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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. Jikkunsidra diżappuntanti l-fatt li l-Kummissjoni injorat stediniet ripetuti mill-Parlament 
biex tistabbilixxi leġittimità demokratika sħiħa għas-Semestru Ewropew, li tibda mit-
trasformazzjoni tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) f’Linji Gwida Annwali dwar 
it-Tkabbir Sostenibbli, li jiġu ppreżentati f’forma li tippermetti lill-Parlament iressaq 
emendi u tiżgura li l-proċess trasparenti ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet interistituzzjonali 
jirriżulta fi gwida tal-politika li dwarha kien hemm qbil komuni; jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta SATs futuri b’mod aktar ambizzjuż, filwaqt li jiġu inklużi linji 
gwida aktar estensivi għall-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali; jenfasizza l-fatt li l-
parlamenti nazzjonali u l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom aċċess limitat ħafna 
għall-proċess tas-Semestru Ewropew, minkejja l-fatt li l-kontribut u l-parteċipazzjoni 
tagħhom huma meħtieġa sabiex jitjiebu l-opportunitajiet għall-kisba tal-miri 
Ewropa 2020;

2. Huwa mħasseb ħafna dwar il-fatt li, avolja għaddew diversi snin mill-bidu tal-kriżi 
sistemika, il-qgħad fit-tul qed jibqa’ jiżdied fi ħdan l-UE, u huwa akkumpanjat minn 
livelli allarmanti ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ fejn ir-riskji tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
qed jiżdiedu u m’hemm l-ebda previżjoni ta’ titjib immedjat;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u r-reġjuni jagħmlu azzjoni ddeterminata biex 
il-ġlieda kontra l-livelli ta’ qgħad fl-UE tkun il-prijorità tagħhom;

4. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tqis aktar it-tendenzi lokali, reġjonali u nazzjonali 
speċifiċi, kif ukoll l-iżbalji potenzjali fil-previżjoni tagħha, li tirrappreżenta l-bażi tas-
SAT;

5. Jinnota li l-politika ta’ koeżjoni, bħala strument ta’ investiment prinċipali tal-UE bi rwol 
importanti fl-ambitu tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 u li huwa mmirat preċiżament lejn il-
ħtiġijiet lokali, reġjonali u nazzjonali, tikkontribwixxi mhux biss biex tnaqqas id-
disparitajiet bejn ir-reġjuni iżda wkoll għall-irkupru ekonomiku tal-Istati Membri u l-
provvista effikaċi ta’ tkabbir sostenibbli u ħolqien ta’ impjiegi fl-Istati Membri u fl-Unjoni 
in ġenerali; jinnota li dan jagħmel il-politika ta’ koeżjoni waħda mill-aħjar stumenti 
disponibbli sabiex l-irkupru jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi, kif tipprevedi l-
Kummissjoni fl-SAT 2013; huwa tal-fehma, f’dan ir-rigward, li kwalunkwe tnaqqis fil-
baġit tal-politika ta’ koeżjoni jista’ jkollu konsegwenzi negattivi għall-miri tal-
Ewropa 2020 u jinsisti, għalhekk, li fil-perjodu ta’ programmar il-ġdid jiġi allokat livell 
adegwat ta’riżorsi lill-politika ta’ koeżjoni, tal-inqas f’livell bħal dak li ġie miftiehem 
għall-perjodu ta’ programmar attwali 2007-2013, u li jibqgħu jkunu koperti r-reġjuni 
kollha tal-UE;

6. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-politika reġjonali jibqa’ jkollha 
rwol importanti fl-iżvilupp tal-programmi nazzjonali fl-ambitu tas-Semestru Ewropew, u 
jassiguraw li din tirrappreżenta strument ewlieni għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fir-
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rigward tal-politiki soċjali u l-impjieg, f’perjodu ta’ żmien medju sa żmien twil; 

7. Jindika li fi żmien ta’ restrizzjonijiet fiskali u ta’ tnaqqis fil-kapaċità tas-self fis-settur 
privat, il-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, permezz tad-daqs finanzjarju tagħhom u 
l-objettivi li jsegwu, huma xprun essenzjali għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri biex tiġi 
stimulata l-ekonomija u jgħinu biex joħolqu t-tkabbir u biex jintlaħqu l-objettivi tal-
impjiegi li ġew minquxa fl-Istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li fid-
dawl tar-rwol ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni fl-iżvilupp tal-programmi nazzjonali fi ħdan 
il-qafas tas-Semestru Ewropew, din il-politika għandha tikkostitwixxi element essenzjali 
tal-SAT u għandha tikkontribwixxi għad-dibattitu annwali dwar it-tkabbir u l-impjiegi fl-
UE;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill jiftiehmu dwar miżuri konkreti li jirrispettaw il-
karatteristiċi speċifiċi, itejbu l-parteċipazzjoni u jżidu l-involviment tal-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili fil-formolazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-gwida tal-politika fl-ambitu tas-SAT, sabiex tiġi żgurata aktar 
responsabilità fil-konfront tal-objettivi ta’ Ewropa 2020; jinnota li din l-applikazzjoni ta’ 
approċċ ta’ governanza f’diversi livelli m’għandhiex iżżid il-piż amministrattiv fuq il-
benefiċjarji finali;

9. Iqis li huwa essenzjali li l-politika ta’ koeżjoni tikkontribwixxi biex jitnaqqsu d-
disparitajiet kompetittivi interni u l-iżbilanċi strutturali permezz tal-possibiltà li tadatta 
ruħha għall-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet speċifiċi li jiġu identifikati fil-livelli lokali, 
reġjonali u nazzjonali; jilqa’, f’dan ir-rigward, l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex ikunu 
riprogrammati, fejn hu possibbli, ir-riżorsi li għadhom ma ntefqux tal-Fond Strutturali 
favur l-effiċjenza enerġetika, l-impjiegi taż-żgħażagħ u l-SMEs; jitlob li huwa jibqa’ 
jinżamm infurmat debitament dwar l-implimentazzjoni ta’ din l-inizjattiva fil-livell 
nazzjonali;

10. Jilqa’ r-rikonoxximent tal-Kummissjoni fl-SAT 2013 li l-kapaċitajiet amministrattivi 
għandhom jiżdiedu sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni aktar malajr tar-riżorsi tal-Fond 
Strutturali li għadhom ma ntefqux; jirrimarka li tali sforzi għandhom ikunu ffokati fuq l-
awtoritajiet fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali; jenfasizza li żborżament aktar 
mgħaġġel ta’ riżorsi ta’ Fondi Strutturali li għadhom ma ntefqux jista’ jsaħħaħ il-likwidità 
tas-suq;

11. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-istrumenti finanzjarji innovattivi tal-UE jistgħu jservu bħala 
katalisti għall-investiment immirat, jilħqu effett multiplikatur tal-baġit tal-UE u jżidu l-
potenzjal tat-tkabbir tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fid-dawl ta’ dan, tipprovdi 
informazzjoni dettaljata, aktar assistenza u gwida lill-Istati Membri u lir-reġjuni rigward 
it-titjib fl-applikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji fl-ambitu tal-politika ta’ koeżjoni fl-2013 
u tal-perjodu ta’ programmar futur (2014-2020); jistieden lill-Istati Membri jimxu fil-passi 
tal-Kummissjoni u jindikaw ukoll b’mod ċar fil-programmi ta’ riforma nazzjonali 
rispettivi tagħhom kif bi ħsiebhom jużaw l-allokazzjonijiet tal-Fond Strutturali biex 
jippromwovu l-prijoritajiet ta’ titjib tat-tkabbir u tal-impjiegi bl-użu ta’ strumenti 
fiannzjarji;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jindirizzaw il-parteċipazzjoni baxxa tas-suq 
tax-xogħol ta’ gruppi żvantaġġjati, li jinkludu nies li jagħmlu parti minn minoranzi 
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(pereżempju Roma), li ġejjin mill-mikroreġjuni l-iktar fqar jew li għandhom diżabilità;

13. Jirrikonoxxi l-importanza tal-kapaċità tal-kapital ta’ self ikbar tal-BEI u jirrakkomanda li 
din tiġi allinjata mal-prijoritajiet tal-UE li huma ffokati sabiex jeliminaw id-disparitajiet 
reġjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw parti mill-allokazzjonijiet 
tal-Fondi Strutturali tagħhom sabiex jinqasmu r-riskji tas-self tal-BEI u tkun pprovduta 
garanzija għas-self lill-SMEs u l-mikroimpriżi, b’hekk tintlaħaq iż-żieda tal-attività 
ekomomika fis-setturi u r-reġjuni kollha, u jkunu garantiti iktar opportunitajiet ta’ impjiegi 
u jingħeleb in-nuqqas ta’ aċċess għall-kreditu li qed ixekkel lill-SMEs bħalissa;

14. Jinnota li bidla demografika għandha impatt ċar fl-ambitu tal-infrastruttura soċjali, u 
tqiegħed sfida serja għall-ġenerazzjonijiet kollha fl-UE; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li r-
rwol tal-politiki ta’ koeżjoni fl-indirizzar tal-isfidi demografiċi għandu jitqies aktar fl-
Istħarriġ tal-Kummissjoni.

15. Jistieden l-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-Fondi Strutturali permezz ta’ politiki attivi 
tas-suq tax-xogħol sabiex itejbu l-impjegabilità fil-gruppi kollha tal-età, jiffaċilitaw ħajjiet 
tax-xogħol itwal u jiġġieldu b’mod effikaċi kontra l-qgħad strutturali u fit-tul; jenfasizza, 
f’dan ir-rigward, li għandu jiġi assigurat investiment suffiċjenti kemm fl-assistenza 
finanzjarja u wkoll fit-taħriġ għal amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali sabiex 
jiżdiedu l-ħiliet u l-kapaċitajiet, kif ukoll l-għarfien tagħhom tar-regoli li jirregolaw il-
Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni; iqis li l-Kummissjoni għandha tipproponi 
b’urġenza Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ sabiex ittejjeb realment is-sitwazzjoni taż-
żgħażagħ li m’għandhomx impjieg, li mhux involuti f’edukazzjoni jew taħriġ u għandha 
taħdem mill-qrib mal-Istati Membri biex jużaw parti mill-Fond Strutturali biex 
jikkumbattu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, b’fokus ukoll fuq iż-żgħażagħ f’żoni rurali, u jkunu 
enfasizzati l-possibilitajiet ta’ intraprenditorija tagħhom sabiex tiġi evitata d-
depopolazzjoni.
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