
AD\903700MT.doc PE486.158v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2011/2312(INI))

5.6.2012

ABBOZZ TA’ OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat dwar l-Iżvilupp Reġjonali

dwar l-ottimizzazzjoni tar-rwol tal-iżvilupp territorjali fil-Politika ta' Koeżjoni
2011/2312(INI))

Rapporteur: Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE486.158v02-00 2/6 AD\903700MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\903700MT.doc 3/6 PE486.158v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-impjiegi u l-politiki soċjali jilagħbu rwol importanti għal żvilupp territorjali 
sostenibbli u soċjalment ibbilanċjat u għandhom ħafna x'jikkontribwixxu biex inaqqsu d-
disparitajiet reġjonali, itejbu l-benessri u jipprovdu opportunitajiet indaqs għaċ-ċittadini 
kollha;

2. Jemmen li l-approċċ territorjali huwa mekkaniżmu effettiv għall-implimentazzjoni tal-
politiki li jippromwovu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u li jħeġġu l-iżvilupp, l-
impjieg sostenibbli u deċenti, l-edukazzjoni, it-tnaqqis tal-faqar u l-inklużjoni soċjali, li 
jikkostitwixxu l-għanijiet ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020;

3. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-faqar tinkludi l-ġlieda kontra l-esklużjoni, u li r-reġjuni
rurali b'densità tal-popolazzjoni baxxa jew b'popolazzjonijiet li qed jixjieħu jkollhom 
jindirizzaw nuqqas fl-għoti ta' servizzi tas-saħħa, li jistgħu jiġu kkumpensati sa ċertu punt
mill-aċċess imtejjeb għal teknoloġiji broadband u l-promozzjoni tat-telemediċina;

4. Iqis li l-approċċ territorjali għandu jkun mekkaniżmu effettiv għall-appoġġ ta’ SMEs biex 
joħolqu impjiegi ġodda u sostenibbli u biex jinbdew jew jiġu żviluppati programmi għal 
taħriġ professjonali; iqis li l-attività intraprenditorjali mmirata lejn it-tkabbir u l-impjieg u
l-isfruttar tal-potenzjal jistgħu jaħdmu bejn konfini amministrattiva reġjonali u oħra, u 
jitlob lill-Istati Membri jtejbu l-kundizzjonijiet eżistenti għall-intraprendituri ġodda sabiex
ikunu jistgħu jisfruttaw aħjar il-potenzjal għoli tagħhom biex joħolqu impjiegi ġodda u 
sostenibbli;

5. Jemmen li approċċ territorjali integrat għall-FSE u għall-fondi tal-UE l-oħra huwa vitali 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà permezz ta' governanza f'diversi 
livelli; Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat il-bini tal-kapaċità adegwat, l-involviment tas-
sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili u s-sjieda fil-livelli lokali, reġjonali, u mikroreġjonali, 
kemm f'ambjenti rurali kif ukoll urbani, inter alia permezz ta' taħriġ relatat mal-proċeduri
għall-ippjanar, l-allokazzjoni ta' fondi u l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet fil-kuntest tal-
politika ta' koeżjoni, kif ukoll għal aċċess imtejjeb għall-informazzjoni dwar kif jistgħu 
jintużaw aħjar ir-riżorsi tal-UE għall-iżvilupp reġjonali;

6. Jenfasizza l-importanza li jinħolqu sinerġiji b’saħħithom bejn il-politika ta’ koeżjoni u 
politiki Ewropej oħra, sabiex tiġi ssalvagwardjata l-effettività tagħha fl-indirizzar ta’ sfidi 
attwali soċjali u tal-impjieg;

7. Jenfasizza l-importanza, waqt li tkun qiegħda tissawwar u tiġi implimentata l-politika ta’ 
koeżjoni, li jiġi żgurat bilanċ ġust bejn il-kontrolli meħtieġa għall-użu tal-fondi, u l-
effettività tagħhom;

8. Jirrimarka li l-kooperazzjoni territorjali u l-istrateġiji makroreġjonali jistgħu jkunu 
strumenti utli għall-identifikazzjoni u l-ġlieda kontra disparitajiet reġjonali, bħall-aċċess 
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għall-edukazzjoni u l-impjiegi, u għall-promozzjoni tal-konverġenza bejn ir-reġjuni 
Ewropej;

9. Jinnota li hemm disparitajiet konsiderevoli soċjali u fl-impjiegi kemm bejn u fi ħdan ir-
reġjuni li ma jistgħux dejjem jiġu riflessi mill-indikatur eżistenti; jemmen li fejn hemm 
konċentrament tal-faqar l-aktar fuq livell makroreġjonali, għandu jiġi indirizzat kif ikun 
xieraq; jemmen li l-programmi għandhom ikunu adattati għall-bżonnijiet reġjonali u
subreġjonali u għandhom jikkonċentraw fuq prijoritajiet li joffru rispons għall-isfidi 
speċifiċi li qegħdin jiġu affrontati; iqis li l-fondi tal-FSE u fondi tal-UE oħra għandhom 
jitqiesu bħala l-istrument prinċipali għall-indirizzar, fuq livell lokali, tal-bżonnijiet fil-
qasam tal-impjieg (b'mod partikolari l-impjieg taż-żgħażagħ), l-aċċess għal kura tas-saħħa, 
l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar; 

10. Jemmen li sabiex jiġu indirizzati b'mod adegwat disparitajiet soċjali u ekonomiċi huwa
importanti li l-ipprogrammar li jqis l-kumplimentarjetà bejn miżuri li jistgħu jitqiesu
rispettivament "iebsin" (bħall-ERDF, eż. l-infrastruttura) u 'rotob' (l-aktar bħall-FSE, eż. 
it-taħriġ); jemmen li miżuri xierqa għal rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika għandhom 
iqisu dawn il-bżonnijiet u jippermettu riżorsi kumplimentari adegwati biex jintużaw 
speċjalment fl-oqsma tal-edukazzjoni u tal-infrastruttura tas-saħħa;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tispeċifika l-proċeduri għall-allokazzjoni ta' riżorsi tal-politika 
ta’ Koeżjoni għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażaġħ u l-faqar;

12. Jenfasizza li r-rispons effettiv għal ħafna problemi fil-qasam tal-esklużjoni soċjali u l-
faqar jirrikjedi approċċ aġġustat u differenzjat li għandu jqis il-bżonnijiet speċifiċi ta’ 
territorju partikolari (eż. żoni metropolitani jew żoni rurali);

13. Jikkunsidra li huwa essenzjali li l-politika ta' koeżjoni għandha tkopri t-territorju totali tal-
UE, u għalhekk jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex toħloq kategorija "reġjuni ta' 
tranżizzjoni", li se tgħin biex tiġi żgurata reazzjoni proporzjonata u mmirata għas-
sitwazzjoni fiż-żewġ reġjuni fejn il-PGD qiegħed jiżdied u f'dawk fejn qiegħed jaqa';

14. Jemmen li l-mobilità tal-ħaddiema u l-gradwati żgħażagħ fl-UE tista’ tkun soluzzjoni 
għan-nuqqasijiet tas-suq tax-xogħol reġjonali u lokali u jħeġġeġ lill-Istati Membri u lir-
reġjuni biex jużawha b’mod aktar effettiv sabiex iħeġġu l-iżvilupp u l-koeżjoni territorjali;

15. Jikkunsidra li l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet appoġġjati mill-FSE f’livelli tal-politika 
differenti hija essenzjali sabiex ikun permess approċċ territorjali effiċjenti; iqis li huwa 
neċessarju, b'mod partikolari, li ssir konnessjoni bejn is-servizzi ta' edukazzjoni u l-
faċilitajiet għall-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol lokali;

16. Iqis li huwa importanti li l-kuntratti ta' sħubija u l-programmi operattivi għandhom 
jipprovdu analiżi komprensiva tad-differenzi f'sitwazzjonijiet soċjali u tal-impjieg u tal-
bżonnijiet għall-iżvilupp ta' żoni partikolari, kif ukoll strateġiji integrati li jinvolvu fondi
relevanti biex jindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi reġjonali u lokali ta' dawk iż-żoni 
ġeografiċi affettwati l-aktar mill-qgħad, il-faqar u servizzi għall-kura tas-saħħa
insuffiċjenti jew ta' gruppi fil-mira fl-akbar riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni 
soċjali; għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-komunitajiet marġinalizzati f’dan il-
kuntest;
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17. Jikkunsidra li huwa ta’ importanza ewlenija li jiġu promossi skambji tal-aħjar prattiki bejn 
l-Istati Membri, fil-kuntest ta’ ppjanar fit-tul għall-iżvilupp territorjali, sinifikanti u 
effettiv, u permezz tal-promozzjoni ta’ impjiegi deċenti u sostenibbli bl-għan tal-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar u l-qgħad;

18. Jemmen li l-programmi operazzjonali u l-proġetti għandhom jiġu ddisinjati u implimentati 
fil-livell xieraq u li r-rwol tal-ibliet, tat-territorji ġeografiċi funzjonali, u taż-żoni li qed 
jiffaċċjaw problemi ġoegrafiċi jew demografiċi speċifiċi għandu jingħata attenzjoni;

19. Ifakkar li għandhom isiru sforzi biex jiġu żgurati l-impjieg u l-integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol għal dawk fl-aktar ċirkostanzi żvantaġġjati;

20. Jikkunsidra li l-kapaċità istituzzjonali f’livelli differenti ta’ intervent hija element 
sinifikanti li jiżgura s-suċċess tal-applikazzjoni tal-approċċ territorjali;

21. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw, permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
sħubija1djalogu miftuħ bil-konsultazzjoni u l-involviment tal-partijiet interessati, bħalma 
huma l-awtoritajiet lokali, is-sħab soċjali u l-NGOs, fil-kuntest tat-tħejjija ta' kuntratti ta' 
sħubija u l-firxa sħiħa ta' programmi operattivi, partikolarment f'oqsma bħall-ambjent, l-
inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs; jemmen li, sabiex 
l-approċċ territorjali jkun użat b’mod effiċjenti għal azzjonijiet iffinanzjati mill-FSE, 
huwa essenzjali li tinbena fiduċja reċiproka bejn il-partijiet interessati kollha msemmija 
hawn fuq;22. Ifakkar fl-importanza li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' pjattaformi
ta' koordinazzjoni għal proġetti innovattivi li jkunu kisbu riżultati eċċellenti fil-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u li jkunu tejbu l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa;

23. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tressaq pjan għall-iffaċilitar tal-użu effiċjenti tal-
FSE minn dawk il-pajjiżi li qed jiffaċċjaw l-akbar diffikultajiet finanzjarji;

24. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea biex jiżviluppaw 
rakkomandazzjonijiet xierqa għat-tisħiħ ta’ approċċ tal-politika bbażat fuq ir-riżultati u 
evidenza ddokumentata sabiex tiżdied l-implimentazzjoni effettiva tal-politika ta’ 
koeżjoni;

                                               
1 Dokument ta' Ħidma dwar il-prinċipju tas-sħubija fl-implimentazzjoni tal-Fondi Komuni tal-Qafas Strateġiku -
elementi għall-Kodiċi ta' Kondotta Ewropea dwar l-Sħubija (SWD (2012) 0106).
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