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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala lkumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni
tiegħu:
1. Jenfasizza li l-abbozz għall-Baġit 2014, b’EUR 142.01 biljun f’impenji u EUR 135.9
biljun f’pagamenti, huwa 6 % inqas mill-Baġit 2013; jilqa’, madankollu, li minkejja lqtugħ, l-impenji fil-qasam tal-kompetittività, t-tkabbir u l-impjiegi żdiedu bi 3.3 %;
2. Jilqa’ l-fatt li l-finanzjament disponibbli fl-MFF għall-Inizjattiva favur l-Impjiegi tażŻgħażagħ se jingħata prijorità fl-ewwel sentejn sabiex jiġġieled kontra l-qgħad fost iżżgħażagħ; jitlob għalhekk lill-Istati Membri jassorbu l-finanzjament disponibbli għal dan
l-istrument b’mod effiċjenti u malajr u jistenna mill-Istati Membri programmi mhux
burokratiċi dwar il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ mill-aktar fis possibbli;
3. Jilqa’ l-fatt li l-linja baġitarja FEG tinkludi approprjazzjonijiet ta’ pagament; huwa,
madankollu, diżappuntat bil-limitu massimu annwali allokat għal dan il-Fond fil-ftehim
MFF u jtenni t-talba tiegħu biex jiżdied il-limitu massimu annwali għal EUR 500 miljun,
peress li parti minn din is-somma ser tiġi allokata għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iżżgħażagħ;
4. Jenfasizza, fid-dawl taż-żieda fil-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-ħtieġa għal approprjazzjonijiet
ġodda għall-azzjoni preparatorja ‘Żgħażagħ Attivi’;
5. Jenfasizza l-ħtieġa għal aktar impenji li jappoġġaw lil ħaddiema migranti u stazzjonati
permezz tal-azzjoni preparatorja “Ċentri ta’ informazzjoni għall-ħaddiema stazzjonati u
migranti” u biex itejbu l-miżuri biex jippromwovu l-iskemi ta’ parteċipazzjoni azzjonarja
għall-impjegati permezz tal-proġett pilota dwar is-sjieda għall-impjegati u lparteċipazzjoni.
6. Jipproponi li jniedi proġett pilota dwar il-fattibiltà u l-valur mżjud ta’ skema Ewropea
għall-benefiċċju tal-qgħad, li tista’ ssir komponent ewlieni tad-dimensjoni soċjali talUEM;
7. Jipproponi li jittejbu l-konverġenza u l-koeżjoni soċjali permezz ta’ proġett pilota dwar ilMark Soċjali u proġett pilota dwar għassies kontra d-diskriminazzjoni u l-iżvilupp ta’
netwerk mill-NGOs li jissalvagwardjaw u jippromwovu d-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità;
8. Jitlob appoġġ imsaħħaħ għall-assi EURES tal-PSCI, sabiex ikun ipprovdut aċċess aktar
faċli għal-postijiet vakanti tax-xogħol f’pajjiżi oħra għal żgħażagħ qiegħda;
9. Jenfasizza l-ħtieġa għal aktar appoġġ finanzjarju għall-programm Mikrofinanzjament fi
ħdan il-PSCI u l-intrapriżi Ewropej, speċjalment għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju,
sabiex tingħatalhom il-possibbiltà li joħolqu tkabbir u b’hekk jiżdiedu l-opportunitajiet
tax-xogħol ġodda;
10. Jitlob, fir-rigward tar-rati ta’ faqar ogħla, intensifikazzjoni ta’ u aktar appoġġ finanzjarju
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għall-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn u għal parti mill-Fond
Soċjali Ewropew li jirreferi għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali.
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