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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-qgħad u l-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni ilhom jonqsu gradwalment mill-2013 

iżda, b'rata ta' 7,3 % u ta' 16,1 %, rispettivament (Diċembru 2017)1, għadhom ogħla mil-

livelli tal-2008, filwaqt li hemm differenzi konsiderevoli fl-Istati Membri u bejniethom, 

b'mod speċjali f'xi Stati Membri tal-UE l-aktar milquta mill-kriżi finanzjarja; billi d-

differenzi reġjonali bdew jiċkienu; billi d-differenza fir-rati tal-qgħad bejn l-Istati 

Membri għadha sinifikanti, u tvarja minn 2,4 % fir-Repubblika Ċeka u 3,6 % fil-

Ġermanja għal 16,3 % fi Spanja u 20,9 % fil-Greċja skont l-aħħar ċifri2; billi l-qgħad 

moħbi – il-persuni bla xogħol li lesti li jaħdmu iżda mhux li qed ifittxu impjieg b'mod 

attiv – kien ta' 18 % fl-2016;  

B. billi l-qgħad fit-tul għadu jippersisti, u huwa 'l fuq minn 50 % tal-qgħad totali f'ċerti 

Stati Membri, 45,6 % fl-UE kollha u 49,7 % fiż-żona tal-euro; billi r-rata tal-qgħad tqis 

biss il-persuni li m'għandhomx xogħol u li jkunu fittxew ix-xogħol b'mod attiv fl-erba' 

ġimgħat preċedenti, filwaqt li r-rata tal-qgħad fit-tul tkejjel biss is-sehem tal-persuni fil-

popolazzjoni ekonomikament attiva li għandhom bejn 15 u 74 sena li jkunu ilhom bla 

xogħol għal 12-il xahar jew aktar; 

C. billi r-rata tal-impjieg fl-UE ilha tikber għal erba' snin konsekuttivi u issa laħqet it-

72,3 %, u dan ifisser li qabżet iċ-ċifra tal-2008, iżda xorta waħda għadha taħt il-livelli 

ta' qabel il-kriżi f'xi Stati Membri3; billi, filwaqt li għad hemm differenzi kbar fir-rata 

medja ta' impjieg fir-reġjuni aktar żviluppati u dawk anqas żviluppati, kif ukoll 

bejniethom, id-differenzi reġjonali bdew jiċkienu; billi r-rati tal-impjieg ivarjaw minn 

ħafna taħt il-medja tal-UE f'ċerti Stati Membri - bi 58 % fil-Greċja, 64 % fil-Kroazja, 

63 % fl-Italja u 66 % fi Spanja - għal aktar minn 75 % fin-Netherlands, id-Danimarka, 

ir-Renju Unit, il-Ġermanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Litwanja, il-Latvja, l-

Awstrija u l-Isvezja4; billi l-impjieg imkejjel f'termini ta' sigħat maħduma minn kull 

impjegat għadu 3 % taħt il-livell ta' qabel il-kriżi fl-UE u 4 % fiż-żona tal-euro5; billi ż-

żgħażagħ qegħdin kull ma jmur jiġu impjegati taħt forom mhux standard u atipiċi ta' 

impjieg6; billi l-abbuż tal-kuntratti part-time għandu jiġi kkundannat; 

D. billi f'ħafna reġjuni anqas żviluppati, il-PDG per capita qorob lejn il-medja tal-UE bis-

saħħa ta' tkabbir aktar mgħaġġel fil-produttività, iżda kien hemm telf ta' impjiegi; billi 

f''diversi Stati Membri, l-introjtu disponibbli gross tal-unitajiet domestiċi (GDHI) per 

capita għadu ma rkuprax mil-livelli ta' qabel il-kriżi; billi, f'diversi Stati Membri, iż-

żidiet fl-inugwaljanzi fl-introjtu ma treġġgħux lura mill-bidu tal-kriżi, u f'ċerti każijiet 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=mt&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, tabella 14, p. 21. 
4 Ċifri skont l-Employment and Social Developments in Europe Quarterly Review, Frar 2018. 
5 Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi 2018, taqsima 1.1. 
6 Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi 2018, taqsima 3.2.1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=mt&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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saħansitra marru għall-agħar1; billi d-differenzi fil-qgħad u fl-introjtu madwar l-UE qed 

jinkoraġġixxu lin-nies jiċċaqilqu ħalli jsibu opportunitajiet aħjar; billi t-tibdil żbilanċjat 

u rapidu fil-popolazzjoni, assoċjat mal-kwistjoni tal-eżodu ta' mħuħ joħloq 

kumplikazzjonijiet, speċjalment għar-reġjuni rurali fl-UE13; 

E. billi huwa evidenti li, fil-livell reġjonali madwar l-UE, qed jonqsu kemm id-disparitajiet 

tal-impjiegi, kif ukoll id-disparitajiet fil-PDG per capita; 

F. billi d-diskrepanza bejn il-ġeneri fl-impjieg fl-UE għadha aktar minn 10 punti 

perċentwali (11,6 %) fl-UE, fejn insibu rati tal-impjieg ta' 76,9 % għall-irġiel u 65,3 % 

għan-nisa, u hemm diskrepanzi saħansitra akbar fost nisa li ma twieldux fl-UE u n-nisa 

Rom; 

G. billi, filwaqt li r-riskju tal-faqar jew tal-esklużjoni soċjali fl-UE naqas għal-livell ta' 

qabel il-kriżi, dan għadu għoli wisq, inkluż fir-reġjuni aktar żviluppati u għad fadal 

ħafna biex jintlaħaq l-objettiv tal-Istrateġija Ewropa 2020 dwar il-faqar u l-esklużjoni 

soċjali; billi l-inugwaljanzi qed ikomplu jikbru; billi fl-2015 kien hemm 118,8 miljun 

persuna fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali (AROPE), 1,7 miljun aktar miċ-ċifra 

tal-2008 u 'l bogħod mill-mira tal-Istrateġija Ewropa 2020 li l-AROPE jitnaqqsu 

b'20 miljun; billi r-rata tal-AROPE għat-tfal (0-17) kienet ta' 26,4 % fl-2016, jiġifieri 

kienet ogħla mir-rati ekwivalenti għall-adulti (16-64, 24,2 %) u, bi kważi 10 punti 

perċentwali, mir-rata tal-anzjani (65+, 18,3 %)2; billi l-għadd ta' tfal fir-riskju tal-faqar 

jew l-esklużjoni soċjali fl-Ewropa għadu għoli b'mod allarmanti, u kien jammonta għal 

24,8 miljun fl-20163; billi l-Istati Membri kollha tal-UE huma firmatarji tal-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli tan-NU, li jinkludu l-għan li "jinqered il-faqar ta' kull tip 

kullimkien"; 

H. billi l-objettiv ewlieni tal-politika ta' koeżjoni huwa li ssaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali billi tnaqqas id-differenzi reġjonali kemm fl-Istati Membri kif ukoll 

bejniethom, ittejjeb il-benesseri taċ-ċittadini tal-UE u tagħtihom opportunitajiet indaqs 

irrispettivament mill-post tar-residenza tagħhom; billi l-politika ta' koeżjoni kellha rwol 

importanti fl-indirizzar tal-impatt tal-kriżi ekonomika u soċjali f'dawn l-aħħar snin, billi 

pprovdiet opportunitajiet tassew meħtieġa għall-investiment pubbliku; billi waqt il-

perjodu finanzjarju attwali, il-politika ta' koeżjoni mistennija li tgħin biex tappoġġa 

1,1 miljun SME, tgħin lil 7,4 miljun persuna qiegħda jsibu xogħol u 8,9 miljun ruħ 

jiksbu kwalifiki ġodda, li tinvesti investiment ta' EUR 16-il biljun fl-ekonomija diġitali 

u li tagħmel investimenti sostanzjali fl-infrastruttura soċjali;  

I. billi d-disparitajiet infrareġjonali qegħdin jikbru, inkluż fir-reġjuni aktar sinjuri li 

għandhom żoni foqra; billi r-reġjuni l-aktar sinjuri jagħtu spinta sinifikanti favur it-

tkabbir; 

J. billi jeħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri juru impenn aktar b'saħħtu biex 

japplikaw l-Artikoli 174 u 175 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE); 

                                                 
1 Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi 2018, taqsima 3.4.1. 
2 Abbozz ta' Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi 2018, taqsima 1.2. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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1. Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni hija l-bażi biex tittejjeb il-konverġenza soċjali 'l fuq u 

l-prosperità kondiviża fl-UE u għandha tikkonċentra fuq l-isfidi l-kbar tas-soċjetà 

bħalma huma l-kundizzjonijiet tal-għajxien, il-qgħad, il-prekarjetà, il-faqar, l-

esklużjoni, id-diskriminazzjoni, il-migrazzjoni u t-tibdil fil-klima; huwa tal-fehma li l-

politika ta' koeżjoni, bħala l-politika ewlenija tal-investiment pubbliku tal-Unjoni għal 

dawn l-objettivi, għandha tal-anqas tinżamm f'livell baġitarju simili fil-qafas finanzjarju 

pluriennali li jmiss; 

2. Jenfasizza l-ħtieġa ta' żieda sostanzjali fil-Fond Soċjali Ewropew (FSE), bħala l-

istrument ewlieni tal-UE għall-koeżjoni soċjali u l-implimentazzjoni tal-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi l-integrazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-

ħaddiema fis-suq tax-xogħol, kif ukoll għal miżuri ta' appoġġ għall-inklużjoni soċjali, il-

ġlieda kontra l-faqar u l-inugwaljanzi, u l-ħolqien ta' opportunitajiet indaqs, filwaqt li l-

fondi għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom jinżammu fil-livell ta' 

20 %; jemmen li xenarju ta' fużjoni tal-FSE f'fond ta' investiment soċjali uniku jkun ta' 

theddida għall-integrità tal-politika ta' koeżjoni, li l-għan tagħha tal-koeżjoni soċjali, 

stabbilit fit-Trattati, huwa miksub prinċipalment permezz tal-finanzjament mill-FSE; 

jenfasizza li l-FSE jrid għalhekk jibqa' parti integrali tal-politika ta' koeżjoni biex jiġi 

żgurat li l-enfasi mġedded tal-UE ta' Ewropa Soċjali jista' jitwettaq fil-prattika; 

3. Huwa tal-fehma li l-Indiċi tal-Progress Soċjali Reġjonali tal-UE għandu jiġi evalwat 

bħala element li jikkomplementa l-indikatur tal-PDG, ġaladarba ż-żieda fil-PDG per 

capita ma tikkorrispondix għal żieda simili fl-impjieg għar-reġjuni kollha, u mhijiex 

biżżejjed fiha nnifisha biex tkejjel tipi ġodda ta' inugwaljanzi bejn ir-reġjuni tal-UE, u li 

t-tkabbir ekonomiku ma jħallix impatt fuq ċerti fatturi determinanti tal-progress soċjali 

u tal-inklużjoni; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra wkoll l-użu ta' kriterji soċjali 

ġodda meta tiddetermina l-allokazzjoni tal-fondi tal-UE għal objettivi tematiċi 

b'dimensjoni soċjali u biex tintegra aħjar il-politika ta' koeżjoni ma' oqsma li bħalissa 

huma identifikati għal azzjoni tal-UE; iqis li l-indikaturi soċjali jistgħu jintużaw bħala 

għodda ta' valutazzjoni ex post biex jivvalutaw is-suċċess tal-finanzjament tal-UE fil-

kisba ta' riżultati soċjali aħjar; 

4. Ifakkar li l-investiment pubbliku fl-UE għadu taħt il-livelli ta' qabel il-kriżi, bil-

konsegwenza li r-reġjuni u l-Istati Membri jeħtieġu aktar appoġġ sabiex jilqgħu l-isfidi 

attwali u futuri; jemmen li, fid-dawl tad-diverġenzi soċjali li qed jikbru madwar l-UE, l-

approċċ ibbażat fuq l-investiment soċjali jrid jitpoġġa fiċ-ċentru ta' qafas ta' politika 

koerenti li jallinja l-qafas ta' governanza tal-UE u l-baġit tagħha mal-ħtieġa essenzjali ta' 

investiment soċjali; jenfasizza li dawn it-tipi ta' investimenti b'redditi fit-tul huma ferm 

importanti għall-kompetittività futura tar-reġjuni tal-UE; 

5. Jieħu nota tad-data pprovduta fis-7 rapport ta' koeżjoni, li turi sinjali ta' titjib ġenerali 

fis-sitwazzjoni soċjali, iżda turi wkoll diverġenzi soċjali persistenti fost l-Istati Membri, 

li ġew aggravati minħabba l-impatt negattiv tal-kriżi ekonomika u s-snin ta' miżuri ta' 

awsterità; josserva bi tħassib li minkejja s-sinjali pożittivi, ir-riskju tal-faqar jew tal-

esklużjoni soċjali għadu sfida ewlenija, u, flimkien ma' żieda fl-inugwaljanzi f'ħafna 

Stati Membri, huwa waħda mill-isfidi ewlenin għal koeżjoni soċjali; 

6. Iqis li r-rabta tal-programmazzjoni tal-politika ta' koeżjoni ma' miri kwantifikabbli tal-

Ewropa 2020, bħat-tnaqqis tal-faqar, kienet waħda mill-kisbiet ewlenin tal-perjodu ta' 
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programmazzjoni 2014-2020; jemmen li l-kontribuzzjoni għall-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali fl-UE għandha tkun l-għan prinċipali ta' strateġija Ewropea għal 

wara l-2020, ibbażata fuq l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli adottati fuq livell 

internazzjonali; 

7. Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jissaħħaħ il-baġit tal-UE, fuq il-bażi ta' kontribuzzjonijiet 

nazzjonali li jqisu d-dħul nazzjonali gross, sabiex jitħeġġeġ l-investiment pubbliku biex 

jappoġġa s-setturi produttivi nazzjonali, u biex jgħin ħalli jitnaqqsu d-dipendenzi 

strutturali multipli, jiġu promossi l-impjiegi bi drittijiet u servizzi pubbliċi ta' kwalità, u 

biex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal globali tal-Istati Membri; 

8. Jiddikjara li wħud mill-iżbilanċi tal-impjieg u dawk soċjali l-aktar sinifikanti u d-

diverġenzi soċjali fl-Ewropa, bħas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, id-dispersjoni 

tal-pagi u l-faqar fost it-tfal, mhux talli ma ġewx solvuti iżda marru għall-agħar, fatt li 

juri li l-politiki pubbliċi fil-livell nazzjonali u l-mekkaniżmi Ewropej mhumiex 

biżżejjed għall-bini ta' koeżjoni soċjali aktar b'saħħitha u suq tax-xogħol Ewropew aktar 

ġust; jenfasizza li politiki tal-UE aktar b'saħħithom u aktar komprensivi huma meħtieġa 

sabiex jikkomplementaw l-isforzi li bħalissa qed jitwettqu mill-Istati Membri; jenfasizza 

l-ħtieġa kritika ta' flessibbiltà fiskali, sabiex tappoġġa l-investiment soċjali fid-drittijiet 

soċjali kif ukoll l-integrazzjoni b'mod effettiv u fl-istadji kollha tal-prinċipji kollha 

stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; 

9. Jisħaq fuq l-importanza tal-kompatibilità bejn il-familja u l-karriera fl-avvanz 

ekonomiku u l-koeżjoni ekonomika tar-reġjuni kollha; 

10. Jiddispjaċih għall-implimentazzjoni kajmana tal-programmi għall-perjodu 2014-2020, 

fejn 39 % biss tal-finanzjament totali kien ġie allokat f'Lulju 20171; iqis li jeħtieġ li jkun 

hemm implimentazzjoni aktar mgħaġġla, tranżizzjoni aktar faċli bejn il-perjodi ta' 

programmazzjoni, miri, punti ta' riferiment u indikaturi tar-riżultati ċari, 

simplifikazzjoni ġenwina u l-iżvilupp tal-kapaċità; 

11. Jinnota, f'dan ir-rigward, is-suġġeriment imressaq mill-Kummissjoni fil-karta ta' 

riflessjoni tagħha dwar il-ġejjieni tal-finanzi tal-UE2 li l-koerenza tista' tittejjeb permezz 

ta' ġabra unika tar-regoli għall-politika ta' koeżjoni u strumenti oħra ta' finanzjament ma' 

programmi jew proġetti tal-istess tip li jiżguraw aktar komplementarjetà bejn il-politika 

ta' koeżjoni u l-innovazzjoni u l-infiq infrastrutturali u s-simplifikazzjoni għall-

benefiċjarji; jemmen li l-implimentazzjoni aktar effiċjenti u aktar flessibbli tal-fondi se 

tkun kruċjali fil-perjodu tal-QFP il-ġdid; 

12. Jemmen li l-awtoritajiet reġjonali jeħtiġilhom ikunu involuti filwaqt li jrid isir tibdil fl-

indikaturi għall-progress soċjali fil-politika ta' koeżjoni qabel ma l-finanzjament soċjali 

jkun jista' jintrabat mal-prijoritajiet politiċi miftiehma mal-Istati Membri fis-Semestru 

Ewropew; jisħaq li r-rapporti tal-pajjiżi u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 

ma jistgħux isiru l-uniċi dokumenti ta' referenza għall-programmazzjoni tal-investimenti 

tal-UE fuq il-post, speċjalment l-investiment soċjali; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi politiki mfassla biex jiġġieldu t-tnaqqis 

                                                 
1 Is-7 rapport tal-Kummissjoni dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, p. 175. 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_mt.pdf, p. 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_mt.pdf
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demografiku u d-dispersjoni tal-popolazzjoni; jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni 

għandha tipprijoritizza l-attenzjoni lejn ir-reġjuni li jbatu minn tnaqqis demografiku; 

jitlob, għalhekk, li jkun hemm investiment strateġiku f'dawk ir-reġjuni, b'mod 

partikolari fl-aċċess għall-broadband, bil-ħsieb li jagħmilhom aktar kompetittivi, u 

jtejjeb l-industrija u l-istruttura territorjali; 

14. Ifakkar li l-prinċipju tal-proporzjonalità għandu jipprevali fil-ġestjoni u fil-kontroll tal-

programmi ta' koeżjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jesploraw il-

possibilità ta' sistema ta' applikazzjoni online li tippermetti aktar lill-maniġers tal-

proġetti jissimplifikaw il-proċeduri amministrattivi; 

15. Jenfasizza li mill-bosta sfidi li r-reġjuni Ewropej se jiffaċċjaw fis-snin li ġejjin, l-

inklużjoni soċjali, il-faqar, il-qgħad u l-inugwaljanzi, kemm fi ħdan ir-reġjuni u 

bejniethom, huma ta' rilevanza partikolari għall-politika ta' koeżjoni; ifakkar li l-

inugwaljanzi jipperikolaw il-ġejjieni tal-proġett Ewropew, inawru l-leġittimità tiegħu u 

jistgħu jagħmlu ħsara lill-fiduċja fl-UE bħala mutur tal-progress soċjali, u li t-tnaqqis 

tal-inugwaljanzi jrid ikun waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-UE, kif iddikjarat 

riċentement mill-Parlament; iqis essenzjali li jissaħħaħ il-proċess tal-koordinazzjoni tal-

politika fil-livell nazzjonali biex ikun hemm monitoraġġ aħjar, jiġu evitati u kkoreġuti t-

tendenzi negattivi li jistgħu jżidu l-inugwaljanzi u jdgħajfu l-koeżjoni soċjali jew 

jaffettwaw b'mod negattiv il-ġustizzja soċjali, billi jiddaħħlu fis-seħħ miżuri preventivi 

u korrettivi meta dan ikun neċessarju; jisħaq li jinħtieġ approċċ minn isfel għal fuq biex 

jindirizza b'mod effettiv il-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-komunitajiet, peress li dawn il-

kwistjonijiet jeħtieġu risposta mfassla apposta u l-involviment attiv fil-livell tal-gvern 

ikkonċernat direttament; 

16. Huwa tal-fehma li l-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi tal-fondi tal-Unjoni għad 

m'għandux il-lieva suffiċjenti u għalhekk għandu jissaħħaħ aktar permezz ta' tfassil ta' 

politika u implimentazzjoni li jkunu aktar effiċjenti u bbażati fuq ir-riżultati, u li 

jiffukaw b'mod partikolari fuq setturi orjentati lejn il-futur b'potenzjal tal-ħolqien nett ta' 

impjiegi ta' kwalità, b'mod partikolari l-ekonomija ħadra u ċirkolari, is-settur tal-kura u 

dak diġitali; iqis, barra minn hekk, li l-aċċess għall-finanzjament għandu jsir aktar faċli 

għall-benefiċjarji kollha, inklużi l-atturi tal-ekonomija soċjali, l-SMEs, l-NGOs, il-

muniċipalitajiet aktar żgħar u dawk li jaħdmu għal rashom; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jinvestu aktar fil-ħiliet li jtejbu t-tkabbir ekonomiku billi 

jnaqqsu d-distakk fil-ħiliet u jnaqqsu l-faqar fost it-tfal u l-esklużjoni soċjali; jistieden 

lill-Istati Membri jiddedikaw attenzjoni akbar lir-reġjuni rurali li ma bbenefikawx 

biżżejjed mit-tkabbir ekonomiku; 

18. Jistieden lill-Istati Membri, b'mod partikolari dawk b'livelli ta' produttività baxxi, biex 

iniedu jew ikomplu bir-riformi strutturali sabiex itejbu l-kompetizzjoni, l-ambjent tan-

negozju u l-potenzjal tal-ħiliet; 

19. Jinsisti li l-akkwist pubbliku trasparenti huwa essenzjali sabiex jippromwovi l-iżvilupp 

u l-kompetizzjoni ġusta; huwa tal-fehma li l-akkwist pubbliku huwa l-aħjar mod biex 

jiġi pprovdut investiment ta' benefiċċju mil-lat soċjali u ambjentali; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu l-inizjattivi maħsuba biex iżidu 

l-aċċess għal edukazzjoni u taħriġ pubbliċi ta' kwalità u inklużivi, inklużi l-edukazzjoni 
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terzjarja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol 

u l-kisba u l-aġġornar tal-ħiliet, b'mod partikolari l-ħiliet diġitali, kif ukoll l-aċċess għal 

impjiegi ta' kwalità, sostenibbli u inklużivi, speċjalment għaż-żgħażagħ u għall-

ħaddiema bi ftit kwalifiki u l-ħaddiema akbar fl-età; jinnota l-importanza, f'dan ir-

rigward, tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa, u b'mod partikolari l-inizjattiva 

tal-Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet tagħha; jirrimarka li l-programmi ta' taħriġ iffinanzjati 

mill-FSE għandhom jitfasslu skont il-bżonnijiet tal-ħaddiema u tal-persuni qiegħda, 

filwaqt li fl-istess waqt jitqiesu l-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol; 

21. Itenni t-tħassib tiegħu dwar it-tendenza li qed tikber lejn is-sottoimpjieg u l-qgħad 

moħbi, dwar in-natura li qed issir aktar kronika tal-qgħad fit-tul u l-livell tal-qgħad fost 

iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul; ifakkar l-importanza li jsir investiment fi pjanijiet li jagħtu 

prijorità lit-tnaqqis fil-qgħad fit-tul, b'taħlita ta' taħriġ vokazzjonali u gwida 

personalizzata; 

22. Jitlob li jissaħħu l-linji baġitarji li jippromwovu reazzjonijiet effettivi għall-akkoljenza u 

l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati u l-migranti; 

23. Jissottolinja l-fatt li l-konverġenza soċjali u fiskali tikkontribwixxi għall-objettiv tal-

koeżjoni u li prattiki diverġenti f'dan il-qasam jistgħu jikkawżaw aktar problemi għat-

territorji li huma l-aktar vulnerabbli għall-globalizzazzjoni; 

24. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi jinżammu qrib ir-residenzi 

tan-nies u għalhekk jesiġi li jkun hemm politiki nazzjonali dwar dan, li jkunu appoġġati, 

fejn ikun possibbli, mill-fondi strutturali Ewropej; 

25. Huwa tal-fehma li l-fondi tal-UE għandhom ikunu konformi mal-Konvenzjoni tan-NU 

dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD) u għandhom ikomplu jrawmu d-

deistituzzjonalizzazzjoni. 
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