 
jissaħħaħ aktar;

6. Jemmen li d-diffikultajiet maħluqa mill-kriżi ekonomika għandhom jixprunaw lill-
Kummissjoni tippreżenta malajr proposta għal reviżjoni tal-Fondi Strutturali li tkun 
koerenti mal-objettivi fissati mill-istrateġija Ewropa 2020 u li tqis, fost affarijiet oħra, il-
ħtiġijiet u l-possibilitajiet tal-Istati Membri u tar-reġjuni, kif ukoll ta' dawk il-
pożizzjonijiet espressi fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kriżi finanzjarja, ekonomika u 
soċjali: rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom jittieħdu (rapport 
ta' nofs il-perjodu)1 u jeżamina l-aħjar soluzzjoni għall-kofinanzjament ta' politiki 
innovattivi soċjali;

7. Jemmen li l-politika ta' koeżjoni jmissha tuża aktar il-komponent ekonomiku tagħha bil-

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0376.
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għan li ssir politika komplementari aħjar tal-politiki Ewropej eżistenti l-oħrajn, sabiex 
tikkonsolida t-tkabbir ekonomiku permezz tal-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol u aktar 
impjiegi;

8. Iqis li biex l-istrateġija Ewropa 2020 tirnexxi, l-istrumenti ta' koeżjoni soċjali u territorjali 
tal-UE għandhom ikunu strettament interkonnessi fi ħdan qafas ġdid li jistabbilixxi 
sinerġiji b'saħħithom bejn il-politiki tal-UE u l-Fondi Strutturali kollha; jenfasizza li, taħt 
kappa waħda, kull strument jirrikjedi regoli u objettivi xierqa u speċifiċi sabiex jiġi 
garantit sostenn immirat skont l-esiġenzi; jenfasizza li l-Fond Soċjali Ewropew huwa l-
istrument prinċipali speċifikament maħsub għas-suq tax-xogħol u għall-inklużjoni soċjali 
u sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Ewropa 2020 jeħtieġ li tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali bħala 
tali; iqis li r-regoli attwalment eżistenti komuni ta' sovrappożizzjoni bejn l-FEŻR u l-FSE 
hija estremament indikata għas-semplifikazzjoni tal-użu tal-Fondi, b'mod partikolari għal 
proġetti lokali integrati, u għat-tisħiħ tas-sinerġiji;

9. Iqis li, meta dak li jkun jikkunsidra l-effetti drammatiċi tal-kriżi ekonomika u soċjali, li 
kabbru wkoll id-disparitajiet reġjonali, il-proċeduri għall-użu tal-Fondi għandhom 
jirrispondu malajr għall-problemi u għan-nuqqasijiet reġjonali jew soċjali, anke permezz 
ta' interventi aktar immirati;

10. Iqis li, biex jintuża b'mod li jħalli l-frott, il-FSE għandu jikkonċentra fuq investimenti fil-
kompetenzi, attivitajiet ta' taħriġ kontinwu – u jqis l-kompetenzi ewlenin il-ġodda relatati 
mal-ambjent, mat-tibdil fil-klima u mal-iżvilupp sostenibbli - u taħriġ mill-ġdid, fil-
funzjonament tajjeb tas-suq tax-xogħol, fil-ħolqien ta' opportunitajiet ta' impjiegi u ta' 
kundizzjonijiet soċjali adegwati, fir-riċerka u fl-innovazzjoni biex tiġi aġevolata t-
tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli, bil-għan li jiġu promossi l-kapaċità għall-impjieg, 
il-produttività, it-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa, kif ukoll miżuri intiżi li jiġġieldu l-faqar 
u biex tintlaħaq l-inklużjoni soċjali;

11. Jenfasizza li l-FSE, bħala strument ta' appoġġ għat-taħriġ kontinwu, l-ksib tal-kwalifiki u 
r-riorjentament professjonali, għandu jitqies bħala mezz essenzjali u li fil-fatt mhuwiex 
qed ikun sfruttat bis-sħiħ, għall-promozzjoni tat-tkabbir komprensiv u effiċjenti u l-
kompetittività bbażata fuq l-għarfien għall-Ewropa;

12. Jenfasizza li l-FSE, barra milli jagħti kontribut ġenerali għall-ilħiq tal-objettivi kollha tal-
istrateġija UE 2020, jirriżulta li huwa, b'mod aktar speċifiku, l-istrument prinċipali tal-UE 
għall-finanzjament ta' proġetti li jikkontribwixxu għal żewġ obettivi partikolari ta' din l-
istrateġija: iż-żieda tar-rata ta' impjieg tal-persuni bejn 20 u 64 sena sa 75% u t-tneħħija 
mill-kundizzjoni ta' faqar ta' 'l fuq minn 20 miljun ruħ;

13. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rwol tal-FSE fil-kuntest ta' arkitettura futura tal-
Fondi Strutturali bil-għan li titħalla eżekuzzjoni aħjar tal-miżuri integrati; iqis li l-FSE 
jitqiegħed fi ħdan regolament u qafas strateġiku ta' bażi li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-fondi ddestinati għall-koeżjoni, filwaqt li jinżammu regoli, funzjonament 
u finanzjament proprji; josserva li, fid-dawl tal-esperjenzi preċedenti, it-tagħqid tal-FSE u 
tal-FEŻR, flimkien mal-użu ta' riżorsi tal-FSE sal-10%, wassal għal riżultati ta' suċċess u 
sostenibbli u jqis li dawn l-arranġamenti flessibbli għandhom ikomplu japplikaw; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tagħmel ħilitha biex fil-futur issib, jekk ikun meħtieġ, aktar 
finanzjamenti għall-Fondi Strutturali, u b'mod partikolari għall-programmi operattivi tal-
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FSE intiżi biex jippromwovu l-kapaċità ta' impjieg, b'definizzjoni ta' regoli sempliċi u ċari 
li jippermettu użu aktar ikkoordinat tar-riżorsi;

14. Jemmen li l-iżvilupp tar-riżorsi umani u tixrid aħjar tal-informazzjoni huma 
prekundizzjonijiet għall-assorbiment b'suċċess tar-riżorsi u r-realizzazzjoni preċiża tad-
diversi proġetti;

15. Iqis li huwa importanti l-promozzjoni tal-adegwament tal-kwalifiki tal-ħaddiema mad-
domanda tas-suq tax-xogħol u l-adattament tal-programmi ta' tagħlim tul il-ħajja bil-għan 
li jiġu promossi impjiegi orjentati lejn il-futur fis-soċjetà tal-għarfien, li hija f'evoluzzjoni 
b'ritmu mgħaġġel;

16. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol li jiżvolġi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fl-użu 
effikaċi tal-Fond Soċjali Ewropew, billi l-FEŻR huwa responsabbli għall-ħolqien ta' 
kundizzjonijiet bħal infrastruttura xierqa u aċċessibilità adegwata li mingħajrhom l-
investimenti relatati mal-impjiegi ma jistgħux ikunu effiċjenti;

17. Jirrikonoxxi l-impatt inugwali tal-kriżi ekonomika fuq it-territorju u fuq il-popolazzjoni 
tal-UE; jemmen li l-istrateġija l-ġdida ta' użu tal-fondi se tkun aktar effikaċi jekk tinvolvi 
l-livelli reġjonali u lokali tal-governanza, kapaċi japplikaw l-objettivi strateġiċi għall-
ispeċifiċitajiet lokali anki permezz ta' djalogu strutturat mal-partijiet interessati kollha, 
mal-organizzazzjonijiet li jippromwovu d-drittijiet tal-ġeneru, l-imsieħba soċjali, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, iżda wkoll l-istituti finanzjarji u bankarji;
jenfasizza l-bżonn li jitħalla marġini suffiċjenti għar-rekwiżiti reġjonali u lokali fit-tfassil 
tal-objettivi politiċi;

18. Iqis ta' importanza kruċjali, għal użu aħjar tal-fondi, il-parteċipazzjoni attiva tal-imsieħba 
soċjali permezz ta' djalogu soċjali u territorjali li ma jaqta' xejn;

19. Jenfasizza kif l-kriżi ekonomika żiedet aktar u aktar il-ħtieġa urġenti għall-miżuri fis-
setturi koperti mill-Fond Soċjali Ewropew, billi jippromwovi b'mod partikolari l-impjiegi, 
ir-riorjentament professjonali, l-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis tal-faqar;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta ta' riforma tal-Fondi Strutturali għall-fini 
ta' aktar semplifikazzjoni tal-proċeduri u tar-regoli tal-użu tagħhom, sabiex anki l-impriżi 
ż-żgħar ikunu jistgħu jisiltu benefiċċju, anki fid-dawl tan-nuqqas ta' użu ta' parti mill-
fondi mqiegħda għad-dispożizzjoni mill-UE, u ta' titjib tas-sistema ta' kontrolli u 
evalwazzjoni u tat-tisħiħ tat-trasparenza fl-allokazzjoni tal-fondi u tal-viżibilità tal-politiki 
ta' koeżjoni tal-UE; iqis li, għal dan il-għan, ir-riforma teħtieġ tikkonċentra fuq il-faċilità 
tal-użu min-naħa tal-utenti, filwaqt li jkun garantit ukoll li l-fondi approvati jingħataw 
aktar malajr lid-destinatarji finali, b'tali mod li dawn tal-aħħar ma jiltaqgħux ma' problemi 
ta' likwidità minħabba l-fatt li l-Istati Membri jżommu l-fondi;

21. Jappella għall-introduzzjoni ta' inċentivi biex jinkoraġġixxu riżultati ta' suċċess u jqis 
bħala meħtieġ li l-fondi jintużaw għal objettivi ċari u miżurabbli skont l-iskop ta' kull 
wieħed minnhom, li jippermettu evalwazzjoni aktar preċiża tar-riżultat;

22. Jitlob, sabiex jiġi assigurat li l-pubbliku jinżamm aġġornat sewwa, li titwaqqaf sistema ta' 
"one-stop shop" biex tipprovdi gwida prattika, informazzjoni u konsulenza għal dawk 
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konċernati; jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li din ir-rieda ta' semplifikazzjoni tinġieb għall-
attenzjoni tal-pubbliku u li l-iskop huwa dak li l-informazzjoni mitluba titnaqqas sal-
kwantità minima meħtieġa.
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