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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jenfasizza li l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali hi mira ewlenija tal-Ewropa 2020 
u li konsegwentement tinsab fil-qalba tal-prijoritajiet tal-PE għall-Baġit tal-UE;

2. Jieħu nota li fl-abbozz ta’ baġit għall-2012 għall-inizjattiva ewlenija għal Pjattaforma 
Ewropea kontra l-Faqar, il-Kummissjoni Ewropea tikkalkula żieda ta' 3.3%, meta mqabbel 
mas-sena ta’ qabel; jitlob lill-Kummissjoni tagħti spjegazzjoni ulterjuri dwar il-kontribut 
tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għal din l-inizjattiva ewlenija u dwar miżuri speċifiċi li 
jindirizzaw il-prijoritajiet bħall-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal, in-nisa, l-anzjani u l-
ħaddiema migranti u li jipprevjenu t-tluq bikri mill-iskola; f’dan il-kuntest, jiddispjaċih 
għan-nuqqas ta’ kjarifika u s-sovrapożizzjoni tal-istrumenti u l-linji baġitarji differenti li 
permezz tagħhom għandhom jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 2020 permezz tal-baġit tal-UE;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura fondi suffiċjenti tal-Baġit tal-UE biex jintlaħqu kemm 
l-objettivi ambizzjużi tal-inizjattivi ewlenin identifikati fil-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali kif ukoll 
dawk tal-Istrateġija Ewropa 2020;

4. Jinsab imħasseb ħafna bl-istqarrija tal-Kummissjoni Ewropea dwar tnaqqis qawwi fl-
allokazzjonijiet tal-baġit għall-Programm ta' Tqassim tal-Ikel tal-UE għall-Persuni l-Aktar 
Żvantaġġjati fil-Komunità (MDP); jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Kunsill isibu 
mezz għat-tkomplija tal-Iskema MDP għas-snin li fadal tal-pjan ta' finanzjament (2012 u 
2013) u għall-perjodu l-ġdid ta' finanzjament 2014-2020 fuq bażi legali li ma tistax tiġi 
kkontestata mill-Qorti tal-Ġustizzja (QTĠ), billi jinżamm il-limitu finanzjarju annwali ta' 
EUR 500 miljun biex jiġi żgurat li l-persuni dipendenti fuq l-għajnuna f’ikel ma jsofrux 
minn faqar alimentari;

5. Jenfasizza r-rwol kruċjali mwettaq mill-politika ta' koeżjoni u mill-fondi strutturali fil-
promozzjoni tal-impjieg u tal-esklużjoni soċjali u fil-ġlieda kontra l-faqar f'żoni urbani, 
fejn tgħix il-maġġoranza tal-persuni żvantaġġjati, kif ukoll f'żoni rurali; jenfasizza l-
kontribut ewlieni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) fil-
prevenzjoni tal-faqar fost il-ħaddiema milquta mill-kriżi, u tal-Faċilità Ewropea ta' 
Mikrofinanzjament għall-Progress fl-appoġġ tal-intraprenditorija; jitlob li tinżamm il-
funzjoni partikolari ta’ kull fond fi ħdan il-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss (MFF);

6. Jitlob għal titjib fil-koordinament fost l-istrumenti Ewropej li jitrattaw il-faqar, jappoġġaw 
l-inklużjoni soċjali u l-impjiegi, kif ukoll li jtejbu l-koordinament bejnhom u r-riżorsi 
nazzjonali; barra minn hekk, jirrakkomanda s-semplifikazzjoni tar-regoli dwar il-fondi 
strutturali biex tiġi appoġġjata l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, filwaqt li jiġi 
żgurat approċċ orjentat lejn ir-riżultati, u jitlob ukoll kriterji ta’ effikaċja trasparenti u 
kwantifikabbli;

7. Jistieden lill-Istati Membri, wara li jikkonsultaw mas-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati, 
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jistabbilixxu miri nazzjonali li jiddefinixxu l-kontribut tagħhom għal din il-mira tal-
Ewropa 2020, biex jipprovdu informazzjoni dwar kif l-inizjattivi proposti 
jikkumplimentaw l-inizjattivi Ewropej, nazzjonali u lokali, u biex jinformaw lill-
Kummissjoni b'mod annwali, fi ħdan il-proċedura tas-Semestru Ewropew, dwar l-ammont 
eżatt ta’ riżorsi li sejrin jallokaw għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali.
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