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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. Jiddispjaċih dwar l-istrateġija definita mill-Parlament, speċifikament li jinnegozja proposti 
leġiżlattivi mingħajr ma jmiss iċ-ċifri tal-QFP; jemmen li l-Parlament jeħtieġ jivvaluta l-
eżitu tal-istrateġija;

2. Jiddispjaċih li ċ-ċifri tal-2011 fi prezzijiet kostanti proposti mill-Kummissjoni bħala l-bażi 
għan-negozjati ma ppermettewx li titqies kompletament ir-realtà tal-ħtiġijiet tal-Istati 
Membri, b'mod speċjali f'termini ta' impjiegi u rigressjoni soċjali; jisħaq fuq il-fatt li jekk 
ma jkunx hemm biżżejjed data, speċjalment jekk ma jkunx hemm biżżejjed data statistika, 
dan se jkollu impatt negattiv fuq il-politiki, kif ukoll iżid mal-perċezzjonijiet negattivi 
possibbli fir-rigward tal-baġit tal-UE;

3. Jiddispjaċih li elementi li għandhom x'jaqsmu ma' proposti leġiżlattivi ġew diskussi u 
deċiżi mill-Kunsill Ewropew flok ma ġew innegozjati u ntlaħaq qbil dwarhom fil-livell 
tal-konfigurazzjoni tal-Kunsill adegwata u l-kumitat responsabbli; jisħaq fuq il-fatt li l-
Kunsill injora lill-Parlament Ewropew fir-rwol tiegħu bħala koleġiżlatur, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; ifakkar lill-Kunsill Ewropew li, 
skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, hu m'għandu l-ebda setgħa leġiżlattiva; iwissi, 
għaldaqstant, liż-żewġ koleġiżlaturi sabiex fil-futur jevitaw kwalunkwe ċaqliq ta' setgħa 
leġiżlattiva lejn il-Kunsill Ewropew;

4. Jindika l-fatt li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew għandhom jitqiesu bħala 
istruzzjonijiet negozjattivi għall-Kunsill; jiddispjaċih profondament dwar il-fatt li din il-
problema laqtet in-negozjati dwar il-programmi pluriennali tal-UE, b'mod partikolari fir-
rigward tal-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni; 

5. Jiddispjaċih li, fejn il-koleġiżlaturi qablu li jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tal-
programmi finanzjarji proposti, din ma setgħetx tkun korrisposta b'żidiet pariġġ fl-
allokazzjonijiet finanzjarji u li t-tnaqqis ma setax jiġi evitat; jiddispjaċih b'mod partikolari 
li l-allokazzjoni lill-FSE tnaqqset b'mod kostanti minn mindu twaqqaf il-Fond, minkejja l-
fatt li l-ambitu tal-Fond ġie estiż matul iż-żmien; jiddeplora l-fatt li l-pakkett propost 
għall-FSE ta’ 25 % tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni ma setgħax jinżamm fin-negozjati 
għall-2014-2020; jiddeplora wkoll il-fatt li l-limitu massimu annwali għall-FEG tnaqqas 
b'mod sproporzjonat meta mqabbel ma' strumenti finanzjarji oħra; jiddispjaċih dwar il-fatt 
li ġie invokat l-Artikolu 20 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-fajls kollha relatati 
mal-QFP, peress li dan illimita d-dritt demokratiku tal-Membri li jesprimu lilhom 
infushom, pereżempju, fir-rigward tas-sehem minimu għall-pakkett għall-FSE;

6. Jenfasizza l-fatt li wieħed mill-għanijiet tar-riforma inkorporata fit-Trattat ta' Lisbona kien 
id-demokratizzazzjoni tal-proċess li permezz tiegħu jiġi stabbilit il-qafas finanzjarju tal-
Unjoni u jiddispjaċih li, f'dan il-kuntest u b'rabta mal-proposti leġiżlattivi għall-perjodu 
2014-2020, l-opportunità li tittieħed azzjoni kompletament konformi mal-ispirtu tat-
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Trattat ma ntużatx kif suppost;

7. Jiddispjaċih li, minkejja pressjoni ovvja ta' ħin li rriżultat mill-fatt li l-iskadenza tal-QFP u 
l-elezzjonijiet Ewropej kienu imminenti, in-negozjati dwar il-FEG u l-FEAD iddewmu 
b'mod sustanzjali għal raġunijiet li ma kellhomx x'jaqsmu mal-kontenut, u rriżultaw 
f'kalendarji inaċċettabilment stretti biex jintlaħqu ftehimiet puntwali; jiddispjaċih dwar il-
fatt li l-proposta tal-Kummissjoni għall-FEAD tressqet ferm aktar tard milli kien 
ipprogrammat;

8. Jinnota li l-bidliet fil-pożizzjonijiet negozjattivi mhux dejjem ġew ikkomunikati fi żmien 
utli bejn l-atturi rilevanti fil-Parlament, u dan, xi kultant, affettwa l-konsistenza tal-
approċċ tal-Parlament;

9. Jindika, abbażi tal-esperjenza tal-programm EaSI, id-diffikultà biex jiġu nnegozjati 
elementi orizzontali li huma simili għal bosta programmi pluriennali f'oqsma ta' politika 
differenti, li wasslet għal eżiti diversi u ppreveniet approċċ uniformi, biex b'hekk kompliet 
tiddgħajjef is-setgħa negozjattiva tal-Parlament; jemmen li approċċ aktar sistemiku kieku 
jforni riżultati aħjar;

10. Jisħaq fuq id-dipendenza problematika tan-negozjati li jikkonċernaw il-proposti 
leġiżlattivi, b'mod partikolari fir-rigward tal-FSE, fuq il-progress li jkun sar fin-negozjati 
dwar il-qafas globali tal-QFP;

11. Jiddispjaċih li, minkejja d-dispożizzjonijiet tat-Trattat, il-Kunsill iddeċieda li jinnegozja 
proposti leġiżlattivi biss abbażi ta' approċċi ġenerali parzjali jew approċċi ġenerali 
mingħajr mandat ibbażati fuq l-emendi proposti mill-Parlament, u dan wassal għal 
dewmien u intoppi fin-negozjati, b'mod partikolari fir-rigward tal-FSE, il-FEG u l-FEAD;

12. Jiddispjaċih li l-Parlament iddeċieda li ma jisfruttax kompletament il-possibilitajiet 
provduti mill-proċedura leġiżlattiva ordinarja fin-negozjati mal-Kunsill dwar il-bażi 
leġiżlattiva; jikkunsidra, f'dan il-kuntest, li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-każijiet 
fejn proposta leġiżlattiva tkun ġiet rikonoxxuta bħala waħda li taqa' taħt il-kompetenzi ta' 
aktar minn kumitat wieħed; hu tal-fehma li, f'dawn il-każijiet speċjali, il-mandat għal 
negozjati mal-Kunsill għandu jinkiseb mill-plenarja b'mod li jiġi assigurat appoġġ wiesa', 
tisaħħaħ il-pożizzjoni negozjattiva tal-PE u tiġi ggarantita t-trasparenza;

13. Jikkunsidra li, filwaqt li l-ftehimiet negozjati mal-Kunsill għandhom jingħataw il-
possibbiltà ta' adozzjoni mingħajr xkiel fil-plenarja, dan ma jistax isir bil-prezz li l-
plenarja tiċċaħħad minn kwalunkwe possibbiltà li temenda t-testi miftehma; hu tal-fehma 
li proċeduri ta' dan it-tip jistgħu jiġu applikati biss meta jinstab kunsens politiku wiesa' 
ħafna fir-rigward tat-test miftiehem; jappella, għalhekk, lill-kumitat kompetenti tiegħu 
sabiex jeżamina l-possibbiltà li japplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 138 tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-PE għal ftehimiet fil-fażijiet tal-ewwel u t-tieni qari;

14. Ifakkar li l-marġnijiet li tħallew disponibbli taħt il-limiti massimi tal-QFP għall-
approprjazzjonijiet ta' impenn għas-snin 2014-2017 għandhom jikkostitwixxu Marġini 
Globali tal-QFP għall-impenji li għandhom jiġu kkalkolati mill-Kummissjoni u li 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni oltre l-limiti massimi stabbiliti fil-QFP għas-snin 
2016-2020 għall-objettivi ta' politika relatati mat-tkabbir u l-impjiegi, b'mod partikolari 
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għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Parlament li jmiss iqisu b'attenzjoni l-kisbiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020, b'mod speċjali l-miri marbuta mal-impjiegi, u sabiex jużaw il-klawżola ta' 
rieżami sabiex iżidu r-riżorsi finanzjarji biex jagħtu spinta lill-istrateġija, filwaqt li jqisu l-
fatt li l-impatt negattiv tal-kriżi attwali kkompromettiha;

16. Ifakkar li r-reviżjoni imminenti tal-QFP ma għandhiex ikollha impatt ta' tnaqqis fuq l-ebda 
pakkett nazzjonali allokat minn qabel għall-politika ta' koeżjoni u, b'mod partikolari, fuq l-
allokazzjonijiet għall-FSE;

17. Jappella lill-Kummissjoni li jmiss sabiex taffronta l-kwistjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ 
billi tipproponi żieda sostanzjali fil-baġit għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 
fil-qafas tal-proċess ta' reviżjoni tal-QFP;

18. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u l-Parlament li jmiss għall-fatt li r-Regolament dwar 
il-Fond Soċjali Ewropew jipprevedi, minbarra l-proċess ta' reviżjoni tal-QFP, li "ir-riżorsi 
għall-YEI jistgħu jiġu riveduti 'l fuq għas-snin 2016- 2020 fil-qafas tal-proċedura baġitarja 
f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1311/2013";

19. Jinsab profondament imħasseb dwar il-fatt li kwalunkwe dibattitu baġitarju fil-Kunsill, 
għal ħafna snin, ġie mniġġes mil-loġika ta' "redditu ġust" u jisħaq fuq il-fatt li din is-
sitwazzjoni teżisti l-aktar minħabba s-sistema attwali ta' finanzjament tal-UE, li permezz 
tagħha madwar 85 % tad-dħul jiġi minn kontribuzzjonijiet nazzjonali minflok riżorsi 
proprji ġenwini, kif previst fit-Trattat ta' Ruma;

20. Jinnota li l-Kunsill Ewropew ħa approċċ 'minn fuq għal isfel' biex jiddeċiedi d-daqs 
kumplessiv tal-QFP 2014-2020, li, min-naħa tiegħu, jindika diskrepanza inkwetanti bejn l-
impenji politiċi tal-UE li qed iwettaq il-Kunsill Ewropew u r-riluttanza tiegħu li 
jiffinanzjahom b'mod adegwat; jisħaq fuq il-fatt li l-Parlament issottovaluta l-kapaċità tal-
Kunsill Ewropew li jevalwa l-impatt tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward 
tas-setgħat tal-Parlament dwar l-adozzjoni tal-QFP u li jżomm dan l-approċċ;

21. Jinsab konvint li kwalunkwe deċiżjoni dwar il-qafas finanzjarju għandha tkun ippreċeduta 
minn – u bbażata fuq – dibattitu politiku ġenwin dwar ir-rwol, il-funzjoni u l-valur miżjud 
tal-baġit tal-UE u dwar il-kompatibbiltà tiegħu mal-istrateġija politika adottata mill-
Unjoni u l-objettivi operattivi assenjati lill-Unjoni;
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