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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 tiegħu għal 
riżoluzzjoni:

1. ifakkar li l-politiki soċjali u tal-impjieg huma kompetenzi nazzjonali koordinati bil-
metodu miftuħ ta' koordinazzjoni u jużaw is-sinerġiji kollha possibbli sabiex jiżguraw 
żvilupp pożittiv tal-Unjoni meta ffaċjata bil-globalizzazzjoni u biex jilqgħu l-isfida tal-
integrazzjoni soċjali u professjonali fl-Istati Membri; ifakkar ukoll li l-Fond Ewropew 
ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF) huwa strument stabbilit bħala appoġġ 
għal dan l-għan u sabiex jgħin lill-ħaddiema fil-każijiet ta’ sensji fuq skala kbira;

2. jitlob sabiex jiġu allokati krediti u ħlasijiet fuq il-linja baġitarja tal-EGF tal-anqas mill-
qafas finanzjarju li jmiss, bil-għan li l-użu tiegħu jiġi simplifikat, biex jitnaqqsu ż-
żminijiet tal-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, biex tiżdied l-effiċjenza għall-ħaddiema 
li jkunu tilfu xogħolhom, u biex il-proċeduri jiġu standardizzati;

3. jistieden lill-Istati Membri sabiex, mill-bidu tat-tħejjija għall-applikazzjonijiet, 
jinvolvu lill-imsieħba soċjali; 

4. jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu struttura ta’ komunikazzjoni u ta’ 
amministrazzjoni tal-Fond fil-livell nazzjonali, flimkien mal-partijiet interessati 
kollha, u biex jagħmlu skambju tal-aħjar prattiki fil-livell Ewropew, li jippermetti li 
jkun hemm intervent rapidu u effiċjenti mill-EGF fil-każijiet ta’ sensji fuq skala kbira;

5. ifakkar li r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 jippermetti lil għadd ta’ pajjiżi li 
jissottomettu applikazzjonijiet konġunti għal assistenza mill-EGF meta l-ħaddiema 
milquta f'reġjun ġeografiku jew f’settur partikulari ma jkunux ikkonċentrati fi Stat 
Membru wieħed;

6. jistieden lill-Istati Membri biex jadottaw approċċ individwalizzat biex jgħin ħaddiema 
li tilfu x-xogħol, speċjalment fil-każijiet ta’ sensji fuq skala kbira, biex itejbu l-
possibilitajiet għall-ħaddiema f’suq tax-xogħol li għaddej minn ristrutturazzjoni kbira; 
jirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex, għal dan il-għan, jintensifikaw l-iskambju tal-
aħjar prattiki, speċjalment billi jieħdu vantaġġ mill-Progress; 

7. jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jużaw l-EGF biex jimplimentaw il-miri tal-UE, 
biex jippromwovu kompetenzi ġodda għal impjiegi ġodda u jiffavorixxu t-tagħlim tul 
il-ħajja, bil-għan li l-ħaddiema jkunu jistgħu jiżviluppaw il-karrieri personali tagħhom 
u jikkontribwixxu biex titjieb il-kompetittività tal-Unjoni fil-kuntest tal-
globalizzazzjoni;

8. ifakkar lill-intrapriżi dwar ir-responsabbiltà tagħhom li jagħmlu dak kollu possibbli 
biex jiżguraw li l-ħaddiema jkunu jistgħu, sa mill-bidu taż-żmien tagħhom bla xogħol, 
jivvalidaw l-esperjenza tagħhom, sabiex il-konverżjoni tagħhom tkun l-aktar preċiża u 
rapida possibbli u sabiex isibu impjieg stabbli u mimli prospettivi;
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9. jara li hemm disparità qawwija bejn il-każijiet, minħabba d-diversità tas-
sitwazzjonijiet f'kull Stat Membru; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tfassal 
proposta bil-għan li jkun hemm flessibilità akbar fil-kriterji ta’ intervent skont l-Istat 
Membru, biex ikunu adattati aħjar għall-ispeċifiċitajiet ekonomiċi nazzjonali, filwaqt 
li tiġi studjata l-possibbiltà li l-perjodu ta' referenza u r-raġġ tal-istabbilimenti jiġu 
estiżi;

10. jitlob lill-Kummissjoni biex tevita li toħloq tgħawiġ tal-kompetizzjoni, filwaqt li 
tinkuraġġixxi l-omoġenizzazzjoni tal-obbligi tal-intrapriżi f’dak li għandu x’jaqsam 
mas-sensji ekonomiċi fi ħdan l-Unjoni; 

11. jistieden lill-Kummissjoni sabiex, fir-rapport annwali tagħha, tippreżenta statistika 
dwar l-effikaċja tal-EGF u tal-istrateġiji ta’ taħriġ li jikkonċernaw id-dħul lura fl-
impjieg; 

12. jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika data dwar l-użu attwali tal-EGF fl-interess tal-
ġestjoni baġitarja Ewropea fis-sod, b’mod li jippermetti li l-Parlament iwettaq kontroll 
a posteriori. 


