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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. Ifakkar li t-tkabbir huwa kruċjali biex jiżdiedu l-impjiegi u l-prosperità u li huwa 

neċessarju li l-fondi strutturali jiġu indirizzati b'mod iktar effettiv lejn il-promozzjoni tat-

tkabbir;  

2.  Jinnota ż-żieda minn sena għal sena proposta mill-Kummissjoni fl-approprjazzjonijiet tal-

intestatura 1 — Tkabbir intelliġenti u inklussiv (+ 2.5 % f'approprjazzjonijiet għal impenji 

u + 18.3 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament); jinnota wkoll iż-żidiet proporzjonalment 

ogħla fl-intestatura 1b — Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali (+ 2.4 % 

f'approprjazzjonijiet għal impenji u + 25.7 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament); 

3. Jenfasizza li l-baġit tal-2018 għandu jkollu rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-kontribut tal-Unjoni 

għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Unjoni; 

4. Ifakkar li l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu għoli ħafna fl-Unjoni u li s-sitwazzjoni tal-

persuni żgħażagħ qiegħda, speċjalment il-persuni barra mill-edukazzjoni, impjieg jew 

taħriġ (NEETS) toħloq tħassib partikolari; jenfasizza li, sabiex tiġi indirizzata din il-

kwistjoni, hu ferm importanti li jkun żgurat il-finanzjament adegwat u fil-ħin ta' skemi ta' 

Garanzija għaż-Żgħażagħ permezz tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-

Fond Soċjali Ewropew; 

5.  Ifakkar fl-importanza li jiġi żgurat finanzjament ta' mill-inqas EUR 700 miljun għall-YEI 

għall-perjodu 2018-2020, kif maqbul fi ħdan ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, li 

għandu jiġi maqsum bejn l-2018, l-2019 u l-2020 fi tliet pagamenti ugwali ta' 

EUR 233,33 miljun kif rifless fl-Abbozz tal-Baġit 2018; jitlob ukoll l-allokazzjoni ta' 

approprjazzjonijiet ta' pagament suffiċjenti biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tal-

YEI;  

6. Jissottolinja l-importanza ta' finanzjament suffiċjenti u ta' ġestjoni baġitarja tajba 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, bħalma huma l-YEI, il-Fond Ewropew 

ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF), l-assi differenti tal-Programm għall-

Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar 

fil-Bżonn (FEAD); jilqa' ż-żidiet proposti tal-FEG (+ 2 % f'approprjazzjonijiet għal 

impenji) u l-FEAD (+ 1.9 % f'approprjazzjonijiet għal impenji); 

7. Jilqa' l-EUR 72,8 miljun ta' finanzjament proposti mill-Kummissjoni għall-Fond Ewropew 

ta' Solidarjetà Corpse (l-approprjazzjonijiet għandhom jiddaħħlu fir-riżerva sa dak il-mument 

li jkun adottat l-att bażiku mil-leġiżlatur), bi EUR 2,5 miljun mogħtija fl-2018 bl-assi tal-

Progress tal-Programm EaSI;  


