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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Rakkomandazzjonijiet

1. Ifakkar li l-politika ta' koeżjoni trid tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi fl-UE u għall-konverġenza ekonomika u soċjali b'konformità mal-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u speċjalment mal-objettivi tagħha għall-edukazzjoni, 
l-impjiegi u l-faqar; 

2. Iqis li l-bilanċ tal-politika ta' koeżjoni, partikolarment fil-livell soċjali, u l-impatt tal-kriżi 
jobbligaw li l-programmazzjoni baġitarja jkollha biżżejjed flessibbiltà f'termini ta' 
riprogrammazzjoni biex tippermetti lill-UE twettaq politika kontroċiklika;

3. Jinsisti li l-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid jibbenefika minn pakkett finanzjarju kbir 
biżżejjed biex jippermetti lill-UE żżomm il-kredibilità tagħha fil-konfront taċ-ċittadini 
tagħha u biex tilħaq l-objettivi ambizzjużi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

4. Jissottolinja l-fatt li fid-dawl tal-kriżi ekonomika u soċjali attwali, il-qafas finanzjarju 
pluriennali għandu jappoġġa u jħeġġeġ l-investiment li jippromwovi l-irkupru tal-attività 
ekonomika, iżda fuq kollox għandu juri l-valur miżjud tiegħu fil-ġlieda kontra l-isfidi 
strutturali, b'mod partikolari l-qgħad u l-faqar li l-Istati Membri jaffaċċjaw;

5. Jinsisti li l-qafas il-ġdid, u l-istrumenti finanzjarji l-ġodda, jerġgħu jdaħħlu l-fiduċja taċ-
ċittadini fil-proġett Ewropew filwaqt li jiġi integrat l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar "il-
klawżola soċjali orizzonatli" sabiex jiġi ggarantit livell għoli ta' impjieg, protezzjoni 
soċjali adegwata, tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali kif ukoll biex jitħeġġeġ livell għoli ta' 
edukazzjoni, ta' taħriġ u ta' protezzjoni tas-saħħa;

6. Jinsisti li mill-inqas 25% tal-pakkett finanzjarju previst għall-Politika ta' Koeżjoni jiġu 
allokati għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE) sabiex tiġi promossa l-impjegabilità u biex 
jiġu stimulati l-investimenti soċjali;

7. Jipproponi li l-impenji mhux użati mill-Istati Membri wara perjodu ta' sentejn jiġu 
riallokati għal programmi u/jew azzjonijiet oħra tal-Unjoni;

8. Jissottolinja l-importanza li tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni sabiex tittejjeb il-ġestjoni 
tal-fondi strutturali u għalhekk, biex tiġi influwenzata l-kapaċità ta' governanza tal-
awtoritajiet pubbliċi; jappoġġa l-proposti tal-Kummissjoni stabbiliti f'dan ir-rigward;

9. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni u jenfasizza l-bżonn li talloka tal-anqas 20% tal-FSE 
għall-"promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u tal-ġlieda kontra l-faqar";
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10. Huwa konvint li s-sanzjonijiet marbuta mal-kundizzjonalità makroekonomika proposti fil-
qafas tal-fondi strutturali jmorru kontra l-prinċipju fundamentali ta' solidarjetà tal-UE; 
jitlob li l-kundizzjonalità makroekonomika titħassar;

11. Huwa konvint li l-Programm Ewropew għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni Soċjali 
għandu rwol essenzjali biex jappoġġa l-iżvilupp u l-koordinazzjoni tal-politiki soċjali fil-
livell Ewropew, biex jiffaċilita l-aċċess għall-mikrokreditu u biex jiffavorixxi l-mobbiltà 
tal-impjegati fil-livell transkonfinali; jinsisti, fir-rigward tal-isfidi tal-ħolqien tal-impjiegi 
u tal-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar, li l-pakkett finanzjarju tal-programm jiżdied b'5% 
skont ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju [Pluriennali (QFP)] ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva;

12. Jitlob li s-sitwazzjoni drammatika taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol tiġi rikonoxxuta fil-
programmazzjoni finanzjarja pluriennali; għalhekk, jipproponi li tinħoloq taqsima 
"Inizjattiva għaż-Żgħażagħ" fil-Programm Ewropew għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni 
Soċjali bil-pakkett finanzjarju tagħha stess ta' EUR 150 miljun;

13. Ifakkar fir-rwol essenzjali tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 
(FEG) fil-ġlieda kontra l-effetti ta' ħsara tal-globalizzazzjoni, tar-ristrutturar industrijali u 
ta' kriżi mhux mistennija; jirrikonoxxi l-valur miżjud tiegħu bħala strument ta' intervent fi 
kriżi biex il-ħaddiema li jkunu tilfu xogħolhom jiġu megħjuna jerġgħu jidħlu fis-suq tax-
xogħol; jinsisti li l-FEG irid jitkompla u jiġi aġġornat wara l-2014 bħala strument 
disponibbli, bl-istess kundizzjonijiet, għall-kategoriji kollha tal-ħaddiema; jinsisti fuq il-
ħtieġa li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jużaw il-FEG biex jilħqu l-miri tal-Istrateġija 
UE 2020, biex jimmaniġġjaw ir-ristrutturar u biex jippromwovu ħiliet ġodda, anke b'rabta 
ma' impjiegi ġodda, sostenibbli u ta' kwalità għolja; jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa ta' 
proċedura semplifikata u aċċellerata rigward il-ħlas tal-għotjiet;

14. Jinsisti li programm għall-persuni l-aktar żvantaġġati, inkluża enfasi fuq il-faqar 
alimentari,  għandu jtejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni foqra fl-Ewropa; ifakkar lill-
Kummissjoni fl-impenn tagħha li tippreżenta, fil-ħin, proposta leġiżlattiva f'dan ir-rigward 
biex tiggarantixxi l-kontinwità tal-appopġġ għal tali programm wara l-2014 fuq bażi legali 
ġdida b'pakkett finanzjarju awtonomu (minbarra l-20% tal-FSE previsti għall-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar), b'enfasi fuq l-iffaċilitar tal-
organizzazzjonijiet li jappoġġjaw lil dawk l-iktar fil-bżonn u biex tkun indirizzata l-
problema strutturali tal-faqar alimentari;

15. Jinsisti fuq l-importanza tal-kuntratti ta' sħubija u fuq il-ħtieġa ta' rappreżentanza u 
parteċipazzjoni effikaċi tal-Membri tiegħu fil-kumitati ta' monitoraġġ bħala osservaturi;

16. Ifakkar fl-importanza li s-sieħba soċjali jiġu inklużi kemm jista' jkun fl-implimentazzjoni 
tal-programmi ffinanzjati sabiex ikun żgurat it-twettiq ottimali tal-baġit tal-politika ta' 
koeżjoni;

17. Ifakkar li d-deċiżjonijiet politiċi jridu jkunu msejsa fuq data u analiżi oġġettivi, 
approfonditi u sodi; jinsisti fuq il-ħtieġa ta' finanzjament suffiċjenti tal-aġenziji tal-UE 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-mandati tagħhom u biex jiġu ssodisfati l-eżiġenzi tal-
istituzzjonijiet li jiddependu minnhom.
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Modifiki 

Modifika 1

Proposta għal Abbozz ta' Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni 
finanzjarja soda 
Paragrafu 13 – inċiż 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

13. Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni nħoloq biex 
jipprovdi sostenn addizzjonali għal dawk 
il-ħaddiema li jbatu mill-konsegwenzi ta’ 
bidliet strutturali maġġuri fl-iskemi tal-
kummerċ dinji, sabiex tkun tista’ 
tingħatalhom assistenza biex jintegraw 
mill-ġdid fis-suq tax-xogħol, u kif ukoll 
għal bdiewa li jsofru mill-effetti tal-
globalizzazzjoni.

13. Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni nħoloq biex 
jipprovdi sostenn addizzjonali għal dawk 
il-ħaddiema li jbatu mill-konsegwenzi ta’ 
bidliet strutturali maġġuri fl-iskemi tal-
kummerċ dinji minħabba l-
globalizzazzjoni jew li jbatu mill-
konsegwenzi tar-ristrutturar industrijali 
jew ta' taqlib serju kkawżat minn kriżi 
mhux mistennija, sabiex tkun tista’ 
tingħatalhom assistenza biex jintegraw 
mill-ġdid fis-suq tax-xogħol.

Modifika 2

Proposta għal Abbozz ta' Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni 
finanzjarja soda
Paragrafu 13 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

Il-Fond ma jistax jaqbeż l-ammont 
massimu annwali ta' EUR 429 miljun 
(prezzijiet tal-2011). 

L-ammont annwali tar-Riżerva hu ffissat 
għal EUR 500 miljun (prezzijiet tal-2011) 
u jista' jintuża sas-sena n+1 bi qbil mar-
Regolament Finanzjarju. Ir-Riżerva hija 
mdaħħla fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea bħala dispożizzjoni.

Modifika 3

Proposta għal Abbozz ta' Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni 
finanzjarja soda
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Paragrafu 13 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

Fl-istess waqt li tippreżenta l-proposta 
tagħha għal deċiżjoni biex il-Fond jiġi 
utilizzat, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta liż-żewġ fergħat tal-awtorità 
baġitarja proposta għal trasferiment għal-
linji baġitarji relevanti. Fil-każ ta’ nuqqas 
ta’ ftehim għandha titnieda proċedura 
triloga.

Fl-istess waqt li tippreżenta l-proposta 
tagħha għal deċiżjoni biex il-Fond jiġi 
utilizzat, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta liż-żewġ fergħat tal-awtorità 
baġitarja proposta għal trasferiment għal-
linji baġitarji relevanti filwaqt li riżorsi 
mill-Fondi Soċjali Ewropej, normalment 
ma jiġux trasferiti. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
ftehim għandha titnieda proċedura ta' 
trilogu.
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