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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jilqa' l-Ħames Rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżijoni ekonomika, soċjali u 
territorjali, li jipproponi prospettivi għall-ġejjieni tal-politika f'dan il-qasam, b'mod 
partikolari billi jorbotha mal-istrateġija Ewopa 2020, b'qafas strateġiku komuni li jsarraf l-
objettivi tal-Ewropa 2020 fi prijoritajiet ta' investiment;

2. Japprova l-intenzjoni li jiġu żviluppati strateġiji ġodda makroreġjonali u jitlob li jiġu 
adottati miżuri biex jidentifikaw u jiġġieldu kontra d-diverġenzi reġjonali, pereżempju 
f'dak li jirrigwarda l-aċċess għall-impjiegi u għall-edukazzjoni;

3. Jinsisti fuq il-fatt li l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jipprovdi sostenn kruċjali għall-politiki 
tas-suq tax-xogħol u għandu rwol importanti fit-tisħiħ tal-inklużjoni soċjali;

4. Jitlob li l-effikaċja tal-FSE titqawwa permezz ta' azzjonijiet orjentati aktar lejn ir-riżultati 
u jqis li, għal dan il-għan, jeħtieġ li jkun hemm definizzjoni ex ante ta' objettivi u 
indikaturi tar-riżultati ċari u li jistgħu jitkejlu;

5. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb il-viżibbiltà tal-interventi tal-FSE u tagħmlu aktar 
aċċessibbli u aktar kapaċi jappoġġa l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari 
permezz tal-implimentazzjoni tal-edukazzjoni matul il-ħajja, li ġġib 'il quddiem l-
adattabbiltà ta' ħiliet il-ħaddiema għal-esiġenzi tas-suq tax-xogħol;

6. Iqis li jeħtieġ tintlaħaq armonizzazzjoni mtejba bejn il-fondi strutturali differenti u 
speċjalment titjib tas-sinerġiji bejn l-FSE u l-FEŻR;

7. Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-iżvilupp tal-innovazzjoni u tal-
kapaċità tal-SMEs, li huma minn ta' quddiem fil-ħolqien tal-impjiegi, għall-varar ta' 
proġetti;

8. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jissimplifikaw il-proċeduri u jnaqqsu l-
piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi żejda, kif ukoll l-ostakoli l-oħra għall-ilħiq tal-objettivi 
tal-Unjoni Ewropea f'dak li jirrigwarda t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi.


