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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. Jilqa' s-seba' u t-tmien rapport ta' progress u jitlob lill-Kummissjoni biex fl-2014, fis-sitt 
rapport dwar il-koperazzjoni ekonomika u soċjali, teżamina l-effetti fit-tul tal-koeżjoni 
bejn ir-reġjuni Ewropej li dejjem qed tonqos minħabba l-kriżi ekonomika, u liema miżuri 
għandhom jittieħdu biex inaqqsu d-diskrepanza;

2. Jindika li l-proporzjon kbir ta' persuni li jieqfu mill-iskola qabel iż-żmien, f'xi reġjuni 
jaqbeż b'mod sinifikanti l-10 % u li għalhekk għandha tinstab soluzzjoni għall-problema 
tal-integrazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ bi ftit kwalifiki fis-suq tax-xogħol, peress li n-
nuqqas ta' kwalifiki jwassal għall-qgħad, li min-naħa tiegħu iwassal għall-faqar;

3. Jenfasizza li l-okkupazzjoni f'xi reġjuni għadha anqas minn 60 % u li xi reġjuni lanqas 
biss jilħqu l-miri nazzjonali ta' madwar 20–25 % , li għandu effett żvantaġġuż ħafna fuq 
iż-żgħażagħ, in-nisa, l-anzjani u persuni bi bżonnijiet speċjali; iż-żamma ta' tali persuni 
f'impjieg teħtieġ miżuri speċjali, speċjalment minħabba li l-qgħad kien karatteristika ta' xi 
komunitajiet iżolati għal ġenerazzjonijiet sħaħ u dan huwa ta' riskju partikolarment għall-
gruppi ta' popolazzjoni emarġinati;

4. Jenfasizza, fir-rigward tal-hekk magħruf 'paradoss tal-ibliet', li n-numru ta' familji esposti 
għar-riskju tal-faqar, li jbatu minn nuqqasijiet materjali serji u b'intensità ta' okkupazzjoni 
baxxa ħafna u li jinsabu f'riskju tal-esklużjoni, spiss ikun akbar fir-reġjuni fil-bliet li l-
indikaturi jikklassifikaw bħala żviluppati; dan jirrigwarda primarjament familji b'ġenitur 
wieħed, familji li qed jieħdu ħsieb ta' membru tal-familja b'diżabbiltà, jew anzjani li qed 
joqorbu lejn il-pensjoni, kategoriji li għalihom għandu jitqies b'mod partikolari l-aċċess 
għal opportunitajiet ugwali, inkluż l-aċċess fiżiku u l-aċċess għall-mezzi tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni, fejn l-implimentazzjoni tagħhom għandha titkejjel permezz ta' 
indikaturi komparabbli u objettivi, filwaqt li jitqiesu l-isfidi demografiċi.


