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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 Soċjali, hekk kif il-Koeżjoni Territorjali, huma prinċipji 
fundamentali għad-definizzjoni tal-politiki u tal-azzjonijiet kollha tal-UE, kif stabbiliti fl-
Artikolu 7 TFUE u li l-implimentazzjoni tagħhom għandha tintegra l-previżjonijiet tal-
Artikolu 9 TFUE;

2. Jafferma li l-fini tal-politiki ta' koeżjoni għandha tkun tkabbir ekonomiku sostenibbli 
mqassam territorjalment u soċjalment b'mod uniformi, il-ħolqien ta' impjiegi u t-twettiq 
tal-mudell soċjali Ewropew li jikkostitwixxi element ta' koeżjoni u kompetittività tal-
ekonomija Ewropea;

3. Iqis lill-politika ta' koeżjoni wieħed mill-pilastri tal-politika ekonomika u tal-istrateġija 
tal-investimenti fit-tul tal-Unjoni;

4. Jinsab konvint li d-diffikultajiet maħluqa mill-kriżi ekonomika għandhom jixprunaw lill-
Kummissjoni tippreżenta malajr proposta għal riforma tal-Fondi Strutturali li tkun 
ambizzjuża u koerenti mal-objettivi fissati mill-istrateġija EU2020 u li tqis, fost affarijiet 
oħra, il-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jinsabu fir-riżoluzzjoni A7-0267/2010;

5. Iqis li biex l-istrateġija EU2020 tirnexxi, il-politiki 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 l-Fond Soċjali 
Ewropew huwa l-uniku strument speċifiku maħsub għas-suq tax-xogħol u għall-inklużjoni 
soċjali u għalhekk għandu jissaħħaħ;

6. Iqis li biex il-FSE jintuża b'mod li jħalli l-frott huwa għandu jiffoka fuq investimenti 
f'kompetenzi, attivitajiet ta' taħriġ kontinwu u taħriġ professjonali mill-ġdid, fil-
funzjonament tajjeb tas-suq tax-xogħol u fuq il-kundizzjonijiet soċjali, bil-għan li jiġu 
promossi l-kapaċità għall-impjieg, il-produttività, it-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa;

7. Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-kontribut tal-FSE fil-kuntest tal-arkitettura futura tal-
Fondi Strutturali; iqis bħala utli l-fatt li l-FSE jitqiegħed fi ħdan regolament u qafas 
strateġiku bażiku li jkun fih dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-fondi għall-koeżjoni u 
jżomm regoli, il-funzjonament u l-finanzjament tiegħu stess;

8. Jirrikonoxxi l-impatt inugwali tal-kriżi ekonomika fuq it-territorju u fuq iċ-ċittadini tal-
UE, jaħseb li l-istrateġija l-ġdida tal-użu tal-fondi se tkun iktar effikaċi jekk tinvolvi l-
livelli reġjonali u lokali ta' governanza, kapaċi jiddeklinaw l-objettivi strateġiċi għall-
ispeċifiċitajiet territorjali anki permezz ta' djalogu strutturat mal-partijiet interessati 
kollha;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta riforma tal-Fondi Strutturali bil-għan li jkun hemm 
aktar semplifikazzjoni tal-proċeduri u tal-modi ta' użu, titjib tas-sistema tal-kontrolli u tat-
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trasparenza fl-assenjazzjoni tal-fondi biex tingħata aktar viżibilità lill-politiki ta' koeżjoni 
tal-UE.


