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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;

2. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tqis aktar it-tendenzi reġjonali speċifiċi, kif ukoll 
lill-iżbalji potenzjali fil-previżjoni tagħha, li tikkostitwixxi l-bażi tas-SAT;

3. Jinnota li l-politika ta’ koeżjoni, bħala strument ta’ investiment ewlieni tal-UE, li jwieġeb 
bi preċiżjoni għall-ħtiġijiet ta’ investiment reġjonali, tikkontribwixxi mhux biss biex 
jitnaqqsu d-disparitajiet bejn ir-reġjuni, iżda wkoll għall-irkupru ekonomiku u għall-
ħolqien effikaċi ta’ tkabbir sostenibbli u impjiegi fl-Unjoni inġenerali;

4. Jindika li fi żmien ta’ restrizzjonijiet fiskali u tnaqqis fil-kapaċità tas-self fis-settur privat, 
il-Fondi Strutturali huma xprun essenzjali 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 tas-SAT u għandha tikkontribwixxi 
għad-dibattitu annwali dwar it-tkabbir u l-impjiegi fl-UE;

5. Jenfasizza l-importanza li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, is-sħab soċjali u s-
soċjetà ċivili jkunu involuti fid-disinn u l-implimentazzjoni tal-gwida tal-politika fl-
ambitu tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, sabiex tiġi żgurata aktar responsabilità fil-
konfront tal-objettivi ta’ Ewropa 2020; 

6. Iqis li huwa essenzjali li l-politika ta’ koeżjoni tikkontribwixxi biex jitnaqqsu d-
disparitajiet kompetittivi interni u l-iżbilanċi strutturali, permezz tal-possibilità li tadatta 
ruħha għall-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni; jilqa’, f’dan ir-rigward, l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex ikunu riprogrammati, fejn hu possibbli, ir-riżorsi mhux allokati tal-
Fond Strutturali favur l-SMEs, l-effiċjenza enerġetika u l-impjiegi taż-żgħażagħ; jitlob li 
huwa jibqa’ jinżamm infurmat debitament dwar l-implimentazzjoni ta’ din l-inizjattiva fil-
livell nazzjonali;

7. Jitlob lill-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-Fondi Strutturali sabiex tiżdied l-
impjegabilità u jiġi missielet il-qgħad strutturali u fit-tul b’mod effikaċi; 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 
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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.


