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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-politika ekonomika, il-politika reġjonali u l-politika soċjali tal-UE huma marbuta
ma' xulxin, u li l-problemi tal-kapaċità ta' assorbiment ta' fondi differenti fl-Istati
Membri huma simili;

1.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-Fond Soċjali Ewropew
(FSE) tal-futur jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020 floqsma tal-impjiegi u tal-politika soċjali bħala strument effiċjenti, sempliċi u faċli biex
jintuża;

2.

Jenfasizza li jeħtieġ jiġu kkonċentrati l-isforzi fuq għadd limitat ta' prijoritajiet sabiex
jiġi massimizzat l-impatt tal-FSE fl-appoġġ tal-Istrateġija Ewropa 2020;

3.

Jistieden lill-Istati Membri jinvolvu lill-imsieħba soċjali fil-livelli nazzjonali u lokali
biex jidentifikaw aħjar il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol;

4.

Jistieden lill-Istati Membri jtejbu t-tagħrif dwar l-aċċessibilitá tal-FSE u jkabbru lkapaċitajiet ta' bini ta' proġetti sabiex jingħata kontribut lill-ħolqien ta' impjiegi ġodda;

5.

Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li filwaqt li tappoġġa l-implimentazzjoni talIstrateġija Ewropa 2020, il-politika ta' koeżjoni tnaqqas id-differenzi u tippromwovi
żvilupp armonjuż fl-UE;

6.

Jiddispjaċih li minħabba proċeduri amministrattivi twal, regoli kkumplikati u
mekkaniżmi ta' kontroll tqal, l-implimentazzjoni tal-FSE mhix veloċi daqskemm previst
u li ħafna benefiċjarji potenzjali huma skoraġġuti milli japplikaw għall-fondi;

7.

Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-livell ta' finanzjament konġunt, biex ikun jirrifletti
aħjar il-livell ta' żvilupp; jistieden lill-Istati Membri joħolqu mekkaniżmi sabiex jgħinu
lill-benefiċjarji ż-żgħar jippreparaw għall-applikazzjonijiet u waqt il-perjodu ta'
implimentazzjoni;

8.

Jistieden lill-Istati Membri jużaw aktar il-possibilità ta' pagamenti bil-quddiem għallbenefiċjarji tal-FSE;

9.

Jenfasizza l-ħtieġa għal fokus b'saħħtu u dedikat fuq ir-riżultati tal-appoġġ tal-FSE
permezz ta' titjib fis-sistemi ta' evalwazzjoni, monitoraġġ u indikaturi.
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