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EMENDI 

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

kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ea (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ea. billi hija stabbilita rabta bejn l-

programmazzjoni tal-fondi tal-Unjoni u s-

Semestru Ewropew u r-

rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 

għall-pajjiż; billi l-fondi tal-Unjoni huma 

maħsuba biex jintlaħqu l-għanijiet 

stipulati fl-Artikolu 174 tat-TFUE sabiex 

tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali tal-Unjoni u jitnaqqsu d-

differenzi bejn il-livelli ta' żvilupp tad-

diversi reġjuni; 

Emenda  2 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jissottolinja, barra minn hekk, l-

importanza tal-prinċipji orizzontali li 

jenħtieġ li jsejsu l-QFP u l-politiki relatati 

kollha tal-UE; jafferma mill-ġdid, f'dan il-

kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-UE 

jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha biex 

tkun minn ta' quddiem nett fl-

implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs) u jiddeplora n-nuqqas 

ta' impenn ċar u viżibbli għal dak il-għan 

fil-proposti tal-QFP; jitlob, għalhekk, l-

integrazzjoni tal-SDGs fil-politiki tal-UE u 

fl-inizjattivi kollha tal-QFP li jmiss; 

ikompli jenfasizza li l-eliminazzjoni tad-

diskriminazzjoni hija kruċjali sabiex jiġu 

ssodisfati l-impenji tal-UE lejn Ewropa 

inklużiva u jiddeplora n-nuqqas ta' 

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u ta' 

5. Jissottolinja, barra minn hekk, l-

importanza tal-prinċipji orizzontali li 

jenħtieġ li jsejsu l-QFP u l-politiki relatati 

kollha tal-UE; jafferma mill-ġdid, f'dan il-

kuntest, il-pożizzjoni tiegħu li l-UE 

jeħtiġilha twettaq l-impenn tagħha biex 

tkun minn ta' quddiem nett fl-

implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli (SDGs) u jiddeplora n-nuqqas 

ta' impenn ċar u viżibbli għal dak il-għan 

fil-proposti tal-QFP; jitlob, għalhekk, l-

integrazzjoni tal-SDGs fil-politiki tal-UE u 

fl-inizjattivi kollha tal-QFP li jmiss; 

ikompli jenfasizza l-importanza tat-twettiq 

tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 

għall-ħolqien ta' Ewropa reżiljenti u 

soċjali u li l-eliminazzjoni tad-

diskriminazzjoni hija kruċjali sabiex jiġu 
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impenji favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

fil-politiki tal-UE, kif ġie ppreżentat fil-

proposti tal-QFP; jissottolinja wkoll il-

pożizzjoni tiegħu li, wara l-Ftehim ta' 

Pariġi, l-infiq relatat mal-klima jenħtieġ li 

jiżdied b'mod sinifikanti meta mqabbel 

mal-QFP attwali u jenħtieġ li jilħaq 30 % 

mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard 

mill-2027; 

ssodisfati l-impenji tal-UE lejn Ewropa 

inklużiva u jiddeplora n-nuqqas ta' 

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u ta' 

impenji favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

fil-politiki tal-UE, kif ġie ppreżentat fil-

proposti tal-QFP; jissottolinja wkoll il-

pożizzjoni tiegħu li, wara l-Ftehim ta' 

Pariġi, l-infiq relatat mal-klima jenħtieġ li 

jiżdied b'mod sinifikanti meta mqabbel 

mal-QFP attwali u jenħtieġ li jilħaq 30 % 

mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard 

mill-2027; 

Emenda  3 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe 

tnaqqis fil-livell tal-politiki ewlenin tal-UE, 

bħall-politika ta' koeżjoni tal-UE u l-

politika agrikola komuni (PAK); jopponi 

b'mod partikolari kwalunkwe tnaqqis 

radikali li se jħalli impatt negattiv fuq in-

natura u l-għanijiet stess ta' dawn il-

politiki, bħat-tnaqqis propost għall-Fond ta' 

Koeżjoni jew għall-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew minkejja l-kamp ta' 

applikazzjoni mwessa' tiegħu u l-

integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ; 

4. Jistqarr, barra minn hekk, l-

oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe 

tnaqqis fil-livell tal-politiki ewlenin tal-UE, 

bħall-politika ta' koeżjoni tal-UE u l-

politika agrikola komuni (PAK); jopponi 

b'mod partikolari kwalunkwe tnaqqis 

radikali li se jħalli impatt negattiv fuq in-

natura u l-għanijiet stess ta' dawn il-

politiki, bħat-tnaqqis propost għall-Fond ta' 

Koeżjoni jew għall-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jopponi, 

f'dan il-kuntest, il-proposta li jitnaqqas il-

Fond Soċjali Ewropew Plus minkejja l-

kamp ta' applikazzjoni mwessa' tiegħu u l-

integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ, il-Fond għal Għajnuna 

Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, 

il-Programm għall-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali u l-Programm dwar 

is-Saħħa; 

 

Emenda  4 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5a (ġdid) 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 5a. Jenfasizza li r-rabta proposta bejn 

l-programmazzjoni tal-Fondi Strutturali, 

l-għanijiet ta' politika tagħhom u s-

Semestru Ewropew, b'mod partikolari r-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż, għandha tiġi ċċarata u għandha 

tqis id-dimensjoni lokali u reġjonali; jitlob 

li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' 

programmazzjoni effikaċi għall-fondi tal-

UE, b'mod partikolari l-FSE+, li jpoġġu 

fil-prattika l-prinċipji u l-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inkluż billi 

jiżguraw riżorsi finanzjarji ambizzjużi, kif 

ukoll is-sinerġiji meħtieġa fost il-fondi tal-

Unjoni; 

 

Emenda  5 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 14vi  

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14 vi. Jiġu rduppjati r-riżorsi biex jiġi 

indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ (skont 

il-programm attwali Inizjattiva favur l-

Impjiegi taż-Żgħażagħ); 

14 vi. Jiġu rduppjati r-riżorsi biex jiġi 

indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ taħt il-

FSE+ (skont il-programm attwali 

Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ), 

filwaqt li jiġu żgurati l-effikaċja u l-valur 

miżjud tal-iskema; 

 

Emenda  6 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 15a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 15a. Jinsisti fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-

ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ. 

madankollu, huwa mħasseb li l-

integrazzjoni tal-Inizjattiva favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ fil-FSE+ tista' 

tnaqqas il-livelli ta' impenn tal-Istati 

Membri u l-livell ta' riżorsi mmirati 
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direttament liż-żgħażagħ; 

 

Emenda  7 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 16a. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-istrumenti 

tal-Unjoni jitjiebu biex jiġu indirizzati l-

inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni tal-

barranin fis-suq tax-xogħol; jappella, 

għaldaqstant, għal sinerġiji aħjar fost il-

fondi tal-Unjoni u riżorsi adegwati; jisħaq 

fuq l-importanza li jiġu indirizzati l-isfidi 

speċifiċi urbani u lokali tal-migrazzjoni, 

anki billi jiġi faċilitat l-aċċess għall-

finanzjament għall-bliet, l-awtoritajiet 

lokali u reġjonali, is-sħab soċjali, l-atturi 

soċjoekonomiċi u l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili li jiżviluppaw u jimplimentaw 

proġetti f'dan il-qasam; 
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RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI  
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 9.10.2018    

 
 


