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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrimarka li, bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika, il-qgħad u t-tbatija soċjali għadhom 
qed jiżdiedu f'numru ta' Stati Membri, u għalhekk jistieden lill-Unjoni Ewropea biex 
issaħħaħ l-impenn tagħha biex jinqerdu l-faqar u l-esklużjoni soċjali, b'mod partikolari l-
faqar tat-tfal, minħabba li l-faqar estrem u l-esklużjoni soċjali jikkostitwixxu ksur tad-
drittijiet tal-bniedem;

2. Jenfasizza li l-finanzjament għall-Fond Soċjali Ewropew għandu jiżdied b'mod sinifikanti 
sabiex jipprovdi riżorsi adegwati għall-miżuri u l-attivitajiet skont l-Istrateġija għall-
Inklużjoni Soċjali u l-"Ewropa 2020", inizjattiva prominenti fil-ġlieda kontra faqar u l-
esklużjoni soċjali;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jimplimentaw b'urġenza strateġija biex 
tnaqqas bin-nofs il-faqar tat-tfal sal-2012, u jenfasizza bħala konsegwenza l-ħtieġa li d-
drittijiet individwali tat-tfal ikunu integrati fil-politiki u l-miżuri kollha tal-UE għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-miżuri meħuda biex jintemm il-faqar tat-tfal, għall-
identifikazzjoni u l-iżvilupp  ta' azzjonijiet prijoritarji, għat-tisħiħ tal-ġbir ta' data u għall-
iżvilupp ulterjuri ta' indikaturi komuni fil-livell ta' UE;

4. Jinnota d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2010 li jħalli f'idejn l-Istati Membri biex 
jistabbilixxu l-miri nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis tan-numru ta' nies fir-riskju tal-faqar 
u l-esklużjoni soċjali fuq il-bażi ta' wieħed jew iktar mit-tliet indikaturi maqbula mill-
Kunsill; iqis li l-Istati Membri li qed jużaw biss l-indikatur ta' dar fejn ħadd m'għandu 
impjieg jistgħu sistematikament jittraskuraw problemi bħal faqar għalkemm wieħed ikollu 
xogħol, faqar f'termini ta' enerġija, faqar tat-tfal u esklużjoni soċjali;

5. Jirrimarka li l-ħarsien soċjali u l-politika soċjali jagħtu kontribut importanti għat-tnaqqis 
tal-intensità u d-dewma tar-reċessjoni billi jistabilizzaw is-swieq tax-xogħol u l-konsum, u 
li s-sistema ta' protezzjoni soċjali hija stabilizzant kemm rigward id-dħul u kemm rigward 
l-infiq.


