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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. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni għall-perjodu 2014-2020 hija strument importanti u 
effettiv għall-ħolqien ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u, permezz ta' firxa 
wiesgħa ta' miżuri, tappoġġa l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SME) bħala wieħed mill-
ħallieqa ewlenin tal-impjiegi fl-UE;

2. Jiddikjara li huwa ta' importanza enormi għall-koeżjoni soċjali tal-UE li jingħelbu r-rati 
għolja ta' qgħad, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ fl-UE, billi jiżdiedu l-kompetittività u 
l-impjieg reġjonali; Jitlob għalhekk biex il-Fondi Ewropej Strutturali u għall-Investiment 
jiffukaw fuq il-ħolqien tal-impjiegi billi jipprovdu ambjent ospitabbli għall-intrapriżi, in-
negozji u n-negozji ġodda żgħar;

3. Jenfasizza li dawn il-Fondi jipprovdu appoġġ għall-awtoritajiet u l-partijiet interessati fil-
livelli lokali u reġjonali biex titrawwem l-innovazzjoni u tittejjeb il-kompetittività tal-
SMEs, u b'hekk jingħelbu l-isfidi ekonomiċi attwali, b'mod partikolari r-rata għolja ta' 
qgħad;

4. Jenfasizza li l-isforzi b'appoġġ għat-tkabbir f'ekonomija sostenibbli għandhom jiżguraw 
bilanċ bejn il-bżonnijiet ekonomiċi u soċjali u jimponu standards ta' saħħa u sigurtà sabiex 
jiġu pprovduti impjiegi deċenti, imħallsin kif xieraq fir-reġjuni kollha tal-UE;

5. Jirrimarka li l-Fondi għandhom rwol importanti fl-appoġġ ta' proġetti konkreti bl-għan li 
jittejbu l-ħiliet intraprenditorjali taż-żgħażagħ, u jenfasizza l-bżonn li l-Istati Membri u r-
reġjuni kollha jagħmlu użu sħiħ minn din l-opportunità biex jingħeleb il-qgħad fost iż-
żgħażagħ;

6. Jenfasizza l-possibilitajiet għall-SMEs li jiksbu aċċess għall-finanzjament permezz ta' 
strumenti previsti mill-Fondi Strutturali u għall-Investiment u jirrimarka dwar il-bżonn li 
dawn l-istrumenti jiġu estiżi, meta jitqies il-fatt li d-diffikultajiet fl-aċċess għall-
finanzjament huwa wieħed mill-ostakli ewlenin għat-tkabbir tal-SMEs;

7. Jirrimarka li d-dispożizzjonijiet tar-regolamenti għall-perjodu ġdid tal-politika ta' koeżjoni 
(2014-2020) se jnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq is-SMEs, u b'hekk jikkontribwixxu 
għal titjib fil-kundizzjonijiet għall-ħolqien tal-impjiegi.


