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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ r-Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Pajjiżi tal-2013 u l-aktar il-fokus tagħhom 
fuq il-miżuri ambizzjużi għat-tqabbid mill-ġdid tat-tkabbir, għat-trattament tal-qgħad u l-
ħolqien tal-impjiegi u għat-titjib tal-kompetittività tal-ekonomiji tal-UE; 

Tkabbir u Kompetittività

2. Itenni l-importanza tal-politika ta' koeżjoni bħala l-istrument ewlieni ta' investiment, li 
għandu rwol ċentrali fil-ġlieda kontra l-kriżi u l-involviment tal-UE u r-reġjuni tagħha fit-
triq tat-tkabbir sostenibbli; jenfasizza, għalhekk, l-importanza li jkunu żgurati 
dispożizzjonijiet baġitarji suffiċjenti fil-kuntest tan-negozjati tal-QFP għall-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jitqies partikolarment is-sehem 
ewlieni tagħhom ta' investiment f'firxa ta' oqsma bħall-impjiegi, l-innovazzjoni, l-iżvilupp 
sostenibbli u l-appoġġ għall-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju;

3. Huwa mħasseb ħafna mill-waqgħa drastika fl-investiment pubbliku u privat fl-ekonomija 
produttiva u l-aktar fil-livell lokali u reġjonali; huwa tal-opinjoni li huma meħtieġa miżuri 
deċiżivi għar-riforma tas-swieq tal-prodotti u tax-xogħol; jadotta politiki salarjali kawti u 
jibbaża l-mudell għat-tkabbir futur fuq l-innovazzjoni u ċ-ċaqliqa fil-produzzjoni lejn 
attivitajiet ta' valur miżjud għoli; ifisser it-twemmin sħiħ tiegħu li l-Fondi Strutturali u tal-
Investiment huma essenzjali ħalli jkun hemm prevenzjoni u mitigazzjoni ta' kull waqgħa 
fl-investiment kif intqal aktar ’il fuq;

4. Jemmen li filwaqt li l-miżuri ta’ protezzjoni finanzjarja magħmulin mill-BĊE ikkalmaw 
is-swieq finanzjarji, xorta l-problema tal-kompetittività fiz-zona tal-euro baqgħat mhux 
riżolta; 

Il-qgħad u l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi

5. Jilqa’ r-riformi fis-suq tax-xogħol li għandhom l-objettiv li jtejbu l-fibra tas-suq tax-
xogħol, idaħħlu aktar flessibilità interna u esterna, inaqqsu l-frammentazzjoni u 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni bejn l-impjiegi; ifakkar, iżda, li aktar riformi li jkunu wkoll 
aktar profondi huma meħtieġa, l-aktar għat-titjib tal-mobilità fis-suq tax-xogħol u 
espeċjalment il-mobilità fost iż-żgħażagħ b’fokus speċjali fuq it-titjib tal-opportunitajiet 
professjonali taż-żgħażagħ, b’mod partikolari dawk li jħabbtu wiċċhom mad-diżabilitajiet 
meta jidħlu fis-suq tax-xogħol, li jagħtu l-assistenza fit-tiftix għax-xogħol u jistabbilixxu 
rabtiet ċari trasparenti bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ ħalli l-ħiliet u l-impjiegi disponibbli 
jikkombaċjaw aħjar; 

Aċċess għall-finanzjament u l-frammentazzjoni interna tas-suq

6. Huwa mħasseb bil-kbir fl-inċertezza persistenza tal-investituri privati, in-nuqqas ta’ 
fiduċja li għandhom u r-riluttanza tagħhom li jinvestu, b’mod partikolari bħala 
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konsegwenza tal-istandards ta’ produttività bi frammentazzjoni persistenti tas-suq wieħed 
u bidliet fil-politika industrijali; jiddeplora li, bħala konsegwenza tal-kriżi, ambjent ta’ 
fiduċja baxxa qed jġiegħel kemm lill-investituri privati kemm lill-istituzzjonijiet tas-settur 
finanzjarju jitmeżimżu mir-riskju kbir u jtenni li x-xogħol għat-tisħiħ tas-settur bankarju 
għandu jissokta;

Il-governanza makroekonomika 

7. Jilqa’ t-tnaqqis fil-għadd ta' Stati Membri li għaddejin mill-proċedura ta' defiċit eċċessiv; 
iħeġġeġ b’saħħa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jisfruttaw il-marġini kollha ta’ 
flessibilità inerenti fid-driegħ preventiv tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir ħalli jkunu 
bbilanċjati l-ħtiġiet ta' investiment pubbliku produttiv u l-objettivi tad-dixxiplina fiskali, 
ngħidu aħna bl-esklużjoni tal-volumi aggregati ta' kofinanzjament nazzjonali taħt il-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment mil-limiti imposti mill-Patt ta' Stabilità u ta' Tkabbir, jew billi 
jibbażaw il-kalkoli għall-finijiet tal-Patt fuq ir-rekwiżiti ta’ likwidità netta ta’ Stat 
Membru, b’differenza mir-rekwiżiti gross.


