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  3a. Jiddispjaċih li ma saret l-ebda 

referenza ġenerali għall-għan ta’ tkabbir 

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tal-

Istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza li l-

politiki soċjali u tal-impjiegi 

m’għandhomx jitqiesu biss mill-

perspettiva tal-ispiża, iżda anki mill-

perspettiva tal-benefiċċji fit-tul; jitlob 

għalhekk li l-miri soċjali u ambjentali 

rilevanti jiġu integrati fil-qafas ta’ 

valutazzjoni l-ġdid biex jiġi żgurat li r-

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż (CSRs) jiġu indirizzati lill-pajjiżi 

kollha li mhumiex qed jagħmlu progress 

fil-ġlieda kontra l-faqar, fil-provvediment 

ta’ impjiegi deċenti li jwasslu għal impjieg 

ta’ kwalità, fil-prevenzjoni tat-tluq bikri 

mill-iskola, fit-tkattir tat-tagħlim tul il-

ħajja u l-effiċjenza tar-riżorsi u fil-

prevenzjoni tat-tibdil fil-klima; 

Or. en 
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  33a. Jilqa' t-tnaqqis fir-rati tal-qgħad fl-

Unjoni; jirrimarka, madankollu, li l-livelli 

tal-qgħad għadhom għoljin, u jitlob lill-

Istati Membri biex jieħdu approċċ olistiku 

fl-implimentazzjoni ta’ politiki attivi fis-

suq tax-xogħol li jkunu effettivi u li 

jindirizzaw kemm l-impjegabbiltà ta’ 

dawk li jkunu qed ifittxu x-xogħol kif 

ukoll suq tax-xogħol aktar inklużiv, 

inklużi miżuri ta’ appoġġ addizzjonali 

kemm għal dawk li jkunu qed ifittxu x-

xogħol kif ukoll għall-impjegaturi; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-

problemi ta’ nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet 

u l-obsolexxenza tal-ħiliet, bħala mezz 

biex jiġi indirizzat il-qgħad fit-tul, u 

jemmen li hija meħtieġa koordinazzjoni 

aħjar ta’ dawn il-politiki fil-livell 

nazzjonali u dak Ewropew; jitlob, 

għalhekk, miżuri aktar b’saħħithom biex 

jappoġġaw u jiżviluppaw aktar taħriġ u 

edukazzjoni vokazzjonali effettivi, u 

kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet 

edukattivi, in-negozji, l-organizzazzjonijiet 

tal-impjegaturi u partijiet ikkonċernati 

oħra, u li tiġi indirizzata l-ħtieġa li 

tittejjeb l-effettività tas-servizzi ta’ impjieg 

pubbliċi u privati sabiex jiġu indirizzati n-

nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet fis-suq tax-

xogħol u jiġi ffaċilitat it-tiftix tal-impjiegi 
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  34a. Jirrimarka li l-Fond Monetarju 

Internazzjonali (FMI) u l-Organizzazzjoni 

għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 

Ekonomiċi (OECD) wissew dwar il-

problemi soċjali (il-faqar fost dawk li 

jaħdmu) u ekonomiċi (tnaqqis fid-

domanda interna) relatati mal-

iżvalutazzjoni tal-pagi li seħħet f'dawn l-

aħħar snin; Jenfasizza, f’dan ir-rigward, 

li politika ta’ paga adegwata hija 

essenzjali għaż-żamma tad-domanda 

interna, u li ż-żidiet fil-pagi għandhom 

għalhekk jiġu adattati aħjar għall-bidliet 

fil-produttività; isostni li jrid ikun hemm 

referenza għall-importanza li jżidiedu l-

pagi, speċjalment fil-pajjiżi fejn il-pagi 

huma taħt il-livell tal-faqar, iżda li dan 

għandu jsir mingħajr ma jiġi mminat il-

prinċipju tas-sussidjarjetà; ifakkar li l-

pagi minimi jvarjaw b’mod sostanzjali 

bejn l-Istati Membri, u jtenni t-talba 

tiegħu għal studju
1
 dwar din il-kwistjoni, 

inkluża analiżi tad-differenzi fil-kapaċità 

tal-akkwist fost l-Istati Membri; iħeġġeġ 

                                                 
1
 Riżoluzzjoni tal-11 ta’ Marzu 2015 (Testi adottati, P8_TA(2015)0068), paragrafu 46. 
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lill-Istati Membri jistabbilixxu pagi 

minimi skont il-leġiżlazzjoni u l-prattiki 

nazzjonali u jqisu l-impatt tagħhom fuq il-

faqar fost dawk li jaħdmu, id-dħul tal-

unitajiet domestiċi, id-domanda aggregata 

u l-ħolqien tal-impjiegi; 
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  40a. Iqis li r-rakkomandazzjoniiet tal-

2015 iffukaw kważi b'mod esklużiv fuq is-

suq tax-xogħol, u ma indirizzawx l-isfidi 

tat-tnaqqis fis-servizzi u l-kwalità tas-

servizzi offruti lil dawk fil-bżonn; ifakkar 

fil-ħtieġa li jsir investiment f’miżuri ta’ 

prevenzjoni u interventi bikrija u f'servizzi 

ta' kwalità għolja, aċċessibbli u inklużivi, 

inklużi fl-edukazzjoni minn età bikrija, fl-

appoġġ komunitarju u tal-familja, fis-

servizzi soċjali u fil-kura tas-saħħa; 

jenfasizza l-fatt li ż-żieda fid-domanda 

għas-servizzi tista' twassal ukoll għall-

ħolqien ta' impjiegi sinifikanti fis-settur 

soċjali, jekk tiġi indirizzata b'mod effettiv, 

u li s-setturi tas-saħħa u l-kura soċjali 

jirrappreżentaw oqsma kruċjali għal 

investiment fl-insegwiment ta' ekonomiji 

sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni 

tirrapporta dwar il-progress fl-iżvilupp ta' 
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inizjattivi, bħala parti mill-Istrateġija 

Ewropa 2020, għall-investiment fis-setturi 

tas-saħħa u l-kura soċjali fir-rigward tal-

impjieg ta' kwalità; 

Or. en 
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  41a. Iqis li, għalkemm il-Kummissjoni 

rrikonoxxiet li “l-faqar u l-

marġinalizzazzjoni żdiedu”
1
, u issa hemm 

wieħed minn kull erbgħa persuni li qed 

jesperjenzaw il-faqar, huwa ta’ dispjaċir li 

ma hemm l-ebda referenza fis-CSRs 

għall-mira għat-tnaqqis tal-faqar tal-

istrateġija Ewropa 2020; jappella għal 

strateġija komprensiva kontra l-faqar 

ibbażata fuq aċċess għal impjiegi deċenti 

li jwasslu għal impjieg ta’ kwalità, servizzi 

u l-attivazzjoni tad-dħul minimu u l-

protezzjoni soċjali, b’konformità mal-

prinċipju tas-sussidjarjetà; jinnota li l-

edukazzjoni u, għaldaqstant, l-

impjegabilità hija waħda mill-aqwa 

għodod kontra l-faqar; jenfasizza l-ħtieġa 

li jiġi rikonoxxut it-tkabbir fil-pożizzjoni 

ta' dejn personali bħala sitwazzjoni li żżid 

il-vulnerabbiltà personali u dik 

ekonomika ġenerali; 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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  42a. Jinnota bi tħassib iż-żieda rapida fil-

forom estremi ta' faqar bħall-kundizzjoni 

ta' persuni mingħajr dar f'bosta Stati 

Membri; jitlob li s-CSRs jiġu indirizzati 

lill-Istati Membri kollha fir-rigward tal-

istrateġiji ta' inklużjoni soċjali, inkluż 

dwar il-ġlieda kontra forom estremi ta' 

faqar, bħall-kundizzjoni ta' persuni 

mingħajr dar; jaqbel mal-Kummissjoni li 

l-Istati Membri jridu jindirizzaw il-

kundizzjoni ta' persuni mingħajr dar u r-

riskju li tinħoloq kundizzjoni ta' persuni 

mingħajr dar permezz ta' strateġiji 

komprensivi bbażati fuq il-prevenzjoni, 

approċċi abbażi ta' dar, ir-rieżami tar-

regolamenti u l-prattiki fir-rigward tal-

iżgumbrament u d-disponibbiltà ta' djar 

ġenwinament affordabbli li joffru 

stabilità, u t-tmiem tal-kriminalizzazzjoni 

tal-persuni mingħajr dar; jitlob titjib fl-

iskambju transnazzjonali tal-aħjar prattiki 

u t-tagħlim reċiproku u jirrikonoxxi r-

rwol tal-Programm tal-Unjoni Ewropea 

għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali 

(EaSI) f'dan il-kuntest; 
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  42b. Jieħu nota tar-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni biex issir riforma fis-sistemi 

tas-saħħa sabiex dawn jissodisfaw l-

objettivi tagħhom li jipprovdu aċċess 

universali għal kura ta' kwalità għolja – 

inkluż l-aċċess affordabbli għall-mediċini, 

speċjalment dawk li jsalvaw il-ħajja – u li 

jiġu rrispettati d-drittijiet tal-persunal tas-

settur tas-saħħa; josserva li, bħala 

konsegwenza tal-kriżi, xi Stati Membri 

naqsu milli jiżguraw kopertura sħiħa tas-

saħħa pubblika; 

Or. en 

 

 


