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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi t-titjib fis-sitwazzjoni 

ekonomika tipprovdi opportunitajiet għall-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali 

ambizzjużi u soċjalment ibbilanċjati, b'mod 

partikolari miżuri biex jinkoraġġixxu l-

investiment, peress li l-livell ta' investiment 

bħala proporzjon tal-PDG illum għadu 

aktar baxx milli fil-perjodu immedjatament 

qabel il-kriżi finanzjarja, u biex tittejjeb is-

sitwazzjoni fir-rigward tal-finanzi 

pubbliċi, filwaqt li jitqies il-piż li l-

iżviluppi demografiċi jpoġġu fuq is-

sostenibbiltà tad-dejn tagħhom;  

G.  billi t-titjib fis-sitwazzjoni 

ekonomika tipprovdi opportunitajiet għall-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali 

ambizzjużi u soċjalment ibbilanċjati, b'mod 

partikolari miżuri biex jinkoraġġixxu l-

investiment, peress li l-livell ta' investiment 

bħala proporzjon tal-PDG illum għadu 

aktar baxx milli fil-perjodu immedjatament 

qabel il-kriżi finanzjarja, u dan huwa 

parzjalment dovut għan-nuqqas ta' 

investiment pubbliku li ġej mill-miżuri ta' 

awsterità promossi mill-Kummissjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  5a. Jisħaq fuq il-fatt li l-ħtieġa għal 

aktar investimenti hija f'kontradizzjoni 

totali mal-miżuri ta' awsterità mressqa 

mill-Kummissjoni, u li dawn il-miżuri 

kienu eżattament l-oppost ta' dak li kellu 

jsir fil-pajjiżi li ntlaqtu partikolarment 

ħażin mill-kriżi ekonomika;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jilqa' t-titjib li sar fil-finanzi 

pubbliċi, li huwa essenzjali biex jintlaħaq 

tkabbir aktar sod, sostenibbli u effiċjenti, 

b'mod partikolari l-proporzjonijiet tad-

dejn mal-PDG li qed jonqsu gradwalment 

għall-UE u ż-żona tal-euro, u t-tnaqqis 

tad-defiċit tal-baġit nominali, filwaqt li 

jenfasizza li l-proporzjon tad-dejn gross 

mal-PDG fiż-żona tal-euro xorta għadu 

jammonta għal madwar 90 %, b'diversi 

Stati Membri li jinsabu 'l fuq sew minn 

dan il-livell; jenfasizza li dawn l-Istati 

Membri għandhom inaqqsu l-

proporzjonijiet għolja tad-dejn mal-PDG 
tagħhom bħala kwistjoni ta' urġenza, 

peress li dan huwa ferm aktar faċli li jsir fi 

żminijiet ta' rkupru ekonomiku; ifakkar li 

soċjetajiet li qed jixjieħu u żviluppi 

demografiċi oħra jqiegħdu piż enormi fuq 

is-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi; 

jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri 

jieħdu responsabbiltà għall-

ġenerazzjonijiet futuri;  

10. Huwa nkwetat li t-titjib li sar fil-

finanzi pubbliċi huwa ta' detriment għall-

investimenti pubbliċi; jisħaq fuq il-fatt li 

l-Istati Membri ma jistgħux inaqqsu d-

defiċits u fl-istess ħin jinvestu aktar fl-

ekonomija; jinkoraġġixxi lill-Istati 
Membri li rreġistraw bilanċi favorevoli 

kbar fil-kontijiet, dovuti parzjalment 

minħabba li l-euro huwa sottovalutat 

għall-ekonomiji tagħhom, biex jaħdmu 

aktar fuq in-naħa fiskali ħalli jikkoreġu l-

iżbilanċi li joħloq l-euro;   
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni, il-

globalizzazzjoni u t-tibdil teknoloġiku qed 

jittrasformaw b'mod radikali s-swieq tax-

xogħol tagħna, billi pereżempju jinvolvu 

tibdil kbir fil-forom ta' impjieg u statuses li 

jeħtieġu tranżizzjoni adattata; jenfasizza, 

għalhekk, l-importanza ta' swieq tax-

xogħol dinamiċi b'sistemi ta' sigurtà 

aċċessibbli u ta' kwalità għolja, li huma 

kapaċi jirrispondu għal dawn ir-realitajiet 

ġodda tas-suq tax-xogħol; 

14.  Jenfasizza li d-diġitalizzazzjoni, il-

globalizzazzjoni u t-tibdil teknoloġiku qed 

jittrasformaw b'mod radikali s-swieq tax-

xogħol tagħna, billi pereżempju jinvolvu 

tibdil kbir fil-forom ta' impjieg u statuses li 

jeħtieġu tranżizzjoni adattata; jenfasizza, 

għalhekk, l-importanza ta' sistemi ta' 

sigurtà aċċessibbli u ta' kwalità għolja, li 

huma kapaċi jirrispondu għal dawn ir-

realitajiet ġodda tas-suq tax-xogħol, u 

b'mod partikolari, ikunu kapaċi jipprovdu 

aktar sigurtà fil-ħajja taċ-ċittadini; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jenfasizza l-fatt li, fil-perijodu 

reċenti, it-tkabbir fil-pagi reali waqa' lura 

wara t-tkabbir tal-produttività, filwaqt li 

kien hemm titjib fis-suq tax-xogħol; 

jenfasizza, f'dan il-kuntest, li jista' jkun 

hemm lok għal żidiet fil-pagi f'ċerti setturi 

u oqsma, f'konformità mal-miri tal-

produttivita biex jiġu żgurati standards 

tajbin ta' għajxien, b'kunsiderazzjoni tal-

kompetittività u l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-

inugwaljanzi;  

18. Jenfasizza l-fatt li, fil-perijodu 

reċenti, it-tkabbir fil-pagi reali waqa' lura 

wara t-tkabbir tal-produttività; jenfasizza, 

f'dan il-kuntest, li jista' jkun hemm lok għal 

żidiet fil-pagi f'ċerti setturi u oqsma, 

f'konformità mal-miri tal-produttivita biex 

jiġu żgurati standards tajbin ta' għajxien, 

b'kunsiderazzjoni tal-kompetittività u l-

ħtieġa li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi; 

jisħaq fuq l-importanza, b'rabta ma' dan 

tal-aħħar, ta' tassazzjoni ġusta fuq ix-

xogħol u l-kapital, u fuq iċ-ċittadini l-

aktar sinjuri u l-ifqar ċittadini; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw 

miżuri adegwati biex jgħinu u jintegraw 

liż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, 

impjieg jew taħriġ (NEETs) u lir-rifuġjati, 

billi jantiċipaw fi stadju bikri r-rekwiżiti 

biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni bla xkiel 

tagħhom fis-suq tax-xogħol, b'tali mod li 

jipprevjenu li dawn jidħlu fl-ekonomija s-

sewda u jiżguraw li s-servizzi pubbliċi 

huma mgħammra b'riżorsi suffiċjenti; 

jenfasizza li s-sħab soċjali għandu 

jkollhom rwol ewlieni fil-faċilitazzjoni tal-

integrazzjoni tal-NEETs u r-rifuġjati, u f'li 

jiżguraw li ma jsofrux diskriminazzjoni fis-

suq tax-xogħol;  

22. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw 

miżuri adegwati biex jgħinu u jintegraw 

liż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, 

impjieg jew taħriġ (NEETs), billi 

jantiċipaw fi stadju bikri r-rekwiżiti biex 

jiffaċilitaw it-tranżizzjoni bla xkiel 

tagħhom fis-suq tax-xogħol, b'tali mod li 

jipprevjenu li dawn jidħlu fl-ekonomija s-

sewda u jiżguraw li s-servizzi pubbliċi 

huma mgħammra b'riżorsi suffiċjenti; 

jenfasizza li s-sħab soċjali għandu 

jkollhom rwol ewlieni fil-faċilitazzjoni tal-

integrazzjoni tal-NEETs, u f'li jiżguraw li 

ma jsofrux diskriminazzjoni fis-suq tax-

xogħol; 

Or. en 

 

 


