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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro
(0000/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 3 u 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 u 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-tfassil aħjar 
tal-liġijiet1,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari t-Titolu IV (Solidarjetà) tagħha,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà,

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU (SDGs), b'mod partikolari 
l-għanijiet 1, 3, 4, 5, 8, 10 u 13,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 ta' Ġunju 20152 bit-titolu 
"Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa",

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Mejju 2018 dwar il-politika 
ekonomika taż-żona tal-euro3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ġunju 2019 bit-titolu 
"Tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa: Nieħdu kont erba' snin wara r-
Rapport tal-Ħames Presidenti – Il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għas-
Summit tal-Euro tal-21 ta' Ġunju 2019" (COM(2019)0279),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Ġunju 2019 bit-titolu "Is-
Semestru Ewropew 2019: Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
(COM(2019)0500),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2019 għal deċiżjoni tal-
Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi 
(COM(2019)0151), u l-pożizzjoni tal-Parlament dwarha tal-4 ta' April 20194,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 bit-
titolu "Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019: Għal Ewropa aktar b'saħħitha quddiem 

1 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_mt.pdf
3 ĠU C 179, 25.5.2018, p. 1.
4 Testi adottati, P8_TA(2019)0337.
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l-inċertezza globali" (COM(2018)0770),

– wara li kkunsidra l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi mill-Kummissjoni u 
mill-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2018 li jakkumpanja l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019 (COM(2017)0761),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 għal 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro 
(COM(2018)0759),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 bit-titolu 
"Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2019" (COM(2018)0758),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Novembru 2018 bit-
titolu "L-Abbozzi tal-Pjanijiet Baġitarji tal-2019: Valutazzjoni Kumplessiva" 
(COM(2018)0807),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 għal deċiżjoni 
tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri 
(COM(2017)0677), u l-pożizzjoni tal-Parlament dwarha tad-19 ta' April 20185,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu "L-
istabbiliment tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali" (COM(2017)0250),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu 
"Inizjattiva ta' appoġġ għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-
persuni li jindukraw li jaħdmu" (COM(2017)0252),

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tas-
26 ta' April 2017 bit-titolu "Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in 
children: breaking the cycle of disadvantage"" (Rendikont tar-Rakkomandazzjoni tal-
2013 dwar "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ") (SWD(2017)0258),

– wara li kkunsidra l-Impenn Strateġiku tal-Kummissjoni Favur l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi 2016-2019 u l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2011-2020 u l-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2011 dwar dan6,

– wara li kkunsidra l-miri ta' Barċellona dwar il-kura tat-tfal tal-2002, jiġifieri li sal-2010 
tiġi pprovduta kura tat-tfal mill-inqas lil 90 % tat-tfal bejn it-tliet snin u l-età 
obbligatorja tal-iskola u mill-inqas lil 33 % tat-tfal taħt it-tliet snin,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Ottubru 2016 bit-titolu "Il-
Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara" 
(COM(2016)0646),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 għal regolament 
tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-
qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (COM(2016)0604),

5 Testi adottati, P8_TA(2018)0181.
6 ĠU C 155, 25.5.2011, p. 10.
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-
titolu "It-Tisħiħ tal-Investimenti Ewropej għall-impjieġ u t-tkabbir: Lejn it-tieni fażi tal-
Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u pjan ġdid ta' Investiment Estern għall-
Ewropa" COM(2016)0581,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ġunju 2016 bit-titolu 
"Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa: Naħdmu flimkien biex insaħħu l-kapital 
uman, l-impjegabbiltà u l-kompetittività" (COM(2016)0381),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2016 bit-titolu 
"Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva" (COM(2016)0356),

– wara li kkunsidra l-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari (id-Direttivi (UE) 2018/8497, 
2018/8508, 2018/8519 u 2018/85210),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "L-
Ewropa tinvesti mill-ġdid – Rendikont tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa u l-passi li 
jmiss" (COM(2016)0359),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2016 dwar it-
tnedija ta' konsultazzjoni dwar Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
(COM(2016)0127) u l-annessi tagħha,

– wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2012 bit-titolu "Aġenda 
għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli" (COM(2012)0055),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2015 dwar il-
promozzjoni tal-ekonomija soċjali bħala mutur ewlieni ta' żvilupp ekonomiku u soċjali 
fl-Ewropa,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2019 dwar is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 201911,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2018 dwar l-edukazzjoni fl-
era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE12,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar il-politiki tal-
impjieg u soċjali taż-żona tal-euro13,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2018 dwar il-mezzi possibbli 
ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' 

7 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 93.
8 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 100.
9 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 109.
10 ĠU L 150, 14.6.2018, p. 141.
11 Testi adottati, P8_TA(2019)0202.
12 Testi adottati, P8_TA(2018)0485.
13 Testi adottati, P8_TA(2018)0432.
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kwalità14,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2017 dwar il-ġlieda kontra 
l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi15,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar il-politiki dwar l-
introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar16,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2017 dwar aġenda ġdida 
għall-ħiliet għall-Ewropa17,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali18,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-faqar: perspettiva 
tas-sessi19,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Pjattaforma Ewropea biex 
tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta' xogħol mhux 
iddikjarat20,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar il-Qafas 
Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-202021,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2018 tal-Kummissjoni dwar l-Adegwatezza tal-
Pensjonijiet: l-adegwatezza attwali u futura tal-introjtu fix-xjuħija fl-UE, ippubblikat 
fis-26 ta' April 2018,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni dwar it-Tixjiħ 2018: Projezzjonijiet 
Ekonomiċi u Baġitarji għall-Istati Membri tal-UE (2016-2070), li ġie ppubblikat fit-
28 ta' Mejju 2018,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta u l-Proċess ta' Turin, li tnieda fl-
2014 u li għandu l-għan li jsaħħaħ is-sistema tat-trattat tal-Karta Soċjali Ewropea fi 
ħdan il-Kunsill tal-Ewropa u fir-relazzjoni tiegħu mad-dritt tal-Unjoni Ewropea22,

– wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabbiltà ta' Settembru 2015 dwar ir-rapport inizjali tal-Unjoni Ewropea lill-
Kumitat ta' Ġunju 2014,

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-Qorti tal-Awdituri ta' April 2017 

14 Testi adottati, P8_TA(2018)0325.
15 ĠU C 356, 4.10.2018, p. 89.
16 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 156.
17 ĠU C 337, 20.9.2018, p. 135.
18 ĠU C 242, 10.7.2018, p. 24.
19 ĠU C 76, 28.2.2018, p. 93.
20 ĠU C 35, 31.1.2018, p. 157.
21 ĠU C 366, 27.10.2017, p. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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bit-titolu: "Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza? 
Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ",

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A9-
0000/2019),

A. billi l-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol fl-UE qed ikomplu jitjiebu; billi r-rata ta' 
impjieg kompliet tiżdied u laħqet it-73,5 % fl-aħħar kwart tal-2018, b'240,7 miljun ruħ 
jaħdmu, li huwa livell rekord ġdid; billi d-differenzi fir-rati ta' impjieg bejn l-Istati 
Membri għadhom jippersistu; billi r-ritmu tat-tkabbir tar-rata ta' impjieg naqas u billi 
din it-tendenza mistennija tkompli; billi, jekk tali dinamika tibqa' tippersisti, ir-rata ta' 
impjieg se tilħaq l-74,3 % fl-2020;

B. billi r-rata ta' impjieg żdiedet b'mod qawwi fost il-ħaddiema li għandhom 'il fuq minn 
55 sena;

C. billi fl-2018, id-disparità bejn is-sessi fl-impjiegi kienet ta' 11,6 punti perċentwali; billi 
fis-snin reċenti ma kienx hemm titjib sostanzjali f'dan ir-rigward;

D. billi l-għadd totali ta' sigħat maħduma ilu jiżdied b'mod stabbli iżda bil-mod mill-2013; 
billi r-rata ta' impjieg permanenti u full-time qed tkompli tiżdied filwaqt li r-rata ta' 
impjieg part-time qed tonqos;

E. billi r-rata tal-qgħad fiż-żona tal-euro niżlet għall-gruppi tal-etajiet kollha u kemm 
għall-irġiel kif ukoll għan-nisa; billi għad hemm differenzi kbar fir-rati bejn l-Istati 
Membri; billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu għoli ħafna; billi l-qgħad fit-tul, minkejja 
li qed jonqos, għadu għoli;

F. billi s-segmentazzjoni orizzontali u vertikali tas-suq tax-xogħol għadha tippersisti u 
taffettwa, b'mod partikolari, lin-nisa, il-persuni b'ħiliet baxxi, iż-żgħażagħ u l-anzjani, 
il-persuni b'diżabbiltà, il-minoranzi nazzjonali, lingwistiċi, etniċi u sesswali u l-persuni 
bi sfond ta' migrazzjoni;

G. billi r-rata ta' postijiet tax-xogħol battala qed tkompli tikber; billi hemm nuqqas ta' 
tlaqqigħ tal-ħiliet strutturali u nuqqas ta' ħiliet;

H. billi s-sitwazzjoni soċjali qed tkompli titjieb; billi l-faqar u r-riskju tal-faqar, u l-lakuni 
fil-kopertura tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali u l-aċċess għas-servizzi għadhom 
jippersistu;

I. billi fl-2017 l-introjtu disponibbli reali gross tal-unitajiet domestiċi per capita qabeż il-
livell ta' qabel il-kriżi fiż-żona tal-euro; billi dan ma kienx il-każ fl-Istati Membri 
kollha;

1. Jinnota li filwaqt li l-kundizzjonijiet ekonomiċi fl-UE attwalment huma favorevoli u l-
impjieg ġenerali qed jikber b'rata stabbli, għad hemm lok għal titjib f'termini ta' qgħad 
fost iż-żgħażagħ, inugwaljanzi u segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol, faqar fost dawk li 
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jaħdmu, u produttività;

2. Jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 2019 tal-Kummissjoni u jilqa' 
l-enfasi aktar b'saħħitha fuq l-investiment; jinnota li kważi terz tas-CSRs li nħarġu sal-
2018 ma ġewx implimentati; jilqa' l-fatt li sar progress konsiderevoli fil-leġiżlazzjoni li 
tirregola r-relazzjonijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-impjieg; jinsab imħasseb 
minħabba li l-progress li sar fir-rigward tas-CSRs tal-2018 huwa agħar minn dak li sar fi 
snin preċedenti u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħmel il-pressjoni meħtieġa fuq l-
Istati Membri biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet; jemmen li implimentazzjoni 
ta' riforma b'saħħitha hija kruċjali għat-tisħiħ tal-potenzjal ta' tkabbir tal-ekonomiji tal-
UE;

3. Jinnota li għad hemm diverġenzi konsiderevoli fl-impjieg bejn il-pajjiżi, ir-reġjuni u l-
gruppi tal-popolazzjoni; iqis li huwa neċessarju li r-rati ta' impjieg jiżdiedu u jiġi 
promoss il-ħolqien ta' impjiegi deċenti sabiex jintlaħaq l-għan tal-Ewropa 2020 ta' rata 
ta' impjieg ta' mill-inqas 75 %;

4. Jissottolinja l-ħtieġa ta' politiki mfassla sew għas-suq tax-xogħol u riformi li joħolqu 
impjiegi ta' kwalità, jippromwovu opportunitajiet indaqs u trattament ugwali tal-
ħaddiema, jiffaċilitaw l-aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol u l-protezzjoni soċjali, 
jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol, jintegraw mill-ġdid lill-persuni qiegħda u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-iżbilanċi bejn is-sessi;

5. Jinnota li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol qed tkompli tikber iżda li l-
inugwaljanzi bejn is-sessi f'termini ta' impjieg u paga għadhom jippersistu; huwa tal-
fehma li jenħtieġ li jissaħħu l-isforzi biex jitnaqqsu d-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi, 
id-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi u d-diżinċentivi għax-xogħol, biex jitjieb il-
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u biex jiġu pprovduti aċċess għal kura tat-tfal 
affordabbli, indukrar bikri tat-tfal u faċilitajiet ta' kura fit-tul;

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa tal-ġlieda kontra l-etaiżmu fis-swieq tax-xogħol, inkluż 
permezz tas-sensibilizzazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, u billi jiġi żgurat l-
aċċess għal opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom sabiex il-persuni 
b'diżabbiltà jiġu inklużi aktar fis-suq tax-xogħol, billi jitneħħew l-ostakoli leġiżlattivi 
għall-ħolqien ta' inċentivi għall-impjieg tagħhom u tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-
postijiet tax-xogħol;

8. Jenfasizza li hija meħtieġa trasformazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ fil-
livelli kollha sabiex isir użu sħiħ mill-opportunitajiet offruti mit-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni u mill-mezzi tax-xandir u biex jiġu żviluppati l-ħiliet 
u l-kompetenzi meħtieġa biex jiġu ssodisfati d-domandi futuri tas-suq tax-xogħol; iqis li 
n-nuqqas ta' ħiliet u n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet jistgħu jkunu ostakoli kbar għall-
investiment; jenfasizza li sabiex jinkisbu ħiliet adegwati huwa meħtieġ li jitjiebu l-
kwalità, id-disponibbiltà, l-affordabbiltà u l-aċċessibbiltà tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
inkluż it-taħriġ vokazzjonali, u li jittejjeb ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki; 
jistieden lill-Istati Membri jagħtu prijorità lit-taħriġ komprensiv fil-ħiliet diġitali u 
intraprenditorjali, filwaqt li jittieħed kont tal-bidla lejn l-ekonomija diġitali u lejn 
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ekonomija aktar ekoloġika; jemmen li l-isfidi tat-tibdil fil-klima u t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija aktar ekoloġika jeħtieġu appoġġ biex il-ħaddiema jingħataw għajnuna għall-
adattament, speċjalment fir-reġjuni l-aktar milquta;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi inċentivi u assistenza teknika liż-żgħażagħ biex 
iwaqqfu n-negozji tagħhom u tipproponi miżuri għall-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
inkluż permezz tal-kurrikuli tal-iskejjel fl-Istati Membri;

10. Jenfasizza li l-għanijiet soċjali u ekonomiċi tal-Unjoni jenħtieġ li jingħataw l-istess 
prijorità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrinfurzaw id-drittijiet soċjali 
billi jimplimentaw kemm il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kif ukoll l-aspetti 
soċjali tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi;

11. Jinnota li s-sitwazzjoni soċjali qed tkompli titjieb u li l-faqar qed jonqos, iżda li dan 
għadu f'livell inaċċettabbli; jenfasizza li filwaqt li fl-2017 l-għadd ta' persuni f'riskju ta' 
faqar jew esklużjoni soċjali (AROPE) fl-UE kompla jonqos, fl-2017 kien hemm 
madwar 113-il miljun persuna fl-UE u 74 miljun persuna fiż-żona tal-euro f'riskju ta' 
faqar jew esklużjoni soċjali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-passi 
meħtieġa biex inaqqsu l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal u dawk li jaħdmu, sabiex 
jintlaħaq l-għan tal-Ewropa 2020; jenfasizza li l-ħolqien ta' impjiegi deċenti, l-aċċess 
għall-protezzjoni soċjali irrispettivament mir-relazzjoni ta' impjieg jew it-tip ta' kuntratt, 
iż-żieda fil-pagi u s-sistemi ta' edukazzjoni pubblika ta' kwalità għolja u b'riżorsi 
suffiċjenti għandhom impatt sinifikanti fuq it-tnaqqis tal-inugwaljanzi, tar-riskju tal-
faqar u tal-esklużjoni soċjali;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


