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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. Jilqa' l-aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda bħala parti mill-istrateġija UE 2020, u jindika 
l-ħtieġa għall-ħiliet kulma jmur dejjem akbar, għax forza tax-xogħol li hija mħarrġa hija 
ta' importanza fundamentali għall-iżvilupp ta' ekonomija kompetittiva, sostenibbli u 
innovattiva, u jikkonsidra li għandhom jinħolqu politiki taż-żvilupp bil-għan li jaġġornaw 
is-sistema tax-xjenza u l-innovazzjoni, jiġu promossi l-impjegabbiltà mtejba, it-tkabbir u 
l-koeżjoni soċjali sabiex l-aġenda għall-ħiliet u impjiegi ġodda tadatta għall-perjodu ta' 
wara l-kriżi u tevita li kriżi oħra bħal din li tirrepeti ruħha fil-ġejjieni; f'dan il-kuntest, 
jenfasizza l-importanza ta' miżuri konkreti u konsistenti għat-taħriġ tal-forza tax-xogħol; 

2. Japoġġa l-promozzjoni ta’ approċċi integrati li jinvolvu l-atturi ewlenin f'livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali; f'dan il-kuntest jenfasizza l-importanza tad-dimensjoni reġjonali fl-
implimentazzjoni tal-aġenda għall-ħiliet  u impjiegi ġodda; huwa tal-fehma li l-
parteċipazzjoni tar-reġjuni Ewropej se tgħin biex l-aġenda tkun ta' suċċess ġenwin u jitlob 
biex tissaħħaħ din id-dimensjoni; 

3. Jenfasizza l-bżonn li jittejbu u jiġu ddiversifikati s-servizzi tal-impjiegi kemm għal dawk 
li jkunu qed ifittxu xogħol u anke għal min iħaddem, u, b’mod partikolari, li jiġu 
żviluppati servizzi tal-impjiegi pubbliċi ppersonalizzati għal persuni qiegħda, għaż-
żgħażagħ u għal gruppi vulnerabbli;

4. Jitlob biex tingħata aktar attenzjoni lill-kwistjoni tat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, li 
ħafna minnhom għandhom edukazzjoni tajba ħafna u huma kkwalifikati iżda li ma 
jistgħux isibu xogħol minħabba fatturi bħal pereżempju nuqqas ta’ esperjenza, u jitlob 
biex tittieħed azzjoni reali u effettiva għal dan l-għan; jindika li din is-sitwazzjoni tista’ 
tirriżulta f’tagħwiġ fit-tul tas-suq tax-xogħol tal-UE;

5. Fid-dawl tal-fatt li l-popolazzjoni fl-Ewropa qed tixjieħ, jitlob lill-Istati Membri sabiex 
joħolqu strumenti li jiffaċilitaw l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-persuni akbar fl-età, u 
jitlob għall-promozzjoni u l-appoġġ ta’ gwida u attivazzjoni ta' persuni akbar fl-età fid-
dawl tal-isħubija innovattiva tat-tixjiħ attiv u b'saħħtu kif ukoll ta’ inċentivi għal min 
iħaddem, minħabba li d-dinja tan-n-negozju hija anqas interessata f'ħaddiema ta' età akbar. 
jenfasizza l-importanza li tali persuni jirċievu aktar taħriġ u jiksbu kwalifiki ġodda li 
jippermettilhom jirritornaw fis-suq tax-xogħol; f'dan il-kuntest, jenfasizza l-importanza li 
jsir użu tal-għarfien u l-esperjenza ta' nies akbar fl-età, pereżempju permezz ta' proġetti ta' 
tagħlim; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-qgħad fost in-nisa qed jiżdied, u qed jaffettwa wkoll lin-
nisa li huma kkwalifikati ħafna u li għandhom ħafna ħiliet, u jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex tiżgura li n-nisa u l-irġiel ikollhom opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol. 

7. Jenfasizza l-ħtieġa ta' użu iktar effettiv tal-fondi maħsuba għall-iżvilupp ta' ħiliet ġodda u 
parteċipazzjoni ikbar mill-gvernijiet nazzjonali fl-għoti ta’ spinta ’l quddiem lill-ħolqien 
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tal-impjiegi, fosthom fis-settur li qed jespandi tal-‘ekonomija ambjentali’; jenfasizza li l-
ekonomija soċjali tista' tintuża bħala mezz għall-ħolqien tal-impjiegi għall-gruppi soċjali li 
huma anqas imfittxa, li jinvolvi prinċipalment il-mobilizzazzjoni ta’ fondi u programmi: 
il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), u l-Programm ta' Tagħlim Tul 
il-Ħajja, il-Programm INTERREG u l-Programm Progress;

8. Jenfasizza li hu importanti li jkun hemm sinerġiji bejn il-fondi varji Ewropej u jenfasizza 
l-importanza ta’ aproċċ deċentralizzat meta jintużaw dawn il-fondi sabiex jirrispondu r-
rekwiżiti tas-suq tax-xogħol; jemmen illi hemm ukoll bżonn li l-individwi u l-intrapriżi 
jingħataw inċentivi adattati biex jinvestu fit-taħriġ; f’dan ir-rigward, jenfasizza li l-
kontribut tal-Politika ta’ Koeżjoni fl-inizjattiva ewlenija ta’ Ewropa effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u jitlob li jiġi kkunsidrat il-potenzjal tagħha għat-tkabbir sostenibbli;

9. Jilqa’ t-tnedija tal-proġett pilota ‘L-ewwel xogħol - EURES’, li huwa mmirat għal dawk li 
jkunu qed ifittxu xogħol fis-27 pajjiż tal-UE; huwa tal-fehma li dan il-proġett għandu 
jinvolvi lill-awtoritajiet lokali u lill-organizzazzjonijiet responsabbli għall-integrazzjoni 
taż-żgħażagħ, irrispettivament mill-oriġini soċjali jew ġeografika tagħhom;

10. Jaqbel dwar il-ħtieġa li tiżdied l-effikaċja tal-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni, inkluż l-
FSE, billi r-riżorsi finanzjarji jiġu kkonċentrati fuq għadd iżgħar ta' prijoritajiet, fuq it-
tisħiħ tal-kundizzjonijiet meħtieġa għar-riformi istituzzjonali, fuq it-tisħiħ tal-prinċipju ta’ 
sħubija, filwaqt li jsir enfasi fuq objettivi ċari u li jistgħu jitkejlu u jitwaqqfu kuntratti ta' 
investiment għall-iżvilupp u s-sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri;

11. Jappoġġa l-politiki bl-għan li jinħolqu impjiegi ġodda billi jitqiesu - bħala prijorità - l-
bżonnijiet tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), li jiżguraw żewġ terzi tal-impjiegi 
fis-settur privat, u huwa tal-fehma li għandhom jinħolqu mekkaniżmi tat-taħriġ, li s-settur 
privat għandu wkoll jikkontribwixxi għalihom u li għandhom jiġu mfassla apposta għall-
ħtiġijiet tagħhom; jappoġġa miżuri innovattivi għall-ħolqien ta’ ħiliet ġodda, 
partikolarment fil-kuntest tal-SMEs;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi l-qafas eżistenti tal-iskemi tal-appoġġ tal-intrapriżi diretti 
tal-UE u tistudja l-possibilità li tallokas-sehem ewlieni tal-appoġġ għall-ħolqien tax-
xogħol fl-intrapriżi, filwaqt li jiġu żviluppati l-ħiliet tal-ħaddiema u jiġu implimentati 
programmi ta’ taħriġ ulterjuri;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li jkun hemm inċentivi u modalitajiet ta' qsim tal-
ispejjeż effikaċi, biex jissaħħu l-investimenti pubbliċi u privati fit-taħriġ kontinwu tal-
ħaddiema u fit-tagħlim tul il-ħajja b’enfasi fuq it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni u l-ġestjoni tas-setturi diġitali, għat-tagħlim tal-lingwi, l-iżvilupp tal-ħiliet 
tal-ippjanar, tal-analiżi, organizzazzjonali, tas-sejba ta' soluzzjoni tal-problemi u tal-
komunikazzjoni u għall-iżvilupp tal-kapaċità li wieħed jadatta għal  sitwazzjonijiet ġodda; 
jenfasizza l-importanza li jittejjeb l-aċċess tan-nies għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, indipendentement mill-post ta’ residenza jew mill-qagħda soċjali 
tagħhom;

14. Huwa tal-fehma li l-appoġġ għas-settur privat fil-kuntest tar-riċerka u l-iżvilupp se 
jiġġenera xogħlijiet ġodda u se jippermetti lill-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda bħala risposta 
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għall-ħtiġijiet tas-suq;

15. Jinsisti dwar il-fatt li l-iskambju ta' esperjenzi, l-aqwa prattiki u l-ħolqien ta' netwerks u 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni fl-livell nazzjonali u tal-UE bejn l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni ogħla, is-settur tarr-riċerka u ċ-ċentri tal-intrapriżi  għandhom rwol importanti 
fit-titjib tal-ħiliet u biex dawn jiġu adattati mal-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol; jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu kkonsolidati n-netwerks ta’ min iħaddem u li jiġu inkoraġġuti skambji tal-
aħjar prattiki bejniethom; jinsisti dwar l-importanza ta’ bilanċ stabbli bejn il-provvista u d-
domanda bejn min iħaddem u l-istituzzjonijiet tat-taħriġ; jistieden lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali biex jippromwovu Skema Ewropea ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi 
(EMAS) u jinkoraġġixxu lis-setturi ekonomiċi kollha biex jagħmlu l-almu tagħhom biex 
jiġu rreġistrati fl-EMAS; 

16. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tippromwovi ċentri Ewropej tal-eċċellenza fl-
ispeċjalizzazzjonijiet akkademiċi l-ġodda għall-impjiegi tal-ġejjieni; jenfasizza li, b’mod 
speċjali f’żoni urbani, l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-iktar adatti u l-iktar kapaċi li 
joħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-tkabbir ta’ gruppi ta’ intrapriżi innovattivi; 
jirrimarka li tali ggruppar jista’ jservi ta’ spinta deċiżiva għall-iżvilupp ekonomiku lokali 
u jista’ joħloq impjiegi ġodda fir-reġjuni;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-responsabilità ewlenija għall-ilħuq tal-objettivi tal-aġenda 
għal ħiliet u impjiegi ġodda hi tal-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom, huwa għalhekk 
indispensabbli li l-Kummissjoni tiżgura li kull Stat Membru jaderixxi mal-objettivi tal-
aġenda;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-miżuri bl-għan li jingħelbu l-ostakli amministrattivi u 
legali biex titjieb il-mobilità tal-ħaddiema, permezz tar-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-
portabilità tad-drittijiet ta’ pensjoni supplementari. jenfasizza l-bżonn li tingħata spinta ’l 
quddiem lill-mobilità tal-ħaddiema bejn l-Istati Membri tal-UE bħala mezz potenzjali biex 
jitnaqqsu l-iżbilanċi reġjonali u jinkisbu l-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni; jilqa’ l-
inizjattiva tal-Kummissjoni li ssir riforma fin-Netwerk tas-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi 
(EURES) sabiex jittejbu s-servizzi għall-ħaddiema mobbli u għal min qed ifittex impjieg, 
b’mod partikolari fir-reġjuni konfinali; 

19. Jitlob lill-atturi nazzjonali, reġjonali u lokali biex jipparteċipaw fil-proċessi tal-
evalwazzjoni, l-adattament u d-definizzjoni tal-bidliet fl-implimentazzjoni tal-aġenda.
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