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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jenfasizza li l-livell tal-qgħad fost 

iż-żgħażagħ huwa aktar baxx milli fis-

snin preċedenti, iżda għadu għoli b'mod 

inaċċettabbli f'ċerti Stati Membri 

speċjalment fir-reġjuni li għadhom lura 

ekonomikament, u li l-qagħda taż-

żgħażagħ f'sitwazzjonijiet NEET (barra 

mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ), u 

ta' dawk qiegħda fit-tul, hija partikolarment 

inkwetanti; jenfasizza li ż-żgħażagħ huma 

l-aktar f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni 

soċjali u ekonomika; jiddeċiedi għalhekk li 

jsaħħaħ l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ (YEI) lil hinn mil-livell propost 

mill-Kummissjoni; jenfasizza li tali tisħiħ 

ma għandu bl-ebda mod jitqies bħala 

forniment minn qabel tal-allokazzjoni tal-

YEI approvata fil-kuntest tar-reviżjoni ta' 

nofs it-terminu tal-QFP; Jissottolinja, 

madankollu, li l-YEI għandha tittejjeb 

aktar u ssir aktar effiċjenti biex iżżid il-

valur miżjud Ewropew tagħha għall-

politiki dwar l-impjiegi taż-żgħażagħ fl-

Istati Membri, b'mod partikolari billi jiġi 

żgurat li ma tissostitwixxix il-

finanzjament tal-politiki nazzjonali 

preċedenti; 

5. Jenfasizza li l-livell tal-qgħad fost 

iż-żgħażagħ għadu għoli b'mod 

inaċċettabbli f'ċerti Stati Membri 

speċjalment fir-reġjuni li għadhom lura 

ekonomikament, u li l-qagħda taż-

żgħażagħ f'sitwazzjonijiet NEET (barra 

mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ), u 

ta' dawk qiegħda fit-tul, hija partikolarment 

inkwetanti; jenfasizza li ż-żgħażagħ huma 

l-aktar f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni 

soċjali u ekonomika; jiddeċiedi għalhekk li 

jsaħħaħ l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ (YEI) lil hinn mil-livell propost 

mill-Kummissjoni; jenfasizza li tali tisħiħ 

ma għandu bl-ebda mod jitqies bħala 

forniment minn qabel tal-allokazzjoni tal-

YEI approvata fil-kuntest tar-reviżjoni ta' 

nofs it-terminu tal-QFP u jħeġġeġ biex din 

l-inizjattiva ssir pjan għall-impjiegi 

marbut ma' pjan pubbliku soċjali u 

ambjentali għall-Ewropa li jinvolvi ruħu 

fl-Istati Membri biex iżidu l-livell ta' 

assorbiment tal-finanzjament u joħolqu 

aktar impjiegi taż-żgħażagħ ta' kwalità; 
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