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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:

A. billi l-politiki ekonomiċi, reġjonali u soċjali tal-UE huma marbuta ma’ xulxin, u l-
effikaċja tagħhom tiddependi fuq is-soluzzjoni tal-problemi marbuta mal-assorbiment tal-
fondi, waqt li l-problemi tal-kapaċità ta’ assorbiment ta’ fondi differenti fl-Istati Membri 
spiss huma simili; billi, madankollu jvarjaw minn reġjun għall-ieħor minħabba fatturi 
soċjali u kulturali speċifiċi ta’ kull wieħed minnhom, li jirriżultaw f'differenzi fir-rigward 
tal-aċċess u l-użu ta' fondi Ewropej, li għandhom jitqiesu kif xieraq,

B. billi r-reġjuni u l-mikroreġjuni l-aktar żvantaġġati huma nieqsa mir-riżorsi finanzjarji u 
umani kif ukoll mill-appoġġ amministrattiv meħtieġ biex jagħmlu użu tajjeb mill-fondi 
tal-UE aċċessibbli għalihom;

C. billi l-politika reġjonali tal-UE hija strument essenzjali għall-promozzjoni tal-koeżjoni 
ekonomika u soċjali, u billi tippermetti lill-UE tadotta miżuri li jnaqqsu d-disparitajiet
reġjonali, jippromwovu konverġenza konkreta u jistimolaw l-iżvilupp, l-impjiegi ta' 
kwalità u l-progress soċjali kif ukoll ikunu ta’ ġid għar-reġjuni l-inqas żviluppati;

D. billi l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jipprovdi appoġġ essenzjali lill-politiki relatati mas-
suq tax-xogħol u jiżvolġi rwol importanti fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, u billi 
jeħtieġ li jissaħħew notevolment il-finanzjamenti favur il-fond;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw li l-FSE jkun użat b’mod aktar 
effettiv il-lum, sabiex iwieġeb għall-isfidi soċjoekonomiċi attwali li nħolqu mir-reċessjoni 
finanzjarja, fil-livelli kollha u fl-Istati Membri kollha, u jiżguraw li l-FSE tal-ġejjieni 
jwettaq kontribuzzjoni sinifikanti u mmirata għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 
2020 fl-oqsma tal-impjiegi u l-inklużjoni soċjali bħala strument viżibbli, trasparenti, 
effikaċi, flessibbli, sempliċi u faċli biex jintuża ħalli jiżviluppa l-kapital uman, filwaqt li 
jirrifletti l-ispeċifiċitajiet u l-bżonnijiet tal-Istati Membri u tar-reġjuni; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kooperazzjoni bejn il-bosta Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni tissaħħaħ u tkun koordinata, b’kunsiderazzjoni għall-ħolqien ta’ sinerġija akbar 
bejn il-fondi differenti, kif ukoll regoli komuni ta’ implimentazzjoni;

3. Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri jiffavorixxu 
konklużjoni aktar rapida tad-dokumenti prinċipali, fosthom il-qafas finanzjarju 
multiannwali u r-regolamenti, bil-għan li jingħelbu d-diffikultajiet inizjali li jafu jitfaċċaw 
fil-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss, kif ġara fil-bidu tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-governanza f'diversi livelli, li 
għandha tinkludi mhux biss l-implimentazzjoni tal-politiki u l-ġestjoni tal-FSE, iżda wkoll 
l-iżvilupp tal-Istrateġija UE 2020 bħala tali;
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5. Jenfasizza li hemm il-bżonn li l-isforzi jkunu konċentrati fuq għadd limitat ta’ prijoritajiet 
– l-aktar urġenti fosthom it-tnaqqis ta' livelli rekord ta' qgħad fis-suq intern, b'referenza 
speċjali għall-impjiegi taż-żgħażagħ u tan-nisa – sabiex ikun żgurat li l-proġetti mifruxa 
mal-UE jkunu implimentati b’mod aktar effikaċi u l-impatt u l-potenzjal tal-FSE jkunu 
massimizzati, biex b'hekk jappoġġjaw l-Istrateġija Ewropea 2020, waqt li jisħaq li s-
sitwazzjonijiet differenti fl-Istati Membri għandhom jitqiesu, u apparti hekk hemm il-
bżonn li tissaħħaħ l-awtonomija finanzjarja tal-FSE u titkattar il-flessibilità tagħha sabiex 
l-isfidi attwali marbuta mal-impjiegi jiġu indirizzati;

6. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu u jżommu djalogu estensiv mal-partijiet interessati 
kollha fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali biex jidentifikaw aħjar il-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol, itejbu l-possibilità għall-impjieg ta' gruppi soċjalment żvantaġġati u fl-istess 
ħin iqisu b’mod xieraq, fir-rigward tal-formulazzjoni tal-objettivi politiċi marbuta mal-
politika ta' koeżjoni, il-ħtiġijiet reġjonali u lokali u jiżguraw li jkunu riflessi fl-objettivi 
tal-FSE; jappella li tingħata attenzjoni partikolari għat-taħriġ u għall-edukazzjoni tal-
persuni f'impjiegi li jirrikjedu kwalifiki baxxi, bil-għan li titjieb il-possibilità għall-impjieg 
ta' dan il-grupp;

7. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu s-sensibilizzazzjoni u l-aċċessibilità tal-FSE u jaġġornaw 
il-kapaċitajiet ta' bini ta' proġetti sabiex jingħata kontribut għall-ħolqien ta' impjiegi 
deċenti u ġodda u għal inklużjoni soċjali aktar effikaċi;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu prijorità lill-approċċ integrat għall-
proġetti ta' żvilupp lokali u reġjonali, li jħeġġeġ l-iżvilupp ta’ inizjattivi lokali għall-FSE 
minn isfel għal fuq u biex ikun possibbli li jiġu kombinati bosta sorsi ta' finanzjament: 
programmi operattivi, programmi nazzjonali u riżorsi privati f'livell ta' kull proġett;

9. Jappoġġa l-opinjoni li l-istruttura regolatorja tal-politika ta' koeżjoni għandha tippermetti 
flessibbiltà akbar fl-organizzazzjoni ta' programmi operattivi sabiex jiġu riflessi aħjar in-
natura u l-ġeografija tal-proċessi ta' żvilupp; jissuġġerixxi li l-Istati Membri u r-reġjuni 
jingħataw flessibbiltà biżżejjed biex jagħżlu l-prijoritajiet u jfasslu taħlitiet ta' politika 
xierqa;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li filwaqt li tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 fl-Istati Membri kollha, il-politika ta' koeżjoni tnaqqas id-differenzi bejn ir-
reġjuni u l-mikroreġjuni, u tqis il-bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda u t 
tippromwovi żvilupp armonjuż fl-UE, anke billi timplimenta aktar strumenti u miżuri 
mmirati f'żoni li għadhom 'il bogħod ħafna mill-istandards Ewropej;

11. Jiddispjaċih li minħabba proċeduri amministrattivi twal u regoli kkumplikati, speċjalment 
f'xi Stati Membri, l-implimentazzjoni tal-FSE mhix rapida daqs kemm kien previst u dan 
jista’ jaqta’ qalb ħafna benefiċjarji potenzjali milli japplikaw għall-fondi; jisħaq fuq il-
ħtieġa għas-semplifikazzjoni fir-rigward tal-eliġibbiltà tan-nefqa, il-ġestjoni u l-
evalwazzjoni permezz ta' indikaturi ċari, komuni u faċli biex jintużaw; jinsisti li s-sistemi 
ta' kontroll u awditjar ta' kull reġjun għandhom jissodisfaw standards għoljin; jitlob 
koordinament aktar mill-qrib bejn il-livelli ta' kontroll differenti (reġjonali, nazzjonali u 
tal-UE) fir-rigward ta' dati, rakkomandazzjonijiet u riżultati; huwa tal-fehma li r-
reġjonalizzazzjoni tal-OPs mhux neċessarjament tfisser aktar kontrolli; jirrakkomanda li l-
frekwenza tal-kontrolli tkun ibbażata aktar fuq l-ammonti ta' sussidji u fuq kwalunkwe 
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irregolarità li tista' sseħħ, skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità; jitlob li l-objettivi tal-FSE 
isiru konformi mal-ħtiġijiet reali ta' suq tax-xogħol li jeħtieġ l-investiment fit-titjib tat-
taħriġ vokazzjonali u f'miżuri li jipproteġu l-artiġjanat;

12. Jistieden lill-Istati Membri jwettqu t-traspożzizzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja aktar 
malajr fil-liġi nazzjonali; jisħaq fuq l-importanza li jiġi mobilizzat għadd biżżejjed ta' 
persunal imħarreġ biex l-isfidi fuq il-post jiġu indirizzati b'mod aktar effikaċi;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-livell ta' kofinanzjament biex jirrifletti aħjar il-livell 
ta' żvilupp, il-valur miżjud tal-UE, it-tipi ta' azzjonijiet, il-benefiċjarji, il-kapaċitajiet ta' 
assorbiment u l-opportunitajiet ta' żvilupp tagħhom; għal dan il-għan, jitlob li jiġi allokat 
baġit Komunitarju adegwat għall-politika ta' koeżjoni fi żmien meta l-kontribuzzjonijiet 
nazzjonali u lokali qed jiġu mxekkla minn politiki nazzjonali ta' awsterità baġitarja; 
jiddispjaċih għall-fatt li proporzjon tal-flus disponibbli mill-FSE mhuwiex qed jintuża, 
waqt li josserva li f’xi Stati Membri sar progress sinifikanti; jistieden għalhekk lill-Istati 
Membri joħolqu mekkaniżmi li jgħinu lill-benefiċjarji ż-żgħar (tipikament NGOs u SMEs 
lokali) biex jippreparaw applikazzjonijiet b'suċċess u li jiggwidawhom matul il-perjodu ta' 
implimentazzjoni, biex b’hekk ikun żgurat proċess aktar effikaċi;

14. Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu “punti ta’ waqfa waħda Ewropej' li jkunu kemm 
jista’ jkun qrib taċ-ċittadini bl-għan li tingħata għajnuna għall-kumpilazzjoni ta' 
applikazzjonijiet għal fondi ta' koeżjoni, kemm għall-awtoritajiet lokali kif ukoll għaċ-
ċittadini tal-UE;

15. Jenfasizza li l-proċeduri ta' ġestjoni, rappurtar u kontroll iridu jkunu proporzjonati għall-
kobor tal-proġetti, għaliex huwa diffiċli għall-istituzzjonijiet żgħar u l-awtoritajiet lokali 
żgħar li jimplimentaw proġetti bil-kundizzjonijiet attwali, u li fil-perjodu ta' 
programmazzjoni li jmiss iridu jitfasslu dispożizzjonijiet speċjali għal għotjiet tal-UE fuq 
skala żgħira;

16. Iqis li, minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja serja li qed taffettwa għadd ta' Stati 
Membri u r-reġjuni tagħhom, ir-rata ta' kofinanzjament applikabbli għall-istituzzjonijiet u 
l-assoċjazzjonijiet nazzjonali fir-rigward ta' proġetti appoġġati mill-finanzjament 
Komunitarju m'għandhiex taqbeż l-10% għall-fondi strutturali kollha, bl-għan li l-
finanzjament għall-koeżjoni jkun jista' jintuża aktar;

17. Jistieden lill-Istati Membri jfasslu u jorganizzaw korsijiet ta' taħriġ għal benefiċjarji 
potenzjali tal-fond; Jistieden lill-Istati Membri, abbażi ta' regoli ċari, jużaw aktar il-
possibilità ta' ħlasijiet bil-quddiem għall-benefiċjarji tal-FSE;

18. Jitlob li jiġu standardizzati l-programmazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika 
ta' koeżjoni bl-għan li jittejjeb ir-rwol konsultattiv tal-Kummissjoni u li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv marbut mal-kontroll u l-awditjar;

19. Jenfasizza l-ħtieġa għal iffukar kontinwu, b'saħħtu u dedikat fuq ir-riżultati attwali tal-
programmi ta’ żvilupp iffinanzjati mill-FSE permezz ta' titjib fis-sistemi ta' evalwazzjoni, 
monitoraġġ u indikaturi fil-livell Komunitarju, nazzjonali, reġjonali u lokali, li għandhom 
ikopru mhux biss il-livelli ta' nfiq iżda anki l-kwalità tal-politiki; jistieden lill-
Kummissjoni tqis il-fatturi ta' inċertezza li jaffettwaw il-proġetti biex wieħed jerġa' lura 
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għax-xogħol fuq perjodu twil ta' żmien;

20. Jinnota li l-kapaċità istituzzjonali tas-settur pubbliku fil-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali, il-kapaċità teknika u amministrattiva tal-awtoritajiet pubbliċi parteċipanti u l-
benefiċjarji huma fundamentali għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ 
b'suċċess tal-politiki meħtieġa biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;

21. Jinnota li jinħtieġ livell għoli ta' kontinwità fir-rigward tas-sistemi u tal-kapaċità ta' 
ġestjoni u ta' kontroll, sabiex jiġu żviluppati l-esperjenza u l-għarfien miksuba, u għalhekk 
jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jevitaw il-fluttwazzjoni ta' persunal 
amministrattiv li jittratta l-ġestjoni ta’ fondi;
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