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SUĠĠERIMENTI

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

1. Huwa tal-fehma li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-
potenzjal tax-xogħol ta’ ekonomija sostenibbli, billi tgħin biex jiġu eliminati d-differenzi 
bejn ir-reġjuni u biex l-ekonomija tingħata spinta, bil-għan li ma jkunx hemm qgħad; 
jenfasizza r-rwol li għandu jkollhom il-livelli reġjonai u lokali fil-promozzjoni ta' 
ekonomija sostenibbli, filwaqt li jisħaq li r-reġjuni għandhom jużaw il-Fondi Strutturali 
Ewropej u l-Fond ta' Koeżjoni biex jieħdu inizjattivi ħalli joħolqu impjiegi ġodda, 
sostenibbli u li jdumu fiż-żmien; jisħaq fuq l-importanza li l-Istati Membri jużaw il-Fond 
Soċjali Ewropew biex jinvestu f'attivitajiet ta' ħiliet, impjiegi, taħriġ u taħriġ mill-ġdid bil-
għan li jkattru u jtejbu l-impjiegi permezz ta' proġetti nazzjonali, reġjonali u lokali; 
jemmen li l-esperjenza professjonali ta' nies aktar anzjani tista' wkoll tagħti kontribut għal 
dawn l-inizjattivi, fid-dawl tal-proporzjon dejjem jikber ta' nies aktar anzjani fil-
popolazzjoni tal-UE; jirrakkomanda li l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandu jkollhom 
kuntatti xierqa u permanenti mal-ambjent tan-negozju, mal-organizzazzjonijiet ta' min 
iħaddem, it-trejdunjins u l-NGOs bil-għan li jipproġettaw il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol 
fiż-żmien medju u fit-tul;

2. Jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq l-importanza tal-kunċett ta' żvilupp urban integrat u li l-
iżvilupp mill-ġdid ta' żoni urbani żvantaġġati jista' jassumi rwol mill-aktar prominenti; 
iqis li prerekwiżit għal dan ikun qafas ta' politika ċar, inkluża ż-żamma tal-promozzjoni 
td-dimensjoni urbana fil-Fondi Strutturali;

3. Jenfasizza li, fil-kuntest tal-kriżi ekonomika attwali u tal-kwistjoni tat-tibdil fil-klima, 
huwa tal-akbar importanza li l-iżvilupp ta' ekonomija ekoloġika jingħata appoġġ; jinnota li 
l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol ewlieni fil-bidla lejn sostenibbiltà akbar; 
partikolarment f'termini tal-kapaċità tagħhom li jrawmu rabtiet bejn iċ-ċentri edukattivi, 
tat-taħriġ u tar-riċerka u l-SMEs; jenfasizza li għal dan il-għan il-politika ta' koeżjoni tal-
UE tirrappreżenta għodda ewlenija, li tista' tgħin mhux biss fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima permezz ta' politika intelliġenti dwar l-enerġija, imma wkoll tiftaħ il-prospett ta' 
opportunitajiet ekonomiċi u ta' impjieg ġodda għaċ-ċittadini; 

4. Jinnota li l-impatt tat-tibdil fil-klima fl-Ewropa jvarja minn reġjun għall-ieħor, li skont 
studju tal-Kummissjoni1 r-reġjuni fin-Nofsinhar u l-Lvant tal-Ewropa, fejn tgħix iżjed 
minn terz mill-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea, huma partikolarment esposti għall-
pressjoni tat-tibdil fil-klima, li l-gruppi l-aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni huma dawk li 
l-aktar jintlaqtu ħażin, u li bħala riżultat jafu jiżviluppaw żbilanċi reġjonali u soċjali akbar;

5. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-edukazzjoni, li ssawwar 

                                               
1 Dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummisjsoni bl-isem ‘Regions 2020 – An Assessment of Future 
Challenges for EU Regions’, Novembru 2008, disponibbli bl-Ingliż fl-indirizz:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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il-bażi għall-ksib ta’ aktar kompetenzi orjentati lejn il-futur, inkluż permezz tal-
edukazzjoni tul il-ħajja u t-taħriġ mill-ġdid; jinnota li l-kundizzjonijiet ġenerali li 
jiggvernaw l-edukazzjoni u t-taħriġ ulterjuri taż-żgħażagħ, inklużi dawk li jħallu l-iskola 
bla kwalifiki, f'bosta pajjjiżi huma r-responsabbiltà tal-awtoritajiet reġjonali u lokali; 
għaldaqstant iħeġġeġ lir-reġjuni biex jagħmlu użu mill-Fondi Strutturali għall-
infrastruttura edukattiva, speċjalment f'żoni u reġjuni urbani żvantaġġati u biex jagħmluha 
possibbli li jkun hemm edukazzjoni komprensiva u inklużiva fl-iskejjel bl-użu ta' dan l-
appoġġ; jinnota l-potenzjal sinifikanti (edukattiv u ta' taħriġ) offrut mill-ħolqien u ż-
żamma ta' rabtiet bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u azjendi u assoċjazzjonijiet, f'dak li 
jirrigwarda l-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli fl-oqsma tat-trasport lokali, il-mobbiltà 
urbana, l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, u l-enfasi fuq l-opportunitajiet indaqs;

6. Jisħaq fuq l-importanza tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) għar-
raggruppamenti reġjonali billi r-riċerka, l-innovazzjoni u l-infrastruttura jinġemgħu 
flimkien lokalment fil-kuntest ta' teknoloġiji ġodda, bħalma huma l-enerġija rinnovabbli u 
l-effiċjenza enerġetika; ikompli jenfasizza li, speċjalment f'żoni urbani, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali qegħdin fl-aħjar pożizzjoni u huma l-iktar kapaċi biex joħolqu l-
kundizzjonijiet neċessarji għall-iżvilupp ta' ragruppamenti ta' azjendi innovattivi; jinnota li 
raggruppament ta' dan it-tip jista' jaġixxi bħala xprun deċiżiv għall-iżvilupp ekonomiku 
lokali u jaf joħloq impjiegi ġodda fir-reġjuni; 

7. Huwa konxju tal-fatt li l-iskemi ta' finanzjament nazzjonali u reġjonali tal-UE għadhom 
ħafna nieqsa mill-kooordinament u għaldaqstant, bil-għan li jintlaħqu l-miri ta' 
Ewropa 2020, jisħaq fuq il-ħtieġa ta' koordinament aħjar f'diversi livelli bejn il-programmi 
u ta' appoġġ għal sinerġiji akbar bejn il-politiki komuni differenti bl-użu tal-Fondi 
Strutturali, dawk agrikolu u dawk għall-iżvilupp rurali, il-Programm Kwadru tar-Riċerka 
u l-Programm ta' Qafas tal-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP);

8. Jenfasizza l-valur miżjud tat-tagħlim tul il-ħajja u jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu 
eżerċizzju dettaljat tat-tfassil ta' stampa tal-potenzjali lokali sabiex jorganizzaw taħriġ 
immexxi mid-domanda li jqabbel ir-riżorsi disponibbli mal-bżonnijiet attwali u biex 
jerġgħu jistabbilixxu l-prestiġju tal-edukazzjoni sekondarja vokazzjonali billi jipprovdu 
edukazzjoni ta' standard għoli, b'mod partikolari f'reġjuni fejn il-potenzjal lokali u l-oqsma 
ta' xogħol tradizzjonali jkunu jeħtieġu li jiġu żviluppati għalkollox il-ħiliet u l-għarfien 
speċjali; jitlob lill-Kummissjoni biex tagħti lill-Istati Membri biżżejjed appoġġ tekniku 
dwar kif ifasslu stampa tal-bżonnijiet lokali u jinnota li l-iskejjel sekondarji vokazzjonali 
ta' standard għoli jistgħu jikkontribwixxu biex jonqos il-qgħad tal-gradwati u jwasslu għal 
impjiegi sostenibbli;

9. Jipponta lejn ir-rwol ewlieni li għandhom l-SMEs fit-tħeġġiġ tal-innovazzjoni fl-Ewropa; 
iħeġġeġ lis-settur privat u lil dak pubbbliku biex jużaw il-Fond Soċjali Ewropew bħala 
mezz għall-promozzjoni tal-attitudnijiet u l-ħiliet intraprenditorjali fost iż-żgħażagħ, kif 
ukoll għall-għoti ta' gwida dwar il-karrieri għal nies li jkunu qed jiffaċċaw il-qgħad;

10. Jenfasizza l-importanza tal-mobbiltà ġeografika tal-ħaddiema f’konformità mat-Trattati; 
jirrikonoxxi li titjib tal-mobbiltà bis-saħħa ta’ trasport lokali ta’ kwalità jżid l-aċċess għal 
opportunitajiet tax-xogħol, u li l-effett multiplikatur li jirriżulta huwa partikolarment 
importanti f'reġjuni mal-fruntieri affettwati minn qgħad kbir; għaldaqstant iħeġġeġ lir-
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reġjuni, u lill-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, lill-awtoritajiet u lill-NGOs f'żoni 
mal-fruntieri, biex jutilizzaw Fondi Strutturali u mil-Fond ta' Koeżjoni għal miżuri 
infrastrutturali li jsiru fil-kuntest ta' programmi ta' kooperazzjoni nazzjonali u 
interreġjonali filwaqt li jużaw il-Fond Soċjali Ewropew biex joħolqu opportunitajiet ta' 
edukazzjoni u xogħol għaż-żgħażagħ miż-żoni rurali;

11. Jenfasizza l-importanza ta' miżuri biex jippromwovu l-iżvilupp u l-impjieg fil-kampanja 
sabiex jitrażżan l-ispopolament rurali;

12. Jistieden lill-awtoritajiet responsabbli fl-Istati Membri u fil-Kummissjoni biex jagħtu aktar 
attenzjoni għas-sostenibbiltà ta' miżuri ffinanzjati b'mod konġunt, kif jiddisponi r-
Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-
Fond ta' Koeżjoni1; iħeġġeġ lill-awtoritajiet responsabbli biex jiżguraw li r-riżorsi mill-
Fondi Strutturali jibqgħu kommessi fit-tul u li l-finanzjament jingħata biss wara li tiġi 
żgurata d-durabilità tal-operazzjonijiet, kif stipulat fl-Artikolu 57 ta' dak ir-Regolament; 
jistieden lill-awtoritajiet responsabbli biex jipprevjenu s-'subventions hopping' permezz ta' 
mekkaniżmi adegwati ta' sanzjoni;

13. Itenni l-appoġġ tiegħu favur il-proġett pilota “Erasmus għar-rappreżentanti eletti lokali u 
reġjonali”, li jista’ jgħin lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiskambjaw mudelli tal-
aqwa prassi u jista’ jkun li jkollu wkoll effett multiplikatur fil-qasam tal-politika dwar is-
suq tax-xogħol; jenfasizza l-bżonn li jiġu speċifikati elementi relatati mal-
implimentazzjoni tal-proġett u biex ikun hemm kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat tar-
Reġjuni u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw netwerks tar-reġjuni; jitlob lill-
Kummissjoni biex taċċelera l-proċess għall-implimentazzjoni ta' dan il-proġett pilota; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tissostanzja l-idea li tinħoloq "akkademja lokali" għal dan 
il-għan;

14. Jirrakkomanda li l-awtoritajiet reġjonali jadottaw strateġiji ta' żvilupp f'konformità mal-
objettivi tal-Istrateġija UE 2020 bil-għan li jinħolqu impjiegi ġodda f'ekonomija 
sostenibbli.

                                               
1 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.
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