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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. Ifakkar li t-tkabbir huwa kruċjali għal żieda fl-impjiegi u fil-prosperità u li huwa 
neċessarju li l-fondi strutturali jiġu direzzjonati b’mod iktar effiċjenti lejn il-
promozzjoni tat-tkabbir u sabiex jiġu aċċellerati l-ħlasijiet tal-impenji;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex taġixxi malajr sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
PSCI biex jiġu promossi politiki attivi ta’ sostenn għas-suq tax-xogħol u doża tajba ta’ 
politika tax-xogħol biex jitjiebu r-rati ta' tranżizzjoni lura fl-impjieg, speċjalment għal 
dawk qiegħda fit-tul;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita implimentazzjoni rapida tal-Inizjattiva favur ix-
Xogħol għaż-Żgħażagħ u tuża l-potenzjal sħiħ ta’ "L-ewwel impjieg EURES tiegħek” 
biex titrawwem il-mobilità, u tal-azzjoni preparatorja “Miżuri ta' attivazzjoni mmirati 
għaż-żgħażagħ - l-implimentazzjoni tal-inizjattiva Żgħażagħ Attivi” sabiex jibdew 
joperaw l-iskemi “garanzija għaż-żgħażagħ”;

4. Huwa tal-fehma li l-baġit tal-UE għandu jappoġġa t-taħriġ vokazzjonali u miżuri għal 
kwalifiki professjonali;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura approprjazzjonijiet ta’ pagament suffiċjenti fil-linja 
baġitarja għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni;

6. Jitlob impenn solidu u aċċellerat u approprjazzjonijiet ta’ pagament għall-Fond għal 
Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn sabiex jiġi missielet il-faqar 
estrem;

7. Jenfasizza li l-baġit 2014 għandu jappoġġa miżuri li jippromwovu l-intraprenditorija 
fl-impriżi mikro, żgħar u medji, inklużi l-intraprenditorija soċjali u l-impriżi soċjali 
innovattivi u l-impjieg indipendenti, u jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament permezz 
tal-fergħa “intraprenditorija soċjali” tal-PSCI;

8. Jenfasizza li l-baġit 2014 għandu jippromwovi livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħaddiema 
u kultura ta’ prevenzjoni madwar l-UE u jgħin biex jiġu indirizzati sfidi ġodda għas-
saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali li jirriżultaw mill-kriżi ekonomika u finanzjarja.


