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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (l-Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0016/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-
euro

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi filwaqt li r-rata ta' impjieg fiż-żona tal-euro qed tikber (73,5 % fl-aħħar kwart tal-
2018), għad hemm differenzi kbar bejn l-Istati Membri; billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
l-qgħad fit-tul għadhom għoljin b'mod inaċċettabbli;

B. billi l-Istrateġija Ewropa 2020 falliet, peress li l-mira tagħha għadha 'l bogħod milli 
tintlaħaq;

C. billi żieda fl-investimenti f'xi Stati Membri hija vitali sabiex tingħata spinta lill-
ekonomija reali u jiġi żgurat li dawn l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprovdu servizzi 
pubbliċi u soċjali ta' kwalità għolja liċ-ċittadini tagħhom, b'mod partikolari fl-oqsma tal-
edukazzjoni, il-pensjonijiet u s-saħħa;

1. Jissottolinja li l-Kummissjoni u l-istrateġiji propagandistiċi tagħha, bħal Ewropa 2020, 
naqsu għalkollox milli jindirizzaw il-kriżi tal-qgħad;

2. Jirrimarka li s-swieq tax-xogħol tal-Istati Membri u anke r-reġjuni fi ħdan l-Istati 
Membri huma differenti f'ħafna modi, inkluż l-użu tagħhom ta' oqfsa differenti, u li 
dawn l-oqfsa, matul l-istorja, żviluppaw tul linji speċifiċi, kemm reġjonalment kif ukoll 
nazzjonalment, li huma marbuta mill-qrib mat-tradizzjonijiet tas-sistemi ta' protezzjoni 
soċjali fis-seħħ; jirrimarka, barra minn hekk, li l-oqfsa differenti f'kull wieħed minn 
dawn is-swieq tax-xogħol differenti jiddeterminaw liema miżuri huma meħtieġa fil-
livell lokali, reġjonali jew nazzjonali għall-promozzjoni tal-impjiegi fost il-gruppi 
differenti tal-popolazzjoni u għat-tnaqqis tar-rati tal-qgħad;

3. Jenfasizza li inizjattivi tal-politika soċjali u dik dwar l-impjiegi għandhom jiġu mill-
Istati Membri; ifakkar li l-Istati Membri biss għandhom jiddeċiedu dwar il-politiki 
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domestiċi tagħhom li għandhom l-għan li jgħinu liż-żgħażagħ isibu impjiegi ta' kwalità 
għolja; jenfasizza li l-Istati Membri jrid ikollhom id-dritt li jagħtu prijorità liċ-ċittadini 
tagħhom stess fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-politiki tagħhom tas-suq tax-xogħol;

4. Jinsisti li l-Kummissjoni twaqqaf il-preskrizzjonijiet żbilanċjati tagħha tal-politika 
madwar l-UE, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jimplimentaw il-miżuri fuq livell 
nazzjonali, b'tali mod li jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom b'risposti mfassla apposta għall-
problemi u t-tħassib speċifiċi tagħhom;

5. Jenfasizza li l-isfidi u l-objettivi komuni la għandhom u lanqas ma jridu jwasslu għal 
politika komuni Ewropea dwar l-impjiegi; huwa tal-opinjoni li s-suq tax-xogħol u l-
politika dwar l-impjiegi għandhom ikunu l-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri u, 
għalhekk, jirrifjuta r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) tal-
Kummissjoni;

6. Jinnota li l-livell tal-qgħad fost iż-żgħażagħ f'diversi Stati Membri għadu għoli ħafna; 
huwa tal-opinjoni li l-istrumenti finanzjarji tal-UE f'dan il-qasam mhumiex effiċjenti u 
jipproduċu biss riżultati limitati; iqis li l-qgħad kbir fost iż-żgħażagħ f'ċerti pajjiżi u 
reġjuni għandu diversi kawżi, mhux l-inqas l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, u jista' 
jiġi indirizzat biss permezz ta' politiki nazzjonali li joħolqu l-inċentivi t-tajba;

7. Jinnota li l-popolazzjoni fl-Ewropa qed tixjieħ; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tiżdied 
ir-rata ta' impjieg tal-ħaddiema li għandhom aktar minn 50 sena, kemm billi jinħolqu 
inċentivi għall-kumpaniji f'oqsma differenti, kif ukoll billi jiġi żgurat aċċess għall-
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jinkludu u jintegraw aktar il-persuni 
b'diżabilità fis-suq tax-xogħol;

9. Jinnota li d-diġitalizzazzjoni tippreżenta kemm opportunitajiet kif ukoll riskji; 
jissottolinja li l-bidla teknoloġika wasslet għal żieda fid-domanda għal persuni bil-ħiliet 
rilevanti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jtejbu l-qafas għall-għoti ta' taħriġ komprensiv fil-
ħiliet diġitali, filwaqt li fl-istess ħin jipproteġu s-settur tal-artiġjanat u l-mikrointrapriżi; 
jinnota li waħda mill-akbar sfidi għan-negozji żgħar u ta' daqs medju fiż-żona tal-euro 
hija n-nuqqas ta' ħaddiema b'ħiliet; jinnota li filwaqt li f'ċerti pajjiżi n-nuqqas ta' 
ħaddiema b'ħiliet huwa evidenza tan-nuqqas tal-forza tax-xogħol, f'oħrajn dan jirrifletti 
l-ispariġġ strutturali bejn il-forza tax-xogħol disponibbli u l-ħtiġijiet reali tal-kumpaniji; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasformaw is-sistemi tagħhom edukattivi u ta' taħriġ biex 
jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jissodisfaw id-domandi tas-suq tax-
xogħol;

10. Jenfasizza li l-politika soċjali u l-protezzjoni soċjali għandhom u jridu jibqgħu 
kompetenza esklussiva tal-Istati Membri; jirrifjuta kwalunkwe sforz biex jiġu 
standardizzati l-politiki soċjali u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali tal-Istati Membri 
f'oqsma differenti; jirrifjuta l-proposta għal Skema Ewropea ta' Benefiċċji ta' 
Riassigurazzjoni għall-Qgħad peress li tikkostitwixxi pass ieħor lejn unjoni ta' 
trasferiment; huwa tal-fehma li tali skema ma ssolvix il-problemi strutturali tas-suq tax-
xogħol nazzjonali jew reġjonali, li huma ta' natura permanenti u li huma bbażati fuq it-
twettiq ta' politiki ħżiena;
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11. Jinnota li minkejja qed ikun hemm tnaqqis fil-faqar, dan għadu għoli b'mod 
inaċċettabbli; jenfasizza li l-ħolqien ta' impjiegi deċenti huwa l-aħjar strument biex jiġi 
miġġieled il-faqar; jenfasizza li l-faqar fost it-tfal għandu ħafna kawżi differenti, u li 
kwistjonijiet rilevanti bħall-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, il-kura tat-tfal, in-nutrizzjoni 
u l-akkomodazzjoni jaqgħu taħt il-kompetenza u r-responsabbiltà tal-Istati Membri; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jindirizzaw il-faqar fost it-tfal bħala kwistjoni ta' prijorità;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li l-persuni impjegati jirċievu paga li ttihom il-mezzi 
biex jgħixu ħajja deċenti f'pajjiżhom; ifakkar, f'dan il-kuntest, li kwalunkwe deċiżjoni 
dwar l-istabbiliment ta' paga minima hija prerogattiva tal-Istat Membru;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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