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2. Jilqa' l-fatt li l-Istħarriġ Annwali dwar 

it-Tkabbir tal-Kummissjoni (SAT) 

jenfasizza l-ħtieġa li tingħata aktar 

attenzjoni lill-ġustizzja soċjali fil-kuntest 

tal-programmi nazzjonali l-ġodda ta' 

stabilità u riforma, biż-żieda ta' tliet 

indikaturi tal-impjieg (ir-rata tal-attività, 

il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul) 

fil-proċedura ta' żbilanċ 

makroekonomiku; iħeġġeġ sabiex dawn l-

indikaturi jkunu fuq bażi verament ekwa 

mal-indikaturi eżistenti, biex b'hekk 

ikunu jistgħu jikkawżaw analiżi profonda 

fl-Istati Membri rilevanti u jiggarantixxu 

li l-iżbilanċi interni tagħhom jiġu 

vvalutati ulterjorment, filwaqt li jiġu 

proposti u mmonitorjati riformi ekonomiċi 

u soċjali; 

2. Jiddeplora l-fatt li t-tliet indikaturi 

soċjali miżjuda (ir-rata tal-attività, il-qgħad 

fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul) fir-

Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 

tal-2016 m'għandhom l-ebda effett ta' 

skattatur u għalhekk jinsabu f'riskju li ma 

jipprevenux l-erożjoni ulterjuri tal-

istandards soċjali; jitlob, għalhekk, l-

inklużjoni ta' indikaturi soċjali li jiskattaw 

miżuri ta' politika konkreti għall-qerda 

tal-faqar u l-esklużjoni soċjali; 

Or. en 
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20. Jikkunsidra li l-flessigurtà meqjusa 

bir-reqqa tikkontribwixxi għall-evitar tal-

frammentazzjoni tax-xogħol u 

tippromwovi ż-żamma ta' impjiegi 

sostenibbli ta' kwalità iżda huwa mħasseb 

li l-flessigurtà ma ġietx applikata b'mod 

adegwat f'għadd ta' Stati Membri; 

jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni, fejn xieraq, biex jiżguraw li 

d-drittijiet tax-xogħol u l-istandards tas-

sigurtà soċjali jitħarsu meta jiġi applikat 

il-mudell tal-flessigurtà; jistieden lill-Istati 

Membri biex jimmodernizzaw il-

leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-impjiegi 

tagħhom sabiex jippromwovu aktar 

stabbiltà fix-xogħol u s-sigurtà fit-

tranżizzjonijiet bejn ix-xogħlijiet u anki 

permezz ta' kooperazzjoni ikbar u aħjar 

bejn is-servizzi tal-impjiegi pubbliċi u 

privati fejn ikun applikabbli, kif ukoll l-

aċċess tal-impjegati għas-sigurtà soċjali u 

d-drittijiet tal-benessri;Diversi Stati 

Membri wettqu riformi, b'effetti pożittivi 

viżibbli, pereżempju b'żieda fir-rati tal-

impjieg, iżda jiddispjaċih li f'xi każijiet, ir-

riformi tax-xogħol iffavorixxew il-

flessibilità għad-detriment tas-sigurtà, li 

rriżulta fil-prekarjetà u nuqqas ta' 

20. Joġġezzjona għat-tentattiv tal-

Kummissjoni biex terġa' tintroduċi l-

kunċett ta' flessigurtà li falla, minħabba li 

ż-żieda fil-flessibbiltà wasslet għal 

frammentazzjoni ulterjuri tas-suq tax-

xogħol, iżjed xogħol prekarju u 

rikomodifikazzjoni tax-xogħol, inċertezza 

għall-impjegati, stress psikoloġiku, u t-

tfixkil tal-ippjanar għal ħajja stabbli u 

ħajja tal-familja diċenti; jistieden lill-Istati 

Membri biex jimmodernizzaw il-

leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-impjiegi 

tagħhom sabiex jiggarantixxu xogħlijiet 

ta' kwalità għolja bi protezzjoni kontra s-

sensji, qafas ġuridiku b'saħħtu għad-

drittijiet tat-trade unions u l-ftehimiet 

kollettivi u servizzi pubbliċi ta' kwalità 

għolja għal dawk li jkunu fi tranżizzjoni 

bejn ix-xogħlijiet, kif ukoll l-aċċess tal-

impjegati għal standards għoljin tas-

sigurtà soċjali u d-drittijiet tal-benessri; 
jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid il-

monitoraġġ tal-prattika abbużiva tal-

kuntratti suċċessivi għal żmien fiss, fis-

setturi kemm privati kif ukoll pubbliċi; 
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protezzjoni tax-xogħol; jistieden lill-

Kummissjoni biex iżżid il-monitoraġġ tal-

prattika abbużiva tal-kuntratti suċċessivi 

għal żmien fiss kif ukoll kuntratti atipiċi 

suċċessivi oħrajn, fis-setturi kemm privati 

kif ukoll pubbliċi; 

Or. en 
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58. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex jaħdmu flimkien fuq it-

tneħħija tal-ostakli għal mobilità tax-

xogħol ġusta, peress li l-moviment liberu 

huwa dritt fundamentali fl-UE, u biex 

jaġixxu fuq naħa waħda biex tiżdied ir-

rata tal-impjiegi u, min-naħa l-oħra, biex 

jiġi żgurat li l-ħaddiema mobbli tal-UE 

jkunu trattati bl-istess mod bħall-

ħaddiema nazzjonali u li ma jiġux 

abbużati jew diskriminati, u li d-drittijiet 

tal-impjieg u dawk soċjali tagħhom jkunu 

ggarantiti; 

58. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex jaħdmu flimkien fit-tneħħija 

tal-ostakli għall-mobbiltà tax-xogħol 

ibbażata fuq id-drittijiet, soċjalment 

sigura, u volontarja filwaqt li jiżguraw li 

l-ħaddiema mobbli tal-UE ma jkunux 

trattati b'mod abbużiv; jitlob, 

għaldaqstant, l-implimentazzjoni sħiħa 

tal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol 

ugwali (u xogħol tal-istess valur) fl-istess 

post tax-xogħol, u għall-ħarsien sħiħ tal-

ftehimiet kollettivi; jirrifjuta kwalunkwe 

tentattiv min-naħa tal-gvernijiet tal-Istati 

Membri jew tal-Kummissjoni biex 

jiddiskriminaw kontra ħaddiema mill-UE 

jew minn pajjiżi terzi billi jeskludihom 

mill-benefiċċji marbuta mal-

okkupazzjoni; jirrifjuta kwalunkwe 

tentattiv biex ikunu riveduti r-

Regolamenti 883/2004 u 987/2009 b'mod 

li jnaqqas l-aċċess taċ-ċittadini tal-UE u 

tal-EFTA għall-benefiċċji soċjali; 

Or. en 

 

 


