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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-

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

tiegħu: 

1. Jenfasizza li l-baġit 2016 għandu jkollu rwol ewlieni fil-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal 

tkabbir inklużiv u sostenibbli u l-impjiegi, speċjalment billi tittieħed azzjoni effettiva 

kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-faqar, u b’hekk tiġi appoġġata l-kisba tal-prijoritajiet u 

l-miri tal-istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-importanza tar-reviżjoni 

ta' nofs it-term tal-istrateġija Ewropa 2020 sabiex jiġi żgurat li l-miri għall-impjiegi, il-

ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali jkunu jistgħu jintlaħqu; 

2. Jemmen bis-sħiħ li l-finanzjament tal-UE, b'mod partikolari dak taħt il-FSE, m'għandux 

jintuża biex jissussidja approċċi nazzjonali iżda biex jipprovdi appoġġ addizzjonali b'mod 

li jikkomplementa jew isaħħaħ il-programmi nazzjonali fl-Istati Membri; 

3 Iħeġġeġ li jingħata appoġġ finanzjarju għall-programmi kollha li jappoġġaw il-ħolqien tal-

impjiegi u l-inklużjoni soċjali għall-persuni bi żvantaġġi multipli, bħal dawk qiegħda għal 

żmien twil, il-persuni b’diżabbiltà, il-persuni li jagħmlu parti minn minoranza, u dawk 

inattivi u skoraġġuti; 

4. Ifakkar li t-tkabbir inklużiv u sostenibbli huwa kruċjali għal żieda fl-impjiegi u fil-

prosperità u li huwa neċessarju li l-fondi strutturali jiġu direzzjonati b'mod iktar effiċjenti 

u produttiv lejn il-promozzjoni tal-impjiegi u t-tkabbir sostenibbli; jenfasizza l-importanza 

tar-riċerka u l-innovazzjoni biex jistimulaw it-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi; jitlob li jiġi 

żgurat finanzjament adegwat għar-riċerka fil-qasam tax-xjenzi soċjali; 

5. Jissottolinja l-importanza ta' finanzjament xieraq, ġestjoni baġitarja tajba u, fejn possibbli, 

iżjed prefinanzjament tal-programmi fi ħdan il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, li 

l-għan tagħhom huwa li jindirizzaw il-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali, bħall-Fond 

Soċjali Ewropew (FSE), l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, il-Fond Ewropew ta' 

Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), l-assi differenti tal-Programm tal-Unjoni 

Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea 

għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD); 

6. Jenfasizza li l-baġit 2016 għandu jipprovdi appoġġ adegwat għall-promozzjoni tal-

inklużjoni soċjali u għal azzjonijiet li jkollhom l-għan li jeqirdu l-faqar u jagħtu s-setgħa 

lill-persuni li jesperjenzaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali; 

7. Jinsisti li jiġu suġġeriti u implimentati miżuri adegwati sabiex tingħeleb l-akkumulazzjoni 

mingħajr preċedent ta’ talbiet mhux imħallsa mill-perjodu ta’ programmazzjoni 

preċedenti; 

8. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jappoġġa miżuri dwar it-taħriġ vokazzjonali u l-

kwalifiki professjonali, l-apprendistati u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità li jaqblu mal-

ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; 
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9. Jissottolinja l-fatt li l-baġit 2016 għandu jappoġġa l-miżuri kollha li jippromwovu l-

intraprenditorija fl-impriżi mikro, żgħar u medji, inklużi l-intraprenditorija soċjali u l-

impriżi soċjali innovattivi u l-impjieg indipendenti, u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tan-nisa; 

10. Jenfasizza li l-baġit 2016 għandu jippromwovi livell għoli ta' protezzjoni tal-ħaddiema u 

kultura ta' prevenzjoni fl-UE kollha u għandu jgħin biex jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda 

għas-saħħa u sikurezza okkupazzjonali li jkomplu jitfaċċaw; 

11. Jirrimarka li l-impriżi mikro, żgħar, u medji jimpjegaw il-maġġoranza tal-ħaddiema fl-UE 

u li waħda mill-problemi ewlenin fl-istabbiliment u l-funzjonament ta' tali impriżi hi l-

kisba tal-finanzjament; jipproponi, għalhekk, li l-element mikrofinanzjarju jiġi estiż b'mod 

sostanzjali u li l-appoġġ ta' konsulenza relattiv jiġi żviluppat aktar u jiġi żgurat b'mod 

konsistenti; jipproponi li l-potenzjal ta’ strumenti finanzjarji taħt il-FSE jkompli jiġi 

sfruttat bi trasparenza u responsabilità xierqa u li tingħata kunsiderazzjoni għat-tisħiħ tal-

appoġġ tal-BEI għall-SMEs; 

12. Jissottolinja li l-appoġġ għall-inklużjoni soċjali, speċjalment ta’ persuna b’diżabilità u l-

komunitajiet marġinalizzati huwa politika Ewropea ewlenija li tirrikjedi appoġġ estensiv 

mill-baġit; jenfasizza li apparti mill-FSE, id-dimensjoni soċjali għandha tkun aktar 

viżibbli fl-istrumenti l-oħra tal-Politika ta’ Koeżjoni; 

13. Jenfasizza li l-baġit tal-UE jeħtieġ jappoġġa sforzi favur il-promozzjoni tat-tlestija tas-suq 

uniku, il-kompetittività u l-konverġenza soċjali, l-iżvilupp ta' politika dwar impriżi 

soċjalment responsabbli, u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni ta' standards soċjali statutorji 

mill-impriżi biex jiġi żgurat il-ħolqien ta' impjiegi diċenti sostenibbli bi protezzjoni 

adegwata tal-ħaddiema; 

14. Jitlob li jsir sforz sostnut permezz tal-baġit biex jijiġu pprovduti taħriġ adegwat u tħarriġ 

mill-ġdid f'setturi b'nuqqas ta' ħaddiema u f'setturi ewlenin b'potenzjal għoli ta' ħolqien ta' 

impjiegi, bħall-ekonomija ekoloġika, l-ekonomiji ċirkolari, u s-setturi tal-kura tas-saħħa u 

tal-ICT; 

15. Jenfasizza li l-promozzjoni ta’ kultura tal-intraprenditorija u l-appoġġ għall-imprendituri 

għandhom ikunu element ewlieni tal-politika baġitarja tal-UE; 

16. Jitlob li l-Parlament jingħata aġġornamenti regolari u dettaljati dwar l-istadji varji fl-

implimentazzjoni ta' proġetti pilota mill-Kummissjoni. 
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