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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:
1. Jilqa' l-fatt li xi Stati Membri ppreżentaw rapporti dwar il-progress fl-ilħuq tal-objettivi
tal-Istrateġija UE 2020 u f'xi każijiet indikaw proġetti speċifiċi assoċjati ma' dawn lobjettivi; jistieden lill-Istati Membri jinkludu dawn ir-rapporti bħala parti mill-kontributi
tagħhom għas-Semestru Ewropew 2014;
2. Jagħraf li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) għal din is-sena huma
partikularment importanti, minħabba li l-Istati Membri jiddefinixxu l-prijoritajiet ta'
investiment tagħhom għall-politika ta' koeżjoni fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (MFF) li
jmiss; jappella, f'dan il-kuntest, sabiex il-fondi tal-UE jkunu aktar immirati lejn politiki
favur it-tkabbir u l-impjiegi, speċjalment dwar il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ;
3. Jilqa' l-fatt li diversi Stati Membri adottaw riformi maġġuri fis-suq tax-xogħol bil-għan li
jtejbu r-reżiljenza tas-suq tax-xogħol, jintroduċu flessibilità interna u esterna akbar,
inaqqsu s-segmentazzjoni u jiffaċilitaw it-tranżizzjoni bejn l-impjiegi;
4. Jinnota li l-Istati Membri rċevew rakkomandazzjonijiet fir-rigward tal-livelli ta'
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol; jistieden lil dawk l-Istati Membri li għandhom livelli
għoljin ta' qgħad sabiex, b'konsultazzjoni mas-sħab soċjali, isaħħu l-miżuri attivi favur issuq tax-xogħol, bħas-servizzi tat-taħriġ u tal-impjiegi, u sabiex jintroduċu aktar riformi
biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjieg, jipprevjenu t-tluq kmieni mis-suq tax-xogħol,
inaqqsu l-ispiża tax-xogħol u jiġġieldu s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol;
5. Ifakar li s-sitwazzjoni taż-żgħażagħ qiegħda hija partikolarment tat-tħassib u li jeħtieġ li
tittieħed azzjoni urġenti; jappella sabiex jitwaqqaf Patt Ewropew għall-Impjieg tażŻgħażagħ li jdaħħal fis-seħħ il-miżuri li ilu li kien hemm ftehim dwarhom u li jimpenja
riżorsi u mizuri ġodda biex jiġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ;
6. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, kif ukoll is-EUR 6 biljun
iddedikati għall-Inizjattiva għall-Impjieg taż-Żgħażagħ bħala parti mill-QFP li jmiss;
jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw l-Iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;
7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli l-ħidma tal-Gruppi ta' Azzjoni tal-Impjieg tażŻgħażagħ biex tgħin lill-Istati Membri bl-ogħla livelli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ
jipprogrammaw mill-ġdid il-finanzjamenti strutturali mill-UE sabiex dawn ikunu mmirati
favur iż-żgħażagħ; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tkompli tibni fuq il-Portal
Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol (EURES) billi tintensifika u twessa' l-attivitajiet
tagħha u, b'mod partikulari, billi tippromwovi l-mobilità taż-żgħażagħ;
8. Jenfasizza li jeħtieġ li jkun hemm azzjoni partikulari biex tiżdied il-parteċipazzjoni fiddinja tax-xogħol tan-nisa, ta' ħaddiema aktar anzjani u ta' ħaddiema b'diżabilità billi jiġi
żgurat li jkun hemm biżżejjed inċentivi biex wieħed jirritorna għax-xogħol jew biex
wieħed jibqa' fih; ifakkar li l-kwalità, l-affordabilità u l-aċċessibilità tas-servizzi relatati
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mal-edukazzjoni bikrija tat-tfal u mal-kura tat-tfal għandhom rwol importanti;
9. Jenfasizza li dawk li jkunu qegħda għal żmien twil għandhom ikunu appoġġjati permezz
ta' inċentivi ta' attivazzjoni, bħall-programmi għat-tranżizzjoni minn dipendenza fuq ilbenefiċċji għas-suq tax-xogħol, u sistemi adegwati ta' benefiċċju li jippermettulhom li
jikkollegaw mill-ġdid mas-suq tax-xogħol.
10. Ifakkar li l-potenzjal kbir ekonomiku u ta' impjiegi tas-settur tas-servizzi għadu mhux
sfruttat biżżejjed; jappella għall-implimentazzjoni sħiħa u xierqa tad-Direttiva tal-UE
dwar is-Servizzi; jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakoli fis-settur tal-bejgħ bl-imnut
u r-restrizzjonijiet eċċessivi fis-servizzi professjonali u fil-professjonijiet rregolamentati;
11. Ifakkar id-differenzi bejn id-domanda u l-provvista fil-ħiliet u s-sitwazzjonijiet ta'
konġestjoni tal-ħiliet f'ħafna reġjuni u setturi, kif ukoll l-inadegwatezza ta' ċerti sistemi ta'
edukazzjoni u ta' taħriġ biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet tas-suq; jilqa' r-riformi fis-sistemi taledukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali mwettqa minn diversi Stati Membri sabiex jadattaw ilħiliet u l-kompetenzi mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, speċjalment dawk taż-żgħażagħ;
ifakkar li kważi l-Istati Membri kollha jeħtieġu li jkabbru l-azzjoni u l-investimenti
tagħhom fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
12. Jinnota li l-kriżi ħalliet impatt sever u dejjiemi fil-livelli tal-qgħad u s-sitwazzjoni soċjali
tal-Istati Membri, li wassal għal żidiet mhux sostenibbli fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali,
inkluż il-faqar fost it-tfal, u sitwazzjonijiet ta' persuni bla saqaf, faqar fost dawk li jaħdmu,
u dejn eċċessiv tal-familji; f'dan il-kuntest, jistieden lill-Istati Membri jsaħħu n-netwerks
ta' sikurezza u jiżguraw l-effettività tas-sistemi soċjali li jieħdu ħsieb li dawk milquta;
13. Jilqa' l-fatt li dis-sena ħafna Stati Membri għamlu sforz kbir biex jinvolvu l-parlamenti
nazzjonali, lis-sħab soċjali u lis-soċjetà ċivili fit-tfassil tal-programmi nazzjonali tarriforma tagħhom; jenfasizza li l-involviment tal-partijiet interessati kollha fl-iżvilupp tarriformi meħtieġa huwa kruċjali għat-twettiq u s-suċċess tagħhom.
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