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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:

A. billi l-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali qed tkompli tiħrax b’madwar 23 miljun ruħ 
qiegħda li minnhom 5.2 miljuni huma żgħażagħ;

1. Jenfasizza li l-baġit 2012 għandu jappoġġja l-5 objettivi l-kbar tal-Istrateġija 2020, u 
b’mod aktar speċifiku li titgħolla r-rata tan-nies impjegati u jitnaqqas l-għadd ta’ persuni 
milquta jew mhedda mill-faqar u l-esklużjoni soċjali;

2. Jitlob finanzjament tal-iniżjattivi ewlenin “Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda”, “Żgħażagħ 
Mobbli” u “Pjattaforma Ewropea kontra l-faqar”;

3. Hu tal-fehma li dawn l-objettivi jirrikjedu l-komparabilità, il-kompatibilità u 
kumplementarjetà tal-baġits nazzjonali u tal-baġit tal-Unjoni;

4. Hu tal-fehma wkoll li l-konsolidazzjoni fiskali tal-Istati Membri ma tistax tkun sostenibbli 
jekk ir-riżorsi disponibbli ma jiġux utilizzati b’mod aktar innovattiv u effettiv;

5. Jitlob għalhekk għal approċċ komuni għar-ristrutturazzjonijiet ta’ intrapriżi permezz ta’ 
tisħiħ tar-rwol tas-sħab soċjali u d-diffużjoni ta’ prattiki tajba fir-rigward tal-formazzjoni 
tal-ħaddiema liċenzjati;

6. Jenfasizza r-rwol tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) f’dan 
ir-rigward u jitlob li l-linja baġitarja korrispondenti tiġi approviżjonata 
b'approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet;

7. Jixtieq jara utilizzazzjoni aħjar ta' PROGRESS bil-għan li jissaħħaħ il-funzjonament tas-
servizzi pubbliċi tax-xogħol rigward il-miżuri attivi tas-suq tax-xogħol, u jfakkar li 
b’riżultat tal-ftehim dwar l-istrument tal-mikrofinanzjament, il-baġit ta' PROGRESS 
għandu jiġi approviżjonat mill-ġdid;

8. Jesiġi żieda tal-approprjazzjonijiet għall-ħlasijiet tal-FSE;

9. Jenfasizza li minħabba t-tnaqqis tal-għadd ta’ persuni milquta jew mhedda mill-faqar, il-
programmi tal-Unjoni għandhom ikunu indirizzati lejn il-migranti u gruppi oħra 
vulnerabbli, bħalma huma r-Rom;

10. Iqis li l-baġit Ewropew għandu jappoġġa lill-pajjiżi sħab tar-reġjun Mediterranju fir-
riforma tas-swieq tax-xogħol tagħhom u tas-sistema tal-edukazzjoni professjonali 
tagħhom.


