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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:

1. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn favur l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, iż-
żgħażagħ u l-impjiegi; ifakkar li l-kriżi soċjali tobbligana li ma nnaqqsux il-kapitolu 
"Impjiegi u Affarijiet Soċjali";

2. Jiddispjaċih li l-approprjazzjonijiet ta' impenn ta' PROGRESS tnaqqsu b'EUR 5,3 miljun 
meta mqabbla mal-ipprogrammar finanzjarju; żieda ta' EUR 6 miljun kienet tkun aktar 
xierqa meta jitqiesu t-talbiet;

3. Ifakkar fil-bżonn tal-adegwatezza tat-taħriġ biex jiġi ffaċilitat l-impjieg taż-żgħażagħ u 
jitlob li l-programm Tagħlim Tul il-Ħajja jerġa' jinġieb tal-anqas għal-livell ta' impenji tal-
2012;

4. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-FSE peress li l-fondi 
strutturali għandhom l-għan li jiżviluppaw il-kompetittività u l-impjiegi;

5. Jipproponi li l-EUR 22 biljun tal-Fond Soċjali Ewropew li jridu jiġu riallokati jkunu 
jistgħu jibbenefikaw minnhom l-Istati Membri kollha li jkunu jixtiequ jtejbu l-impjegar 
taż-żgħażagħ u ma jkunux riservati biss għat-tmien Stati Membri magħżula mill-Kunsill 
Ewropew tal-2012;

6. Ifakkar li l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għandu bħala mira l-
ksib ta' kwalifiki mill-ħaddiema u l-impjegabbiltà tagħhom; jitlob approprjazzjonjiet ta' 
pagament fil-linja baġitarja tiegħu għal ammont li jaqbeż l-EUR 50 miljun;

7. Jenfasizza li l-Komunikazzjoni relatata mas-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013) tirrikjedi 
approprjazzjonijiet ta' impenn tal-anqas fl-istess livell ta' dawk tal-2012;

8. Jipproponi żewġ proġetti pilota u azzjoni preparatorja biex tingħata spinta lill-
konverġenza u lill-koeżjoni soċjali permezz, minn naħa, tat-tikketta soċjali Ewropea għall-
impriżi, u min-naħa l-oħra permezz tal-appoġġ lill-migranti u lill-ħaddiema mibgħuta 
jaħdmu barra minn pajjiżhom, kif ukoll għall-persuni mingħajr dar fl-Unjoni;

9. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approprjazzjonijiet ġodda ta' impenn għall-azzjoni preparatorja 
"Żgħażagħ Attivi" bl-għan li l-Istati Membri jiġu mħeġġa jipparteċipaw fil-fażi pilota ta' 
dan il-proġett imniedi fl-2012.


