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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. Jenfasizza li, fi żmien ta' kriżi li tirriżulta f'domanda dejjem tikber għas-servizzi soċjali ta' 
kwalità, il-pressjoni fuq l-awtoritajiet reġjonali u lokali bħala riżultat ta' limiti finanzjarji 
qed ikollha effett negattiv fuq il-koeżjoni soċjali, l-edukazzjoni u l-impjieg sostenibbli; 
jenfasizza li l-awtoritajiet reġjonali u lokali qed jaffaċċjaw ostakli biex jittrattaw problemi 
bħall-faqar u l-esklużjoni soċjali, u għalhekk biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ewropa 2020;

2. Jenfasizza r-rwol speċjali tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) fl-appoġġjar tal-investiment 
soċjali u l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod partikolari billi 
jikkontribwixxi għal livelli għoljin ta' impjieg sostenibbli u produttività u, fl-istess ħin, 
jiġġieled b'mod effettiv il-faqar u l-esklużjoni soċjali kif ukoll tiżdied il-koeżjoni soċjali;

3. Jilqa' s-simplifikazzjoni tal-proċeduri marbuta mal-implimentazzjoni tal-FSE u l-
aċċessibbiltà miżjuda tal-Fond, b'mod partikolari għal proġetti iżgħar fil-livell lokali, li 
jippermetti rispons aħjar u aktar fil-pront għall-isfidi ppreżentati mis-sitwazzjoni 
ekonomika u soċjali diffiċli u għal parteċipazzjoni usa' minn organizzazzjonijiet 
benefiċjarji fl-implimentazzjoni tal-investimenti; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza 
tal-istrumenti l-ġodda għal żvilupp lokali mmexxi mill-komunità, li jippermetti gruppi ta' 
azzjoni fil-livell lokali biex jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji lokali tal-impjieg; 
jistieden lill-Istati Membri biex jipprevedu opportunitajiet bħal dawn bħala parti mill-
proċess ta' programmar attwali sabiex isir użu mill-potenzjal kbir tal-gruppi ta' azzjoni 
lokali fir-rigward tal-innovazzjoni;

4. Jemmen li l-infiq tal-koeżjoni għandu joffru l-livell xieraq ta' flessibilità sabiex jippermetti 
lill-Istati Membri li jindirizzaw il-konġestjonijiet tal-politiki speċifiċi tagħhom stess 
sabiex jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 2020;

5. Jenfasizza l-importanza tal-adattament għal-limiti baġitarji li għaddejjin fl-Ewropa, 
filwaqt li jibqa' jsir investiment fil-ġejjieni; ifakkar lill-Istati Membri li l-isfida mhijiex li 
jintnefaq aktar, imma li jsir infiq aktar effiċjenti.

6. Jinnota li fi tmiem l-2012, it-talbiet għall-ħlas li jammontaw għal EUR 4.2 biljun ma 
setgħux jiġu onorati f'isem l-FSE u qed jitħallsu mill-envelopp tal-2013; jisħaq fuq l-
impatt negattiv tat-treġġigħ lura fir-rigward tal-implimentazzjoni dwar is-sitwazzjoni tat-
teżor tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u tal-benefiċjarji; barra minn hekk jenfasizza li 
mill-ammont globali ta' EUR 11.2 biljun previst fil-Baġit ta' Emenda Nru.2/2013, EUR 
3.253 biljun huma maħsubin għall-FSE u li dan il-baġit ta' emenda għandu jitħallas kollu 
kemm hu, possibilment f'żewġ passi; jitlob impenn politiku mill-Kunsill biex l-obbligi 
legali kollha dovuti fl-2013 jitħallsu sal-aħħar ta' din is-sena;

7. Jitlob għat-tnaqqis tal-livell globali ta' reste à liquider (RAL), li jikkostitwixxi theddida 
serja għall-użu effettiv tal-politika ta' koeżjoni li tfixkel l-investimenti futuri fit-tkabbir u 
l-impjiegi; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
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biex jagħmlu l-aħjar użu possibbli tar-riżorsi disponibbli taħt il-Fondi ta' Koeżjoni u 
Strutturali, permezz ta' ppjanar sod ta' proġetti u applikazzjonijiet, u biex jiġi żgurat li l-
kofinanzjament ikun appoġġjat kif suppost;

8. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni hija fattur importanti li jagħti spinta lill-investiment 
pubbliku u privat, bil-potenzjal li jgħin biex jiżviluppa governanza tajba u parteċipazzjoni 
pubblika fil-livelli kollha, b'hekk ikun hemm kontribut simultanju għat-tkabbir 
ekonomiku, l-impjieg, l-iżvilupp sostenibbli u l-koeżjoni soċjali fl-Unjoni kollha u fir-
reġjuni li jibbenefikaw direttament minnu, b'hekk tiġi żgurata s-solidarjetà fost iċ-ċittadini 
Ewropej u r-reġjuni Ewropej; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li anki fi żminijiet 
ta' kriżi, l-atturi lokali għadhom ipprovduti bir-riżorsi finanzjarji neċessarji biex ikunu 
kapaċi jużaw il-Fondi Strutturali;

9. Jappoġġja bis-sħiħ bidla fil-prijoritajiet tal-infiq b'tali mod li l-Istati Membri jinvestu fi 
tkabbir fuq perjodu twil, inkluż investiment fl-impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, li 
jista' jkollhom rwol importanti biex jagħtu spinta lill-kompetittività tal-Istati Membri; 

10. Jenfasizza li l-ekonomija lokali hija fattur ta' rkupru ewlieni għall-komunitajiet u li dan 
huwa importanti fis-sitwazzjoni attwali ta' kriżi; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-effetti 
ekonomiċi u soċjali tal-ekonomija soċjali fit-titjib tal-koeżjoni soċjali fil-livell lokali; 
Jistieden lill-Istati Membri biex jipprovdu opportunitajiet ta' ffinanzjar għall-ekonomija 
soċjali permezz tal-Fondi Strutturali għall-perjodu 2014-2020;

11. Jenfasizza r-rwol li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jista' jkollhom fit-tisħiħ ta' tkabbir 
sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi, fit-trawwim tat-tessut soċjali u fil-promozzjoni tas-
sorsi tal-enerġija rinnovabbli, in-netwerks intelliġenti u l-mobilità sostenibbli;

12. Jenfasizza li l-governanza ekonomika tal-UE għandha tkun flessibbli biżżejjed biex 
tippermetti investimenti favur it-tkabbir u li joħolqu l-impjieg, li huma appoġġjati mill-
politika ta' koeżjoni, sakemm dawn ma jwasslux biex l-Istati Membri jaqbżu l-livelli ta' 
dejn u defiċit miftiehem fil-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir imġedded;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u, fejn 
ikun applikabbli, tas-sħab soċjali u sħab relevanti oħrajn fl-ipprogrammar, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fondi Strutturali, li jirriżultaw 
f'rabtiet aħjar bejn l-istrateġiji tal-UE, nazzjonali u reġjonali; iħeġġeġ l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali, kulfejn hu possibbli, biex jiżviluppaw parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili sabiex 
jiġi żgurat li l-proġetti jirċievu l-appoġġ u l-iffinanzjar neċessarju biex jintlaħqu l-objettivi 
tagħhom.

14. Jitlob għal aktar trasparenza fl-użu ta' fondi u għal komunikazzjoni aħjar li jwasslu għal 
sjieda aktar ġenerali, apprezzament u kontroll tal-użu tal-fondi;

15. Jitlob għal aktar simplifikazzjoni tar-regoli u għal flessibilità u trasparenza miżjuda fl-
ipprogrammar u l-ġestjoni tal-Fondi Strutturali, li b'hekk jippermettu implimentazzjoni 
aħjar tal-proġetti kif ukoll rispons aktar fil-pront u aktar xieraq għall-isfidi u t-theddid 
soċjali;

16. Jenfasizza li ma hemm l-ebda relazzjoni diretta bejn il-prestazzjoni tal-politika reġjonali u 
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l-prestazzjoni makroekonomika ta’ Stat Membru, u li r-reġjuni m’għandhomx jiġu 
kkastigati għan-nuqqas ta’ konformità fil-livell nazzjonali mal-proċeduri relatati mal-
governanza ekonomika; jemmen li jekk jiġu imposti penali addizzjonali, il-problemi ta' 
dawk l-Istati Membri li diġà qed jaffaċċjaw diffikultajiet makroekonomiċi jistgħu 
jiggravaw u li għalhekk, dawn il-kundizzjonalitajiet makroekonomiċi mhumiex 
aċċettabbli.
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