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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni ta' definizzjoni usa' tal-faqar, kif adottata mis-
Samit Dinji għall-Iżvilupp Soċjali f'Kopenħagen fl-1995, li tinkludi ċ-ċaħda, l-esklużjoni 
soċjali u n-nuqqas ta' parteċipazzjoni, u l-idea ta' mudell ta' tkabbir soċjali kif ġiet 
imressqa min-Nazzjonijiet Uniti fil-pubblikazzjoni “Ħsibijiet ġodda dwar il-Faqar -
Rapport dwar is-Sitwazzjoni Soċjali Globali 2010";

2. Jitlob li t-tweġibiet għall-kriżi ekonomika globali jkunu mfassla skont il-pajjiż u r-reġjun 
u jinkludu l-miżuri msemmija fl-istrument tal-politika tal-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol (ILO) "Patt Globali dwar l-Impjieg" sabiex jiġi ffaċilitat l-investiment fis-
setturi b’impjieg intensiv u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u f’sistemi ta’ protezzjoni 
soċjali;

3. Jitlob li l-miżuri kollha għall-ħolqien tal-impjiegi jkunu bbażati fuq l-Aġenda tal-ILO 
dwar ix-Xogħol Diċenti sabiex jiġi ffaċilitat it-tqassim ekwu tal-benefiċċji tat-tkabbir 
ekonomiku; 

4. Jenfasizza li l-biedja fuq skala żgħira bbażata fuq il-mezzi ta' produzzjoni deċentralizzati, 
ħodor u sostenibbli tiffaċilita l-ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp sostenibbli;

5. Jitlob li tingħata prijorità lill-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni dwar it-
teknoloġija, it-taħriġ tal-ħiliet, it-tagħlim tul il-ħajja, l-aċċess għall-finanzi, is-saħħa u s-
sikurezza u l-inkoraġġiment ta' skemi ta’ inizjattiva intraprenditorjali l-aktar għall-
intrapriżi żgħar u mikro sabiex tinħoloq forza tax-xogħol sostenibbli, u b'hekk ikun 
hemm enfasi speċjali fuq iż-żgħażagħ u n-nisa;

6. Jitlob li l-politiki kollha tal-UE għall-iżvilupp b'impatt fuq il-ħolqien tax-xogħol u t-
tnaqqis tal-faqar jiffokaw fuq miżuri li jeħtieġu li l-gvernijiet, is-soċjetà ċivili, il-
kumpaniji, il-fondazzjonijiet u l-komunitajiet lokali jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-
Millennju (MDGs) sal-2015;

7. Jitlob koordinazzjoni msaħħa tal-politika tal-iżvilupp bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri tal-UE sabiex l-azzjonijiet ta' politika differenti ma jkollhomx impatt negattiv fuq 
l-ilħuq tal-MDGs.


