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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 titjib effettiv u studjat sewwa fil-politika dwar l-impjiegi – li jirrifletti l-isfidi tat-
tibdil demografiku u l-awtomatizzazzjoni – flimkien ma' strateġiji ta' investiment immirati 
tajjeb u politiki fiskali responsabbli, jibqgħu prekundizzjoni importanti għal tkabbir 
sostenibbli, li huwa l-fattur ewlieni biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità u jkun hemm spinta 
favur konverġenza soċjali għall-aħjar;

2. Jenfasizza li l-baġit għall-2020 għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri ta' 
Ewropa 2020 fil-qasam soċjali u tal-impjiegi, li fir-rigward tal-mira tar-rata tal-impjieg 
jidhru fattibbli iżda fir-rigward tal-mira li jitnaqqas l-għadd ta' persuni fir-riskju ta' faqar 
jew esklużjoni soċjali fadlilhom ħafna biex jintlaħqu; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-
bżonn ta' riformi politiċi komprensivi u approċċi integrati li jiġġieldu l-qgħad fit-tul u fost 
iż-żgħażagħ u l-kwistjoni tal-impjegabbiltà tal-anzjani, li sikwit tiġi ttraskurata;

3. Jirrikonoxxi r-rwol kruċjali tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
(YG), il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), il-Programm 
għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD); jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-attivitajiet implimentati 
f'dawn l-oqsma għandhom dejjem jirriżultaw f'miżuri strateġiċi b'objettivi u miri definiti 
b'mod ċar u li infiq effiċjenti u effettiv huwa importanti daqs il-limiti massimi tal-baġit 
totali;

4. Jirrikonoxxi r-razzjonalizzazzjoni li jmiss tal-FSE attwali, kif ukoll tal-Inizjattiva favur l-
Impjieg taż-Żgħażagħ, il-FEAD, l-EaSI u l-Programm Ewropew tas-Saħħa fl-ambitu tal-
FSE+ mill-2021 'il quddiem; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-informazzjoni 
finanzjarja b'mod li tkun tista' titqabbel mal-informazzjoni relatata mar-rendiment; jesprimi 
tħassib dwar it-tnaqqis sostanzjali (b'EUR 5 miljun) propost mill-Kunsill għall-assi 
PROGRESS tal-EaSI; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li r-reviżjonijiet leġiżlattivi u baġitarji 
kollha għandhom ikunu bbażati fuq l-evidenza u fuq l-għarfien tal-impatt tagħhom u jkunu 
konformi mal-aġenda għal regolamentazzjoni aħjar u mar-rakkomandazzjonijiet rispettivi 
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri;

5. Jissottolinja li, fil-kuntest tar-restrizzjonijiet baġitarji attwali, hu kruċjali li l-baġit ġenerali 
għall-2020 jintuża bl-aħjar mod possibbli, anke permezz ta' politiki dwar il-ħiliet tal-futur 
kif ukoll miżuri li jappoġġjaw it-tranżizzjoni tas-suq tax-xogħol u aġġustament aħjar għat-
tibdil demografiku, partikolarment b'titjib fl-integrazzjoni ta' gruppi potenzjalment 
vulnerabbli u żvantaġġati fis-suq tax-xogħol;

6. Jenfasizza l-importanza tar-responsabbiltà u l-prijoritizzazzjoni mil-lat baġitarju biex iċ-
ċittadini tal-Unjoni jingħataw valur veru għal flushom, anke b'enfasi aktar b'saħħitha fuq 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza u attenzjoni speċjali għall-inugwaljanzi soċjali, 
reġjonali u territorjali;

7. Jilqa' l-iżviluppi li kien hemm fil-politika tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali matul it-tmien 
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leġiżlatura, iżda jenfasizza li l-inizjattivi politiċi jirrikjedu finanzjament adegwat u f'waqtu 
biex jitwettqu;

8. Jissottolinja l-kontribut importanti tal-aġenziji fl-indirizzar ta' firxa wiesgħa ta' 
kwistjonijiet relatati mal-impjiegi, l-aspett soċjali u l-ġbir tad-data; jenfasizza li l-kompiti 
tagħhom qed jevolvu u għalhekk iridu jingħataw ir-riżorsi meħtieġa biex iwettquhom; 
jitlob, għalhekk, li ssir valutazzjoni bir-reqqa tar-rendiment ġenerali tal-aġenziji u l-
kompiti l-ġodda assenjati lilhom, bil-ħsieb li jiġu żgurati allokazzjonijiet baġitarji xierqa u 
effiċjenti biss;

9. Itenni li l-proġetti pilota (PPs) u l-azzjonijiet preparatorji (PAs) huma għodod utli ħafna 
biex jingħata bidu għal attivitajiet u politiki ġodda fl-oqsma tal-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali u jistgħu jintużaw għall-ġbir ta' data u evidenza biex isir titjib fil-politiki futuri tal-
Unjoni dwar l-impjiegi;

10. Ifakkar li hu ta' importanza kbira li l-Parlament jingħata aġġornamenti regolari dwar l-
istadji differenti fl-implimentazzjoni tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji min-naħa 
tal-Kummissjoni, fosthom evalwazzjoni xierqa tar-riżultati u l-valur miżjud tagħhom għaċ-
ċittadini Ewropej.


