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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-

gwida politika annwali li trid tiāi adottata 

mill-Kunsill Ewropew abbaŜi tal-AGS 

għandha timmira li:  

L-Istati Membri għandhom jagħmlu uŜu 

sħiħ mill-Fondi Strutturali sabiex tiŜdied l-

impjegabilità u jiāi missielet il-qgħad fost 

iŜ-ŜgħaŜagħ, strutturali u fit-tul b’mod 

effikaëi u jinkisbu l-objettivi tal-Ewropa 

2020; 

Jitlob li tal-anqas 25% tal-Fondi ta’ 

KoeŜjoni jiāu allokati lill-FSE għall-

ipprogrammar tal-2014 - 2020. 

Il-Parlament Ewropew jikkunsidra li l-

gwida politika annwali li trid tiāi adottata 

mill-Kunsill Ewropew abbaŜi tal-AGS 

għandha timmira li:  

L-Istati Membri għandhom jagħmlu uŜu 

sħiħ mill-Fondi Strutturali sabiex tiŜdied l-

impjegabilità u jiāi missielet il-qgħad fost 

iŜ-ŜgħaŜagħ, strutturali u fit-tul b’mod 

effikaëi u jinkisbu l-objettivi tal-Ewropa 

2020; 

Jistieden lill-Kummissjoni tesplora modi 

biex iŜŜid ir-rata tal-kofinanzjament tal-

Fondi Strutturali fil-kaŜ ta' dawk l-Istati 

Membri bl-ogħla rati ta' qgħad, sabiex 

dawn jiāu megħjuna jagħmlu tajjeb għal-

limitazzjonijiet fl-ispazju għall-

immanuvrar tal-politiki nazzjonali 

tagħhom, u jiāu megħjuna fil-

finanzjament ta' politiki attivi tas-suq tax-

xogħol. Jistieden lill-Kummissjoni 

Ewropea tikkunsidra tfittex fondi ulterjuri 

għal dan il-għan minn sorsi oħra ta' 

finanzjament.  

Jitlob li tal-anqas 25% tal-Fondi ta’ 

KoeŜjoni jiāu allokati lill-FSE għall-

ipprogrammar tal-2014 - 2020. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Rakkomandazzjoni 8a: 

Jiāi bbilanëjat il-piŜ tal-aāāustament u 

jitnaqqsu l-iŜbilanëi makroekonomiëi 

 

Jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura li fir-

rakkomandazzjonijiet tagħha l-piŜ tal-

aāāustament jinfirex b'mod ekwu bejn il-

pajjiŜi li għandhom ‘defiëit’ u dawk li 

għandhom ‘bilanë poŜittiv’ bil-għan li 

jitnaqqsu l-iŜbilanëi fl-UE u fiŜ-Ŝona tal-

euro, b'mod partikolari. L-aāāustament 

m'għandux jiddependi biss fuq il-pajjiŜi 

b'defiëit. Il-pajjiŜi b'bilanë poŜittiv iridu 

jieħdu wkoll miŜuri biex ikabbru d-

domanda interna tagħhom, l-aktar billi 

jaāāustaw il-pagi;  
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