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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' sew l-istrateġija għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi, li hija parti mill-Istrateġija Ewropa 
2020, u jqiegħed l-aċċent fuq il-fatt li, biex biex ikollhom rwol essenzjali fil-progress ta' 
ekonomija kompetittiva, sostenibbli u innovattiva, il-ħaddiema għandhom ikunu 
kwalifikati;

2. Jaqbel dwar il-ħtieġa ta' użu iktar effikaċi tal-mezzi finanzjarji maħsuba għall-iżvilupp ta' 
ħiliet ġodda u għall-ħolqien tal-impjiegi, partikolarment fis-settur li qed jespandi tal-
ekonomija ambjentali; iqis li dan jikkonċerna l-ewwel nett il-Fond Soċjali Ewropew 
(FSE), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-programm għall-edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja u l-
programm Progress;

3. Jaqbel dwar il-ħtieġa li tiżdied l-effikaċja tal-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni, 
partikolarment tal-FSE, billi l-mezzi finanzjarji jiġu kkonċentrati fuq għadd limitat ta' assi 
prijoritarji, fuq it-tisħiħ tal-kundizzjonijiet meħtieġa għar-riformi istituzzjonali, billi 
wieħed jimmira objettivi ċari u li jistgħu jitkejlu u billi jitwaqqfu kuntratti ta' investiment 
għall-iżvilupp u s-sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri;

4. Jappoġġa l-politiki bl-għan li jinħolqu impjiegi ġodda billi jitqiesu l-bżonnijiet tal-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SME), li jiżguraw żewġ terzi tal-impjiegi fis-settur 
privat; 

5. Iqis li huwa importanti li jkun hemm inċentivi u modalitajiet ta' qsim tal-ispejjeż effikaċi, 
biex jissaħħu l-investimenti pubbliċi u privati fit-taħriġ kontinwu tal-ħaddiema u fl-
edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja , billi titqiegħed enfasi fuq it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni u l-ġestjoni tas-setturi diġitali;

6. Jinsisti dwar il-fatt li l-iskambju ta' esperjenzi u l-ħolqien ta' netwerk bejn l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u ċ-ċentri ta' intrapriżi għandhom rwol importanti fit-titjib tal-ħiliet u biex 
dawn jitqiegħdu f'konformità mal-bżonnijiet tas-suq tal-impjieg;  

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ilħiq tal-objettivi tal-istrateġija għall-ħiliet ġodda u l-
impjiegi jaqa' taħt il-kompetenzi tal-Istati Membri; iqis li huwa għalhekk indispensabbli li 
l-Kummissjoni tara li kull Stat Membru jaderixxi mal-objettivi tal-istrateġija;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta l-miżuri bl-għan li jingħelbu l-ostakli amministrattivi u 
legali biex titjieb il-mobilità tal-ħaddiema; fl-oqsma tar-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-
portabilità tad-drittijiet ta’ pensjoni supplementari.


