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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' domanda dejjem tikber għas-servizzi soċjali, il-pressjoni 
finanzjarja fuq l-awtoritajiet reġjonali u lokali, minħabba limitazzjonijiet finanzjarji, jista' 
jkollha effett negattiv fuq il-koeżjoni soċjali u l-impjieg, u b'hekk tostakola l-ilħuq tal-
għanijiet ta' Ewropa 2020;

2. Jilqa' s-simplifikazzjoni tal-proċeduri u ż-żieda fl-aċċessibbiltà tal-Fond Soċjali Ewropew, 
li jippermetti rispons aħjar u aktar fil-pront għall-isfidi ppreżentati mis-sitwazzjoni 
ekonomika attwali;

3. Jenfasizza r-rwol speċjali tal-FSE fl-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod 
partikolari billi tikkontribwixxi għal livelli għoljin ta' impjieg, produttività u koeżjoni 
soċjali;

4. Jitlob għat-tnaqqis tal-livell ġenerali ta' reste à liquider (RAL), li jikkostitwixxi theddida 
serja għall-użu effettiv tar-riżorsi tal-politika ta' koeżjoni u b'hekk ifixkel il-potenzjal 
tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi; 

5. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni hija fattur importanti li jagħti spinta lill-investiment 
pubbliku u privat u b'hekk tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku fl-Unjoni kollha 
kemm hi u mhux biss fir-reġjuni li jibbenefikaw minnha direttament; 

6. Jenfasizza li l-governanza ekonomika tal-UE għandha tkun flessibbli biżżejjed biex 
tippermetti investimenti favur it-tkabbir u għall-ħolqien tal-impjiegi, appoġġati mill-
politika ta' koeżjoni; 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-
ipprogrammar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fondi, li 
tiggarantixxi rabta aħjar bejn strateġiji tal-UE, nazzjonali u reġjonali; 

8. Jitlob għal aktar simplifikazzjoni tar-regoli u aktar flessibilità fl-ipprogrammar u l-ġestjoni 
tal-Fondi Strutturali, li jippermettu implimentazzjoni aħjar tal-proġetti kif ukoll azzjonijiet 
ta' rispons aktar fil-pront u aktar adegwati għall-isfidi u t-theddid soċjali. 


