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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 r-rwol fundamentali tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi tal-akkomodazzjoni 
soċjali fil-programmazzjoni – tal-passat u dik attwali – tal-fondi Ewropej;

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea fid-dawl ta' regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni (COM(2012)0496), regolament dwar dispożizzjonijiet speċifiċi 
li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) (COM(2011)0614) u 
regolament dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) (COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-promozzjoni 
tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' żvilupp urban sostenibbli u tal-
ġlieda kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u jistabbilixxu 
l-metodi ta' użu – fejn jista' jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal dak li għandu 
x'jaqsam mal-akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR); jemmen li integrazzjoni aħjar tal-
Fondi strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt li 
tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni soċjali; 
jawspika li l-programmi ta' assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati jinżammu u jiġu 
estiżi;

4. Jinnota li l-investimenti fl-akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest ta' politiki aktar 
globali u jħallu effetti pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-
ċittadini u għall-ħarsien tal-ambjent;

5. Jemmen li l-investimenti fl-akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu tweġiba konkreta u 
effikaċi fit-tisħiħ tal-governanza ekonomika Ewropea, b'mod partikolari billi jservu ta' 
kontroll fuq il-bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi tagħhom fuq il-bilanċ 
makroekonomiku u soċjali.


