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Semestru Ewropew għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Impjieg 

u aspetti soċjali fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Frar 2017 dwar is-Semestru Ewropew 

għall-Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika: Impjieg u aspetti soċjali fl-Istħarriġ 

Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (2016/2307(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

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

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 145, 148, 152, 153 u 174 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-TFUE dwar statut speċifiku għar-reġjun 

ultraperiferiċi, 

– 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 Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet, 

– 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 ta' Persuni b'Diżabilità, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Nru 102 tal-ILO dwar standards minimi għas-sigurtà 

soċjali, u r-Rakkomandazzjoni Nru 202 tal-ILO dwar il-Bażijiet ta' Protezzjoni Soċjali, 

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta, 

– wara li kkunsidra l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 1 ("Jinqered il-faqar ta' kull tip 

kullimkien"), u b'mod partikolari l-Mira Nru 3 ("Jiġu implimentati sistemi u miżuri ta' 

protezzjoni soċjali, adegwati skont il-pajjiż, għal kulħadd, inklużi bażijiet, u sal-2030 

tinkiseb kopertura sostanzjali tal-foqra u l-persuni vulnerabbli"), 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/112/UE tal-20 ta' Frar 

2013 bit-titolu "L-Investiment fit-Tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ", 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 bit-



titolu "Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2017" (COM(2016)0725), 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 għal 

rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro 

(COM(2016)0726), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 bit-

titolu "Lejn pożizzjoni fiskali pożittiva għaż-żona tal-euro" (COM(2016)0727), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 bit-titolu 

"Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2017" (COM(2016)0728), 

– wara li kkunsidra l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi mill-Kummissjoni u 

mill-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2016 li jakkumpanja l-Komunikazzjoni mill-

Kummissjoni dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (COM(2016)0729), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 bit-

titolu "Abbozzi tal-Pjanijiet Baġitarji għall-2017: Valutazzjoni Kumplessiva" 

(COM(2016)0730), 

– 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-22 ta' Novembru 2016 bit-

titolu "Il-mexxejja li jmiss tal-Ewropa: l-Inizjattiva favur in-Negozji l-ġodda u n-

Negozji li qed jespandu" (COM(2016)0733, 

– 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-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), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 intitolata 

"Rieżami/reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 – 

Baġit tal-UE iffukat fuq ir-riżultati" (COM(2016)0603), 

– 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-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2016 dwar it-



tnedija ta' konsultazzjoni dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 

(COM(2016)0127) u l-annessi tagħha, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2015 għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' 

Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perjodu mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-

Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2015 dwar passi 

lejn l-ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (COM(2015)0600), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2016 għal deċiżjoni tal-

Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri 

(COM(2016)0071), u l-pożizzjoni dwarha tal-Parlament tal-15 ta' Settembru 20161, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Jannar 2015 bit-titolu "L-

aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-Istabbiltà u Tkabbir" 

(COM(2015)0012), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 bit-

titolu "Pjan ta' Investiment għall-Ewropa" (COM(2014)0903), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ottubru 2013 bit-titolu "It-

tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja" (COM(2013)0690), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2013 bit-titolu "Lejn 

Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni – inkluża l-implimentazzjoni tal-Fond 

Soċjali Ewropew 2014-2020" (COM(2013)0083), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' April 2012 bit-titolu 

"Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta' impjiegi" (COM(2012)0173), 

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Diċembru 2011 bit-titolu 

"Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ" (COM(2011)0933), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2010 bit-titolu 

'Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali: Qafas Ewropew għall-

koeżjoni soċjali u territorjali" (COM(2010)0758), u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-

15 ta' Novembru 2011 dwarha2, 

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 intitolata 

"Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 

(COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2008/867/KE tat-

3 ta' Ottubru 2008 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol3, 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 ta' Ġunju 2015 bit-titolu "L-

Ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja", 

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2016)0355. 
2  ĠU C 153 E, 31.5.2013, p. 57. 
3     ĠU L 307, 18.11.2008, p. 11. 



– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-ekonomija 

soċjali bħala mutur ewlieni għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali fl-Ewropa (13414/2015), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar "Is-Semestru 

Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 

għall-2016"1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016 dwar "Rifuġjati: inklużjoni 

soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol"2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2016 dwar "Is-Semestru Ewropew 

għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ 

Annwali dwar it-Tkabbir 2016"3, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-

24 ta' Settembru 2015 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2015, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2015 dwar is-Semestru 

Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 20154, 

– 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 iddikjarat5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Novembru 2015 dwar it-tnaqqis tal-

inugwaljanzi b'enfasi speċjali fuq il-faqar fost it-tfal6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Ottubru 2015 dwar il-politika ta' 

koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 20207, 

– wara li kkunsidra l-mistoqsija għal tweġiba orali O-000121/2015 – B8-1102/2015 lill-

Kunsill u r-riżoluzzjoni relatata tiegħu tad-29 ta' Ottubru 2015 dwar rakkomandazzjoni 

tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol8, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar "il-ħolqien ta' suq 

tax-xogħol kompetittiv tal-UE għas-seklu 21: it-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki mad-

domanda u l-opportunitajiet ta' impjieg, bħala mod kif nirkupraw mill-kriżi"9,  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2015 dwar l-Intraprenditorija 

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2016)0416. 
2  Testi adottati, P8_TA(2016)0297. 
3  Testi adottati, P8_TA(2016)0059. 
4  ĠU C 316, 30.8.2016, p. 83. 
5  Testi adottati, P8_TA(2016)0033. 
6  Testi adottati, P8_TA(2015)0401. 
7  Testi adottati, P8_TA(2015)0384. 
8  Testi adottati, P8_TA(2015)0389. 
9  Testi adottati, P8_TA(2015)0321. 



Soċjali u l-Innovazzjoni Soċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2014 dwar impjiegi u aspetti 

soċjali tal-istrateġija Ewropa 20202, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Lulju 2014 dwar l-impjieg taż-

żgħażagħ3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' April 2014 bit-titolu "L-Unjoni 

Ewropea kif tista' tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, 

in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi?"4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar "L-Ekonomija 

Soċjali"5,  

– wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet konklużivi tar-rapport tal-Kumitat tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità dwar ir-rapport inizjali tal-Unjoni Ewropea 

(Settembru 2015), 

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 3/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri bit-

titolu "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-

ġejjieni għall-implimentazzjoni"6, 

– wara li kkunsidra d-dokument "Employment and Social Developments in Europe - 

Quarterly Review - Autumn 2016" (Impjieg u Żviluppi Soċjali fl-Ewropa – Rieżami 

Trimestrali, Ħarifa 2016) tal-11 ta' Ottubru 2016, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound il-ħames edizzjoni u s-sitt edizzjoni tal-

Istħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (2010 u 2015)7, 

– wara li kkunsidra d-dokument tal-OECD "Employment Outlook 2016" (Prospetti ta' 

Impjieg 2016) tas-7 ta' Lulju 2016, 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-OECD tad-9 ta' Diċembru 2014 dwar 

"Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth" (Tendenzi fl-

Inugwaljanza tal-Introjtu u l-Impatt tagħha fuq it-Tkabbir Ekonomiku), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali "Protezzjoni soċjali 

adegwata għal ħtiġijiet ta' kura fit-tul f'soċjetà li qed tixjieħ" tal-10 ta' Ottubru 2014, 

– wara li kkunsidra l-pjan direzzjonali u l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni biex jiġu 

indirizzati l-isfidi ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata li jħabbtu wiċċhom 

magħhom il-familji tal-klassi tal-ħaddiema, 

– wara li kkunsidra l-laqgħat tat-3 ta' Ottubru u tat-8 ta' Novembru 2016 fil-qafas tad-

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2015)0320. 
2  ĠU C 289, 9.8.2016, p. 19. 
3  ĠU C 224, 21.6.2016, p. 19. 
4  Testi adottati, P7_TA(2014)0394. 
5  ĠU C 76 E, 25.3.2010, p. 16. 
6  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_MT.pdf 
7  http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_MT.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/european-working-conditions-surveys-ewcs


djalogu strutturat dwar is-sospensjoni tal-fondi għall-Portugall u għal Spanja, 

– wara li kkunsidra d-dibattitu mar-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali dwar il-

prijoritajiet tas-Semestru Ewropew 2017, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-

opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, (A8-

0037/2017),  

A. billi l-qgħad fl-UE qed ilu jonqos bil-mod mit-tieni nofs tal-2013, inħolqu 8 miljun impjieg 

ġdid mill-2013 'l hawn, u f'Settembru 2016 ir-rata tal-qgħad kienet 8,6 %, li kien l-aktar livell 

baxx mill-2009; billi, madankollu, il-proporzjon ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 

jew taħriġ (NEET) baqa' għoli u jirrappreżenta 14,8 % ta' dawk bejn il-15 u d-29 sena12; billi, 

minkejja li l-qgħad qed jonqos fil-livell aggregat, sfortunatament għadu għoli ħafna f'ċeri Stati 

Membri; billi, skont il-Kummissjoni, ir-rata ta' faqar fost dawk li jaħdmu għadha għolja;  

B. billi r-rati ta' impjieg huma ġeneralment aktar baxxi fost in-nisa, u fl-2015, ir-rata ta' 

impjieg għall-irġiel ta' bejn l-20 u l-64 sena kienet ta' 75,9 % fl-UE-28, meta mqabbla 

ma' 64,3 % għan-nisa; billi d-disparità bejn is-sessi fl-aċċess għall-impjieg għadha 

wieħed mill-ostakli ewlenin biex tintlaħaq l-ugwaljanza bejn is-sessi, u jenħtieġu sforzi 

urġenti biex titnaqqas id-disparità fir-rata tal-impjieg bejn l-irġiel u n-nisa; 

C. billi jekk it-tendenzi attwali jiġu msaħħa b'politiki pubbliċi adegwati, l-objettiv tal-

Istrateġija Ewropa 2020 ta' rata ta' impjieg ta' 75 % jista' fil-fatt jintlaħaq; 

D. billi r-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija ta' 18,6 % fl-UE u 21,0 % fiż-żona tal-euro; 

billi 4,2 miljun żagħżugħ u żagħżugħa huma qiegħda, inklużi 2,9 miljun fiż-żona tal-

euro; billi l-livell ta' qgħad fost iż-żgħażagħ għadu ogħla sew mill-aktar punt baxx 

tiegħu tal-2008, u dan jenfasizza li l-implimentazzjoni u l-użu sħiħ tal-inizjattiva favur 

l-impjieg taż-żgħażagħ mill-Istati Membri jenħtieġ ikunu prijorità; billi l-pagi baxxi, xi 

kultant taħt il-livell tal-faqar, l-internships mhux imħallsa, in-nuqqas ta' taħriġ ta' 

kwalità u n-nuqqas ta' drittijiet fuq il-post tax-xogħol sfortunatament għadhom 

karatteristiċi tal-impjieg taż-żgħażagħ; 

E. billi n-NEETs huma stmati li jiswew lill-UE EUR 153 biljun (1,21 % tal-PGD) fis-sena, 

f'benefiċċji u fi qligħ u taxxi mitlufin, filwaqt li l-istima tal-ispiża totali biex jiġu 

stabbiliti skemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ fiż-żona tal-euro se tkun EUR 21 biljun 

fis-sena, jew 0,22 % tal-PDG; 

F. billi n-numru ta' NEETs, irreġistrati fl-2015, se jkompli jonqos; billi 6,6 miljun 

żagħżugħ u żagħżugħa ta' bejn il-15 u l-24 sena għadhom f'din is-sitwazzjoni, ċifra li 

hija ekwivalenti għal 12 % tal-popolazzjoni f'dan il-grupp ta' età; 

G. billi r-responsabilità primarja għall-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija tal-Istati 

Membri f'termini tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' oqfsa regolatorji tas-suq tax-

xogħol, sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ u politiki attivi dwar is-suq tax-xogħol; 

H. billi l-persuni b'diżabilità għadhom qed jiġu esklużi b'mod sinifikanti mis-suq tax-

                                                 
1  https://www.eurofound.europa.eu/mt/young-people-and-neets-1 
2  Ara r-rapport Eurofound dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ. 

https://www.eurofound.europa.eu/mt/young-people-and-neets-1


xogħol, bi ftit li xejn titjib matul dawn l-aħħar għaxar snin, parzjalment minħabba 

nuqqas ta' investiment f'miżuri ta' appoġġ xierqa; jenfasizza li dan ta' sikwit iwassal għal 

faqar u esklużjoni soċjali u għalhekk għandu impatt negattiv fuq l-objettiv tal-Istrateġija 

Ewropa 2020; 

I.  billi l-isfidi strutturali fis-suq tax-xogħol, bħal pereżempju l-parteċipazzjoni baxxa kif 

ukoll in-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki, għadhom sors ta' tħassib f'ħafna Stati 

Membri; 

J. billi r-rata tal-qgħad fit-tul (jiġifieri qgħad li jdum aktar minn sena) naqset b'rata 

annwali ta' 0,7 % sal-ewwel kwart tal-2016, għal 4,2 % tal-forza tax-xogħol; billi r-rata 

tal-qgħad fit-tul ħafna (jiġifieri qgħad li jdum aktar minn sentejn) naqset għal 2,6 % tal-

forza tax-xogħol; billi madankollu l-għadd ta' persuni qiegħda fit-tul għadu kbir, u 

jgħodd madwar 10 miljuni; billi l-qgħad fit-tul huwa partikolarment problema għal 

persuni iżgħar u akbar fl-età li jfittxu x-xogħol, bi 30 % ta' dawk bl-età ta' bejn il-15 sa 

l-24 sena u 64 % ta' dawk bl-età ta' bejn il-55 u l-64 sena ilhom ifittxu xogħol għal aktar 

minn sena; billi ħafna ħaddiema akbar fl-età li huma inatttivi mhumiex inklużi fl-

istatistika dwar il-qgħad; billi l-livell ta' qgħad u l-konsegwenzi soċjali tiegħu jvarjaw 

bejn il-pajjiżi Ewropej u billi huwa essenzjali li jitqiesu ċ-ċirkostanzi mikroekonomiċi 

speċifiċi; 

K. billi l-Istrateġija Ewropa 2020 għandha l-għan li tnaqqas il-faqar billi toħroġ tal-inqas 

20 miljun persuna mir-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali sal-2020; billi dan l-objettiv 

għadu 'l bogħod milli jintlaħaq u għalhekk jenħtieġu aktar sforzi; billi fl-2015 kien 

hemm 119-il miljun persuna f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, madwar 3,5 miljun 

inqas mill-2014; billi fl-2012, fl-Unjoni Ewropea kien hemm 32,2 miljun persuna 

b'diżabilità f'din is-sitwazzjoni; billi fl-2013, 26,5 miljun tifel u tifla fl-UE-28 kienu 

f'riskju li jispiċċaw fil-faqar jew fl-esklużjoni soċjali; billi livelli għoljin ta' 

inugwaljanza jnaqqsu l-produzzjoni tal-ekonomija u l-potenzjal ta' tkabbir sostenibbli; 

L. billi l-akkompanjament tal-persuni qiegħda għal żmien twil huwa kruċjali, għax inkella 

din is-sitwazzjoni tibda taffettwa l-kunfidenza fihom infushom, il-benessri u l-iżvilupp 

futur tagħhom, filwaqt li tpoġġihom f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali, u 

tipperikola s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali, kif ukoll il-mudell 

soċjali Ewropew; 

M. billi d-dgħufija tad-djalogu soċjali għandha impatt negattiv fuq id-drittijiet tal-

ħaddiema, fuq il-kapaċità tal-akkwist taċ-ċittadini tal-UE u fuq it-tkabbir; 

N. billi jeżistu għadd ta' żviluppi pożittivi fl-UE, li qed juru r-reżiljenza u l-irkupru tal-

ekonomija Ewropea; 

O. billi l-ekonomija soċjali, li tirrappreżenta 2 miljun intrapriża li jimpjegaw aktar minn 

14,5 miljun persuna fl-Unjoni, kienet settur importanti, li kkontribwiet għar-reżiljenza u 

l-irkupru ekonomiku tal-Ewropa; 

P. billi fil-parti l-kbira tal-Istati Membri t-tkabbir baqa' baxx, ir-rata ta' tkabbir tal-UE 

għall-2016 saħansitra naqset biex stabbiliet għal 2 % minkejja aspetti temporanji 

pożittivi u dan juri għalhekk li l-UE tista' tagħmel aktar biex tagħti spinta lill-irkupru 

ekonomiku u soċjali sabiex isir aktar sostenibbli fuq terminu medju; 



Q. billi, kif iddikjarat mill-Kummissjoni1, id-diverġenzi rigward l-impjiegi u d-diverġenzi 

soċjali fi ħdan u fost l-Istati Membri għadhom qed jippersistu u l-iżviluppi soċjali 

għadhom jindikaw diverġenza ulterjuri madwar l-UE li qed ixxekkel it-tkabbir, l-

impjiegi u l-koeżjoni; billi s-soċjetajiet li huma kkaratterizzati minn livell għoli ta' 

ugwaljanza u investiment fin-nies għandhom prestazzjoni aħjar f'termini ta' reżiljenza 

tat-tkabbir u tal-impjiegi; 

R. billi x-xogħol mhux iddikjarat għadu realtà b'implikazzjonijiet baġitarji serji, li jwassal 

għal telf tad-dħul mit-taxxa u mill-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, kif ukoll għal 

effetti negattivi fuq l-impjieg, il-produttività, il-kwalità tax-xogħol u l-iżvilupp tal-ħiliet; 

S. billi r-reġjuni ultraperiferiċi jiffaċċjaw diffikultajiet kbar relatati mal-ispeċifiċitajiet 

partikolari tagħhom, li jillimitaw il-potenzjal tagħhom għat-tkabbir u l-iżvilupp; billi l-

qgħad, il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fit-tul f'dawn ir-reġjuni huma fost l-ogħla fl-

UE, u f'ħafna każijiet jaqbżu t-30 %; 

T. billi l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) diġà approva 69 proġett fi 

18-il pajjiż, u awtorizza 56 operazzjoni, u dan huwa mistenni li jirriżulta f'aktar minn 

EUR 22 biljun f'investiment u jinvolvi madwar 71 000 SMEs; 

U. billi f'ħafna Stati Membri l-popolazzjoni fl-età tax-xogħol u l-forza tax-xogħol qed 

ikomplu jonqsu; billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija opportunità 

għall-Istati Membri biex jindirizzaw din il-kwistjoni u jsaħħu l-forza tax-xogħol fl-UE; 

billi l-wasla kontinwa ta' refuġjati u persuni li jfittxu l-asil tista' tgħin ukoll biex 

tissaħħaħ il-forza tax-xogħol; 

V. billi l-UE qed tiffaċċja sfidi demografiċi li mhux biss huma relatati mat-tixjiħ tal-

popolazzjoni u t-tnaqqis fir-rata tat-twelid, iżda jinkludu wkoll elementi oħra bħad-

depopolazzjoni; 

W. billi attwalment id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa hija  ta' 16 % u d-

diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi hija ta' 38 %, u dan jesponi lin-nisa għal riskju 

ogħla ta' faqar jew ta' esklużjoni soċjali hekk kif jikbru fl-età; 

X. billi l-provvista u l-ġestjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali huma l-kompetenza tal-Istat 

Membri li l-Unjoni tikkoordina iżda ma tarmonizzax; 

Y. billi l-aspettattiva tal-ħajja f'saħħitha għan-nisa qegħda tonqos minn 62,6 fl-2010 għal 

61,5 fl-2013, b'żieda ħafifa fl-2014 u għall-irġiel ir-rata hija wieqfa f'livell ta' 61,4; 

1. Jilqa' l-fatt li, fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, qed issir enfasi fuq l-importanza li 

tiġi żgurata l-ġustizzja soċjali bħala mezz biex jiġi stimulat aktar tkabbir inklużiv, kif 

ukoll fuq il-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità u inklużivi u t-tisħiħ tal-ħiliet u fuq il-ħtieġa 

li jissaħħu l-kompetittività, l-innovazzjoni u l-produttività; jistieden lill-Kummissjoni 

tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs) relatati mar-riformi tas-

suq tax-xogħol jenfasizzaw ukoll l-importanza ta' politiki attivi tas-suq tax-xogħol u l-

promozzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-ħaddiema; 

2. Jilqa' l-progress biex jintlaħaq bilanċ bejn id-dimensjonijiet ekonomiċi u dawk soċjali 

tal-proċess tas-Semestru Ewropew, wara li l-Kummissjoni laqgħet xi talbiet tal-

Parlament; jenfasizza, madankollu, li hemm bżonn ta' aktar sforz biex jittejbu l-viżibilità 

                                                 
1  Rapport konġunt dwar l-impjiegi 2016, p. 2. 



politika u l-impatt tat-tabella ta' valutazzjoni ta' indikaturi ewlenin dwar l-impjiegi u l-

qasam soċjali; jilqa' l-proposta tal-Kummissjonigħal emenda tar-Regolament (UE) 

Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku 

Ewropew 2013-17, b'estensjoni għal-2018-2020 u b'indikaturi soċjali ġodda biex 

tippreżenta d-data dwar l-impjiegi u dawk soċjali relatati mal-evoluzzjoni tad-data 

makroekonomika, sabiex l-analiżi tippreżenta stampa komprensiva tal-interkonnessjoni 

u tal-impatti ta' għażliet ta' politika differenti; jenfasizza li l-indikaturi tal-impjieg 

jenħtieġ jitqiegħdu fuq bażi ugwali mal-indikaturi ekonomiċi, b'hekk ikunu jistgħu 

jwasslu għal analiżi profonda u għal azzjoni korrettiva fl-Istati Membri rilevanti; 

3. Jenfasizza li ċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew għadu nieqes minn approċċ li jiffoka fuq it-

tfal, li jinkludi impenn lejn id-drittijiet tat-tfal, l-integrazzjoni tal-ġlieda kontra l-faqar 

fost it-tfal u objettivi ta' benessri fl-oqsma ta' politika rilevanti kollha tat-tfassil tal-

politika; jenfasizza li approċċ strateġiku b'objettivi u miri ċari huwa meħtieġ biex 

jinkiser iċ-ċiklu tal-iżvantaġġ; 

4. Jitlob programmi li joffru appoġġ u opportunitajiet bħala parti minn pjan Ewropew 

integrat b'investiment fl-edukazzjoni bikrija tat-tfal u fil-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal, 

inkluż il-ħolqien ta' Garanzija għat-Tfal immirata biex timplimenta b'mod sħiħ ir-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni "Ninvestu fit-Tfal", li se tiżgura li kull tifel u tifla 

fl-Ewropa li jinsabu fir-riskju ta' faqar (inklużi r-refuġjati) ikollhom aċċess għal kura 

tas-saħħa, edukazzjoni, kura tat-tfal mingħajr ħlas, kif ukoll għal djar diċenti u għal 

nutrizzjoni adegwata; 

5. Jenfasizza li investiment fl-iżvilupp soċjali jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku u l-

konverġenza; jieħu nota ta' studji riċenti mill-OECD1 u l-FMI2 li jissottolinjaw li l-

inugwaljanzi soċjali fl-Ewropa jfixklu l-irkupru ekonomiku; jitlob sforzi akbar biex jiġu 

miġġielda l-faqar u l-inugwaljanza li qed jiżdiedu, u, fejn meħtieġ, investiment akbar fl-

infrastruttura soċjali u f'appoġġ għal dawk l-aktar milquta mill-kriżi ekonomika; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-CSRs jinkludu attenzjoni speċifika għall-ġlieda 

kontra l-inugwaljanzi; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill itejbu l-istrateġija li twassal ghall-objettiv 

globali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi; jappoġġja l-użu tar-rapporti tal-Kummissjoni 

dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-kuntest tas-Semestru Ewropew biex tissaħħaħ l-

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru; jistieden lill-Istati Membri jinkorporaw id-

dimensjoni tal-ġeneru u l-prinċipju ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-Programmi 

Nazzjonali ta' Riforma u fil-programmi ta' stabbiltà u konverġenza tagħhom bl-

istabbiliment ta' miri u ta' miżuri li jindirizzaw id-disparitajiet persistenti bejn is-sessi; 

jistieden lill-Kummissjoni tkompli tipprovdi CSRs fir-rigward tat-titjib tas-servizzi tal-

kura tat-tfal u tal-kura fit-tul li jista' jkollhom impatt pożittiv fuq il-parteċipazzjoni tan-

nisa fis-suq tax-xogħol; itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex 

jikkunsidraw l-użu ta' data diżaggregata skont il-ġeneru fejn xieraq fil-proċess ta' 

sorveljanza tas-Semestru Ewropew; jissuġġerixxi l-involviment aktar mill-qrib tal-Istitut 

Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi fis-Semestru Ewropew; 

7. Jenfasizza li d-dejn pubbliku u privat huwa għoli wisq f'xi Stati Membri u li dan ifixkel 

l-investiment, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi; 

                                                 
1  Rapport OECD: "In it together: why less inequality benefits all", 2015. 
2  Rapport tal-IMF: "Causes and consequences of income inequality", Ġunju 2015. 



8.  Huwa tal-opinjoni li d-data inkluża fit-Tabella ta' Valutazzjoni tal-impjiegi u l-qasam 

soċjali hija utli iżda mhijiex biżżejjed biex tiġi vvalutata l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni 

tal-impjiegi u dik soċjali fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jikkomplementaw it-Tabella ta' Valutazzjoni b'data dwar il-kwalità tal-impjiegi u l-

faqar, b'enfasi speċjali fuq il-faqar multidimensjonali fost it-tfal; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi u tikkwantifika l-kunċett tagħha ta' ġustizzja 

soċjali, filwaqt illi tqis kemm il-politiki tal-impjieg kif ukoll dawk soċjali, li għandhom 

jinkisbu permezz tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2016 u s-Semestru Ewropew;  

10. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jħaffu l-implimentazzjoni tal-programmi 

kollha li jistgħu jagħtu spinta lill-ħolqien ta' impjiegi deċenti, ta' kwalità u fit-tul għall-

kategoriji kollha tal-popolazzjoni, u b'mod partikolari għaż-żagħżagħ; jenfasizza li l-

qgħad fost iż-żgħażagħ għadu fil-livell ta' 18,6 %, minkejja li kien hemm tnaqqis żgħir 

fil-qgħad fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw segwitu aktar proattiv min-naħa 

tal-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-programmi; 

11. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha tissaħħaħ fil-

livell nazzjonali, reġjonali u lokali u mtawla tal-inqas sal-2020 bil-parteċipazzjoni attiva 

tas-sħab soċjali u tas-servizzi tal-impjieg pubbliku msaħħa, u jenfasizza l-importanza 

tagħha għat-tranżizzjonijiet mill-iskola għax-xogħol; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq 

studji tal-impatt bil-ħsieb li tistabbilixxi b'mod preċiż x'riżultati nkisbu s'issa u biex 

tieħu miżuri addizzjonali, kif ukoll biex tikkunsidra l-verifika mistennija mill-Qorti tal-

Awdituri, u l-iskambju tal-aħjar prattiki u l-organizzazzjoni ta' workshops li jlaqqgħu 

flimkien l-atturi kollha kkonċernati, u li huma maħsuba biex dan l-istrument isir aktar 

effettiv; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ 

tkun kompletament aċċessibbli, inkluż għal persuni vulnerabbli u persuni b'diżabilità; 

jenfasizza li dan mhuwiex il-każ fl-Istati Membri kollha u jitlob lill-Istati Membri 

jirrimedjaw din is-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr minħabba li tmur kontra l-

Konvenzjoni tan-UN dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD); jenfasizza l-

ħtieġa li jiġi żgurat li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tilħaq liż-żgħażagħ li qed jiffaċċjaw 

esklużjonijiet multipli u faqar estrem; jirrimarka li għandha tingħata attenzjoni speċjali 

għan-nisa żgħażagħ u l-bniet, li jistgħu jiffaċċjaw ostakli relatati mal-ġeneru; jistieden 

lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu finanzjament adegwat għall-Garanzija 

għaż-Żgħażagħ sabiex tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha u tgħin dejjem iżjed liż-

żgħażagħ; 

12. Jinnota l-adozzjoni ta' EUR 500 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-YEI fl-

2017; jenfasizza li dan l-ammont mhuwiex biżżejjed u jeħtieġ li jiżdied u jiġi garantit 

fil-QFP attwali; jinnota wkoll, madankollu, li fil-qafas tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu 

jrid jintlaħaq ftehim dwar finanzjament addizzjonali adegwat għall-YEI biex jiġi kopert 

il-kumplament tal-perjodu tal-QFP attwali; 

13.  Jenfasizza l-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi (CCIs) fir-rigward tal-impjieg 

taż-żgħażagħ; jisħaq fuq il-punt li l-promozzjoni ulterjuri tas-settur kulturali u kreattiv u 

l-investiment ulterjuri fih jistgħu jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-investiment, 

it-tkabbir, l-innovazzjoni u l-impjiegi; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, 

tikkunsidra l-opportunitajiet speċjali offruti mis-setturi kulturali u kreattivi kollha, 

inklużi l-NGOs u l-assoċjazzjonijiet iż-żgħar, pereżempju fl-ambitu tal-YEI; 

14. Jissottolinja l-fatt li l-investiment insuffiċjenti fis-sistema tal-edukazzjoni pubblika jista' 

jhedded il-pożizzjoni kompetittiva tal-Ewropa u l-impjegabilità tal-forza tax-xogħol 



tagħha; jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment fin-nies minn kmieni kemm jista' jkun fiċ-

ċiklu tal-ħajja biex titnaqqas l-inugwaljanza u titrawwem l-inklużjoni soċjali minn età 

żgħira; jenfasizza wkoll il-ħtieġa tal-ġlieda kontra l-isterjotipi mill-aktar età żgħira fl-

iskola billi tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli kollha tal-edukazzjoni; 

15. Jitlob lill-Istati Membri jintroduċu politiki biex jimplimentaw u jimmonitorjaw forom 

aktar inklużivi ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali u sostenn tal-introjtu, sabiex jiġi żgurat 

li dawn is-sistemi joffru standard diċenti ta' għajxien għal persuni qiegħda u dawk 

f'riskju ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali, u jipprovdu aċċess għal edukazzjoni, taħriġ u 

opportunitajiet għad-dħul fis-suq tax-xogħol; 

16. Jilqa' ż-żieda fir-rata tal-impjieg; jinnota, madankollu, li r-rata tal-impjiegi li qed tikber 

fl-Istati Membri kienet akkumpanjata minn forom ta' impjieg atipiċi u mhux formali li 

nibtu u kibru, inkluż b'kuntratti ta' żero siegħat;  jenfasizza li s-sostenibbiltà u l-kwalità 

tal-impjiegi maħluqa għandhom ikunu prijorità; jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li r-

rata tal-qgħad għadha għolja b'mod speċjali f'pajjiżi li għadhom isofru mill-kriżi; 

jirrikonoxxi l-fenomenu ta' faqar fost dawk li jaħdmu bħala konsegwenza ta' 

kundizzjonijiet tal-pagi u tax-xogħol li qed jiddeterjoraw li jridu jiġu indirizzati bħala 

parti minn kwalunkwe azzjoni favur l-impjieg u l-ħarsien soċjali; jinkoraġġixxi l-Istati 

Membri jżidu l-isforzi tagħhom, kif ukoll li jibqgħu jikkunsidraw soluzzjonijiet u 

approċċi ġodda sabiex tintlaħaq ir-rata mira tal-impjieg ta' 75 % tal-Ewropa 2020, 

inkluż billi tingħata attenzjoni lil gruppi li għandhom l-iktar parteċipazzjoni baxxa fis-

suq tax-xogħol bħal nisa, ħaddiema akbar fis-żmien, ħaddiema bi ftit kompetenzi 

professjonali u persuni b'diżabbiltajiet; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-offerta 

tagħhom f'termini ta' tagħlim tul il-ħajja u titjib tal-ħiliet effettiv; 

17. Iqis li l-migrazzjoni jista' jkollha rwol importanti, inkluż permezz ta' skemi edukattivi, 

flimkien ma' spiża pubblika effiċjenti, bil-għan li jsiru investimenti soċjali u 

ambjentalment sostenibbli ta' kwalità għolja bil-ħsieb li l-ħaddiema jiġu integrati fis-suq 

tax-xogħol u jitnaqqas il-qgħad; 

18. Jirrikonoxxi li n-nisa għadhom mhumiex rappreżentati biżżejjed fis-suq tax-xogħol; 

jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ politiki proattivi 

u investiment xieraq maħsuba u mfassla biex jippromwovu l-parteċipazzjoni tan-nisa 

fis-suq tax-xogħol; jenfasizza li bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata huwa essenzjali 

biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jirrimarka f'dan ir-rigward ir-

rwol importanti li, skont il-Kummissjoni, jista' jkollhom arranġamenti flessibbli ta' 

xogħol, bħat-telexogħol, il-ħin flessibbli u siegħat ta' xogħol imnaqqsa; jikkondividi l-

fehma tal-Kummissjoni li l-possibbiltà ta' liv tal-maternità, tal-paternità u tal-ġenituri 

mħallas fl-Istati Membri għandha l-potenzjal li jżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 

tax-xogħol; jistieden ukoll lill-Istati Membri jistabbilixxu sett ta' politiki xierqa li jkunu 

ta' appoġġ għan-nisa u l-irġiel li jidħlu jew jirritornaw, jibqgħu u javanzaw fis-suq tax-

xogħol wara perjodi ta' liv tal-familja jew tipi ta' liv ieħor relatati mal-kura, b'impjieg 

sostenibbli u ta' kwalità; jiddeplora l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tar-

rata tal-impjieg u d-diskrepanza tal-pagi u l-pensjonijiet; jitlob politiki li jinkoraġġixxu 

u jappoġġjaw in-nisa jibnu karriera fl-intraprenditorija, filwaqt li jiffaċilitaw l-aċċess 

għall-finanzi u għall-opportunitajiet tan-negozju u joffru taħriġ imfassal apposta; 

19. Jirrikonoxxi, madankollu, li appoġġ għall-impjiegi u miżuri biex tittejjeb il-

parteċipazzjoni attiva fis-suq tax-xogħol jeħtieġ li jkunu parti minn approċċ usa', iffukat 

fuq id-drittijiet, biex jiġu indirizzati l-esklużjoni soċjali u l-faqar, li jqis it-tfal u l-familji 

u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom; 



20. Jistieden lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattika u jqisu modi innovattivi ġodda ta' 

kif jiżviluppaw suq tax-xogħol adattabbli u flessibbli biex jissodisfa l-isfidi ta' 

ekonomija globali filwaqt li jiżgura standards tax-xogħol għolja għall-ħaddiema kollha; 

21. Jilqa' t-tfakkira lill-Istati Membri li sistemi ta' protezzjoni soċjali jeħtieġ li jiġu ankrati fi 

standards soċjali b'saħħithom, u li l-promozzjoni tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja 

privata u l-indirizzar tad-diskriminazzjoni jikkontribwixxu mhux biss għall-ġustizzja 

soċjali iżda anke għat-tkabbir; jissottolinja li l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ġenituri fis-

suq tax-xogħol għandha tiġi appoġġjata bil-ħolqien ta' kundizzjonijiet għal impjiegi u 

ambjent tax-xogħol ta' kwalità u inklużivi, li jippermetti lill-ġenituri jiksbu bilanċ bejn 

ir-rwol tagħhom tax-xogħol u dak bħala ġenitur; 

22. Jirrikonoxxi li flimkien mal-ħolqien tal-impjiegi, l-integrazzjoni ta' individwi qiegħda 

fit-tul f'impjiegi ta' kwalità permezz ta' miżuri mfasslin individwalment, b'mod 

partikolari permezz ta' politiki attivi dwar l-impjiegi, hija fattur fundamentali biex jiġu 

miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali jekk ikun hemm disponibbli impjiegi deċenti 

biżżejjed; jirrimarka li għandu jkun hemm enfasi fuq it-titjib ta' miżuri mmirati lejn il-

ħolqien ta' impjiegi deċenti; jenfasizza li l-integrazzjoni ta' dawk l-aktar 'il bogħod mis-

suq tax-xogħol għandha effett doppju, li tkun ta' benefiċċju għall-individwu kif ukoll 

tistabbilizza s-sistemi tas-sigurtà soċjali u tappoġġja l-ekonomija; iqis li jeħtieġ li titqies 

is-sitwazzjoni soċjali ta' dawn iċ-ċittadini u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, u li l-politiki 

implimentati fil-livell nazzjonali jiġu mmonitorjati aħjar fil-livell Ewropew; 

23. Jenfasizza l-importanza tal-ħiliet u l-kompetenzi miksuba f'ambjenti ta' tagħlim mhux 

formali u informali u l-validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tagħhom, u tal-aċċess għat-

tagħlim tul il-ħajja, kif ukoll tal-impenji u tal-parametri referenzjarji tal-Qafas 

Strateġiku dwar l-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2020; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jibnu sistemi ta' rikonoxximent ta' kompetenzi mhux formali u informali; 

jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jimplimentaw politiki li jiżguraw mhux 

biss l-aċċess għal edukazzjoni u taħriġ inklużivi u ta' kwalità bi prezz raġonevoli, iżda 

wkoll l-implimentazzjoni tal-approċċ tal-qafas ta' tagħlim tul il-ħajja lejn direzzjoni ta' 

mogħdija edukattiva flessibbli li trawwem l-ekwità u l-koeżjoni soċjali u tippermetti 

opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd; 

24. Jitlob l-istabbiliment u l-iżvilupp ta' sħubiji bejn l-impjegaturi, is-sħab soċjali, is-

servizzi għall-impjiegi pubbliċi u privati, l-awtoritajiet pubbliċi, is-servizzi soċjali u l-

istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u ta' taħriġ sabiex jiġu provduti l-għodod meħtieġa biex 

iwieġbu aħjar għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u jiġi evitat il-qgħad fit-tul; ifakkar li s-

segwitu personalizzat u individwalizzat, kapaċi li jwassal risposti effikaċi lill-persuni 

qiegħda għal żmien twil, huwa indispensabbli; 

25. Jiddispjaċih għar-rati li għadhom baxxi ta' investiment pubbliku, peress li dan l-

investiment jista' jkun kawża importanti għall-ħolqien tax-xogħol; jenfasizza li l-FEIS 

għadu ma żviluppax biżżejjed investimenti fl-infrastruttura soċjali u li din hija 

opportunità mitlufa li trid tiġi indirizzata b'mod urġenti; 

26. Jitlob politiki li jirrispettaw u jippromwovu n-negozjar kollettiv u l-kopertura tiegħu 

biex jilħqu kemm jista' jkun ħaddiema filwaqt li fl-istess ħin jimmiraw lejn pagi bażiċi 

aħjar fil-forma ta' pagi minimi stabbiliti f'livelli deċenti u bl-involviment tas-sħab 

soċjali, dan kollu bil-għan li tintemm it-tellieqa kompetittiva sal-qiegħ, biex jiġu 

appoġġjati d-domanda aggregata u l-irkupru ekonomiku, biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi 

fil-pagi u biex jiġi miġġieled il-faqar fost dawk li jaħdmu; 



27. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-persuni b'kuntratti temporanji jew part-time jew 

li jaħdmu għal rashom igawdu mill-istess trattament, anke fir-rigward tas-sensji u l-pagi 

u jkollhom protezzjoni soċjali adegwata kif ukoll aċċess għat-taħriġ, u li l-

kundizzjonijiet qafas jkunu stabbiliti b'tali mod li jgħinuhom jagħmlu karriera; jistieden 

lill-Istati Membri jimplimentaw ftehimiet oqfsa dwar xogħol part-time u impjieg 

b'terminu fiss u jinfurzaw b'mod effikaċi d-Direttiva li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-

ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri adegwati biex jgħinu lir-

rifuġjati jistabbilixxu u jintegraw ruħhom, u jiżguraw ukoll li s-servizzi pubbliċi 

għandhom riżorsi suffiċjenti u li jkun hemm antiċipazzjoni bikrija tar-rekwiżiti biex tiġi 

ffaċilitata l-integrazzjoni tagħhom; 

29.  Jiddeplora l-fatt li l-perċentwal tal-persuni li jinsabu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali 

għadu għoli; jirrimarka li livelli għolja ta' inugwaljanza u faqar jaffettwaw il-koeżjoni 

soċjali filwaqt li jxekklu l-istabbiltà soċjali u politika; jiddispjaċih li l-politiki biex dan 

jiġi indirizzat b'mod effiċjenti huma nieqsa mill-ambizzjoni meħtieġa għal ingranaġġ 

ekonomiku suffiċjenti; jitlob lill-Istati Membri jaċċelleraw l-azzjonijiet tagħhom lejn il-

kisba tal-mira tal-Ewropa 2020 biex jitnaqqas in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar 

b'20 miljun; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu prijorità lit-tnaqqis 

tal-inugwaljanza; jitlob għal appoġġ u rikonoxximent aħjar tal-ħidma ta' NGOs, 

organizzazzjonijiet kontra l-faqar u organizzazzjonijiet ta' persuni li jesperjenzaw il-

faqar, filwaqt li jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskambju tal-aħjar prattiki; 

30. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rata ta' parteċipazzjoni baxxa fis-suq tax-xogħol tal-

minoranzi etniċi, b'mod partikolari l-komunità Rom; jitlob l-implimentazzjoni xierqa 

tad-Direttiva 2000/78/KE; jenfasizza l-ħtieġa li jitrawwem ir-rwol tal-NGOs 

speċjalizzati fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol u l-appoġġ 

mhux biss tar-reġistrazzjoni tat-tfal fl-edukazzjoni iżda anke fl-evitar tat-tluq bikri mill-

iskola, sabiex jinkiser iċ-ċirku tal-faqar; 

31. Iqis li huwa importanti li tingħalaq id-diskrepanza fl-investiment b'tali mod li jinħoloq 

tkabbir sostenibbli filwaqt li s-sostenibbiltà ekonomika u soċjali tal-Istati Membri ma 

titpoġġiex f'riskju; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-emerġenza tal-garanzija tal-

konsolidament tal-finanzi pubbliċi, li hija essenzjali biex ikompli jiġi pprovdut il-mudell 

soċjali Ewropew li jikkaratterizza l-UE; 

32. Jiddispjaċih li l-aħħar rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni injoraw it-talba tal-

Parlament li tissaħħaħ l-applikazzjoni tal-Artikolu 349 tat-TFUE, jiġifieri billi jiġu 

adottati miżuri u programmi differenzjati biex jitnaqqsu l-asimetriji, kif ukoll biex tiġi 

massimizzata l-koeżjoni soċjali fl-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, 

jistabbilixxu programmi ta' investiment speċifiċi għas-subreġjuni tagħhom fejn ir-rati 

tal-qgħad jaqbżu t-30 %; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tgħin lill-Istati 

Membri u lir-reġjuni Ewropej, b'mod partikolari dawk ultraperifiriċi, fid-disinn u l-

finanzjament tal-programmi ta' investiment taħt il-QFP; 

33. Jirrikonoxxi t-tkomplija tas-sitwazzjoni fraġli fis-suq Ewropew tax-xogħol, li minn 

naħa, mhux kapaċi jsolvi r-rati tal-qgħad li għadhom għoljin u, min-naħa l-oħra, il-

kumpaniji qed jitolbu forza tax-xogħol imħarrġa u adatta; jistieden lill-Kummissjoni 

tippromwovi, fil-livell tal-Istat Membru, forom ta' kooperazzjoni li jinvolvu gvernijiet, 

intrapriżi, inklużi l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, l-istituzzjonijiet edukattivi, is-

servizzi ta' appoġġ individwalizzat, is-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali, abbażi tal-iskambju 



tal-aħjar prattiki u bil-għan li jiġu adattati s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-Istati 

Membri fil-ġlieda kontra n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet, biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 

tas-suq tax-xogħol; 

34. Jenfasizza li l-edukazzjoni hija dritt fundamentali li jenħtieġ li jiġi garantit għat-tfal 

kollha, u li l-inugwaljanzi fid-disponibbiltà u l-kwalità tal-edukazzjoni jenħtieġ li jiġu 

indirizzati biex tissaħħaħ l-edukazzjoni għal kulħadd u jitnaqqas it-tluq bikri mill-

iskola; jenfasizza li t-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki mad-domanda u l-opportunitajiet ta' 

impjieg huma ta' appoġġ għall-ħolqien ta' suq tax-xogħol inklużiv tal-UE; jemmen li 

gwida u konsulenza li jindirizzaw il-ħtiġijiet individwali u jiffokaw fuq l-evalwazzjoni u 

l-espansjoni ta' ħiliet individwali jridu jkunu element ewlieni tal-politiki tal-edukazzjoni 

u l-ħiliet minn stadju bikri fl-edukazzjoni ta' kull persuna; jistieden lill-Istati Membri 

jallinjaw aħjar l-edukazzjoni u t-taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol madwar l-UE u 

jissottolinja l-importanza li jiġu evalwati s-sitwazzjonijiet differenti ta' impjieg fl-Istati 

Membri biex jiġu żgurati l-ispeċifiċità u l-karatteristiċi partikolari tagħhom; 

35. Jirrikonoxxi li avvanzi f'teknoloġiji ġodda u d-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea 

jippreżentaw sfidi sinifikanti għall-UE; jenfasizza li l-mudelli produttivi tal-UE u tal-

Istati Membri, appoġġjati mill-mudelli edukattivi tagħhom, għandhom ikunu indirizzati 

lejn setturi ta' produttività għolja, b'mod partikolari dawk relatati mal-ICTs u d-

diġitalizzazzjoni, sabiex tittejjeb il-kompetittività tal-UE fil-livell globali; 

36. Jenfasizza li investiment insuffiċjenti u ffokat b'mod inadegwat fuq l-edukazzjoni tal-

ħiliet diġitali, l-ipprogrammar u s-suġġetti STEM (xjenza, teknoloġija, inġinerija u 

matematika), qed jimmina l-pożizzjoni kompetittiva tal-Ewropa, id-disponibbiltà ta' 

forza tax-xogħol imħarrġa u l-impjegabbiltà tal-forza tax-xogħol; huwa tal-fehma li 

tlaqqigħ aħjar tal-ħiliet u r-rikonoxximent reċiproku mtejjeb tal-kwalifiki jkunu ta' 

benefiċċju biex jingħeleb id-diskrepanza f'termini tan-nuqqas tal-ħiliet u n-nuqqas tat-

tlaqqigħ tagħhom fis-suq tax-xogħol Ewropew u l-persuni li jfittxu x-xogħol, b'mod 

partikolari ż-żgħażagħ; jistieden lill-Istati Membri jagħtu prijorità lit-taħriġ komprensiv 

fil-ħiliet diġitali, l-ipprogrammar u l-ħiliet li huma l-aktar imfittxija mill-impjegaturi 

għall-kulħadd, filwaqt li fl-istess ħin iżommu standards għolja fl-edukazzjoni 

tradizzjonali, u jqisu l-bidla lejn l-ekonomija diġitali fil-kuntest tat-titjib tal-ħiliet u t-

taħriġ mill-ġdid, li m'għandhiex tkun limitata għal għarfien mill-perspettiva tal-utent 

37. Jinnota li f'ħafna Stati Membri jinħtieġ sforz akbar biex il-forza tax-xogħol tiġi edukata, 

inklużi l-edukazzjoni għall-adulti u l-opportunitajiet ta' taħriġ vokazzjonali; jenfasizza l-

importanza tat-tagħlim tul il-ħajja, inkluż għall-ħaddiema akbar fl-età, sabiex il-

kompetenzi jiġu adattati skont il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; jitlob żieda fil-

promozzjoni mmirata lejn in-nisa u l-bniet tas-suġġetti STEM biex jiġu indirizzati 

sterjotipi tal-edukazjoni eżistenti u jiġu miġġielda d-diskrepanzi bejn is-sessi fl-

impjiegi, il-pagi u l-pensjonijiet; 

38. Jirrikonoxxi l-valur ta' teknoloġiji ġodda u l-importanza tal-litteriżmu diġitali għall-ħajja 

privata u għall-integrazzjoni b'suċċess fis-suq tax-xogħol; jissuġġerixxi, għalhekk, li l-

Istati Membri jżidu l-investimenti tagħhom f'infrastruttura u konnettività tal-ICT aħjar 

fl-istituzzjonijiet edukattivi u jiżviluppaw strateġiji effikaċi biex jisfruttaw il-potenzjal 

tal-ICTs fl-appoġġ tagħhom tat-tagħlim informali mill-adulti, u biex itejbu l-

opportunitajiet edukattivi tagħhom kemm formali kif ukoll mhux formali; 

39. Jilqa' l-kontribut tal-Erasmus+ fit-trawwim tal-mobilità u l-iskambji kulturali madwar l-

UE u ma' pajjiżi terzi; jitlob li jiġu promossi u utilizzati aħjar l-għodod Ewropej għat-



trasparenza, il-mobilità u r-rikonoxximent ta' ħiliet u kwalifiki, bil-ħsieb li tkun 

faċilitata l-mobilità fir-rigward tat-tagħlim u x-xogħol; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li 

jiġu żgurati opportunitajiet ta' mobilità għal taħriġ vokazzjonali, żgħażagħ żvantaġġati u 

persuni li jbatu minn diversi forom ta' diskriminazzjoni; 

40. Jilqa' l-qafas ta' politika u ta' investiment ġdid previst mill-ftehim ta' Pariġi, li se 

jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol fis-setturi li jużaw ftit 

karbonju u b'emissjonijiet baxxi; 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tenfasizza l-importanza tal-mitigazzjoni tal-ostakli, kemm 

fiżiċi kif ukoll diġitali, li għadhom jiffaċċjaw persuni b'diżabilità fl-Istati Membri; 

42. Jilqa' r-referenza espliċita għall-kura tat-tfal, l-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-

edukazzjoni fir-rigward tat-titjib tal-aċċess għal servizzi ta' kwalità; 

43. Ifakkar li l-moviment liberu tal-ħaddiema huwa prinċipju fundamentali tat-Trattat; jilqa' 

l-fatt li fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017, qed issir enfasi fuq l-importanza li 

tiġi żgurata l-ġustizzja soċjali permezz ta' kollaborazzjoni ġusta bejn id-diversi 

istituzzjonijiet tal-Istati Membri; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jipprovdu 

spettorati tax-xogħol jew korpi pubbliċi rilevanti oħra b'riżorsi adegwati, u jtejbu wkoll 

il-kooperazzjoni transfruntiera bejn is-servizzi ta' spezzjoni u l-iskambju elettroniku tal-

informazzjoni u tad-data, sabiex itejbu l-effiċjenza tal-kontrolli maħsuba biex jiġġieldu 

u jipprevjenu l-frodi soċjali u x-xogħol mhux iddikjarat; 

44. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata spinta lid-domanda domestika billi jiġu promossi l-

investiment pubbliku u privat u r-riformi strutturali soċjalment u ekonomikament 

ibbilanċjati li jimmiraw li jnaqqsu l-inugwaljanzi u jippromwovu l-impjiegi ta' kwalità u 

sostenibbli, it-tkabbir sostenibbli u l-investiment soċjali u fil-konsolidazzjoni fiskali 

responsabbli, biex b'hekk tissaħħaħ mogħdija favorevoli lejn ambjent b'aktar koeżjoni u 

konverġenza soċjali 'l fuq għan-negozji u s-servizzi pubbliċi; jenfasizza r-rwol 

importanti tal-investiment fil-kapital uman bħala strateġija komuni; jenfasizza wkoll il-

ħtieġa li jiġu orjentati mill-ġdid il-politiki ekonomiċi tal-Unjoni lejn ekonomija soċjali 

tas-suq; 

45. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa biex jiggarantixxu 

lill-ħaddiema diġitali l-istess drittijiet u livell ta' protezzjoni soċjali bħal dawk għal 

ħaddiema simili fis-settur ikkonċernat; 

46. Jinnota li l-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (MSMEs), li 

jirrappreżentaw aktar minn 90 % tan-negozji kollha fl-Ewropa u huma l-mutur tal-

ekonomija Ewropea, kif ukoll is-servizzi tas-saħħa u dawk soċjali u l-intrapriżi soċjali u 

ta' solidarjetà, jikkontribwixxu b'mod effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli u inklużiv u 

għall-ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jagħtu kunsiderazzjoni akbar lill-interessi tal-MSMEs fil-proċess tat-tfassil tal-politika 

billi japplikaw it-test tal-SMEs matul il-proċess leġiżlattiv kollu, skont il-prinċipju 

"Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir", u biex jippromwovu forom eżistenti ta' appoġġ finanzjarju 

għall-mikrointrapriżi, bħall-programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI);  

iqis li huwa ta' importanza kbira li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq kumpaniji bħal 

dawn u li tiġi eliminata leġiżlazzjoni bla bżonn filwaqt li ma jiġux imminati d-drittijiet 

tax-xogħol u dawk soċjali; jenfasizza l-bżonn li tiġi ffaċilitata t-tieni opportunità għall-

intraprendituri li fallew fl-ewwel tentattiv tagħhom b'mod mhux frodulenti u rrispettaw 

id-drittijiet tal-impjegati; 



47. Jenfasizza li l-intraprenditorija soċjali hija qasam li qed jikber li jista' jagħti spinta lill-

ekonomija filwaqt li fl-istess ħin itaffi d-deprivazzjoni, l-esklużjoni soċjali u problemi 

soċjetali oħra; iqis, għaldaqstant, li l-edukazzjoni intraprenditorjali għandha tinkludi 

dimensjoni soċjali u għandha tindirizza kwistjonijiet bħall-kummerċ ġust, l-intrapriżi 

soċjali, u mudelli ta' negozju alternattivi, inklużi l-kooperattivi, bl-għan li tinkiseb 

ekonomija aktar soċjali, inklużiva u sostenibbli; 

48. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinvestigaw kif jistgħu jżidu l-produttività billi 

jinvestu fil-kapital uman, filwaqt illi jqisu li l-ħaddiema l-aktar kompetenti, integrati 

sew u sodisfatti huma dawk li jistgħu jindirizzaw bl-aħjar mod id-domandi u l-isfidi li l-

intrapriżi u s-servizzi qed jiffaċċjaw; 

49. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiffukaw fuq l-istatus tal-imprendituri li jaħdmu għal 

rashom, sabiex jiżguraw li jkollhom protezzjoni soċjali adegwata fir-rigward tal-

assigurazzjoni kontra l-mard, l-aċċidenti u l-qgħad u tad-drittijiet għall-pensjoni; 

50. Ifakkar fl-importanza tal-implimentazzjoni ta' kultura vera ta' intraprenditorija, li 

tistimula liż-żgħażagħ minn età żgħira; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri jadattaw 

il-programmi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ tagħhom skont dan il-prinċipju; iwissi lill-Istati 

Membri dwar l-importanza tal-ħolqien ta' inċentivi għall-intraprenditorija, b'mod 

partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta' regoli fiskali u t-tnaqqis tal-piżijiet 

amministrattivi; jistieden lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, 

tieħu miżuri biex tipprovdi informazzjoni aħjar dwar il-fondi u l-programmi Ewropej 

kollha bil-potenzjal li jagħtu spinta lill-intraprenditorja, l-investiment u l-aċċess għal 

finanzjament, bħal Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ; 

51. Jenfasizza l-effett ta' lieva tal-baġit tal-UE fuq il-baġits nazzjonali; jenfasizza r-rwol 

komplementari li għandu l-baġit tal-UE sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni taħt il-

politiki soċjali deskritti fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017, bl-għan tal-ħolqien 

ta' aktar impjiegi u impjiegi aħjar fl-UE kollha; 

52. Huwa mħasseb dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi operattivi matul il-

perjodu ta' programmazzjoni attwali; jinnota l-fatt li, sa Settembru 2016, 65 % biss tal-

awtoritajiet nazzjonali kompetenti kienu ġew maħtura, u jistieden lill-Istati Membri 

jagħmlu użu aktar attiv mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) u l-YEI 

biex jindirizzaw il-prijoritajiet soċjali u tal-impjieg u jappoġġjaw l-implimentazzjoni 

tas-CSRs li jindirizzaw, b'mod partikolari u b'mod inklużiv, il-kwistjonijiet soċjali u tal-

impjieg; madankollu, jisssottolinja fl-istess ħin li dawn il-fondi m'għandhomx jintużaw 

biss biex jimplimentaw is-CSRs, peress li dan jista' potenzjalment iwassal biex jitħallew 

barra oqsma oħra importanti ta' investiment; jenfasizza li għandhom isiru aktar sforzi 

biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri, b'mod partikolari fil-każ tar-regoli finanzjarji 

orizzontali u settorjali, u biex jitneħħew l-ostakli għas-soċjetà ċivili biex jaċċessaw il-

fondi; 

53. Jinnota li t-tkabbir ekonomiku fl-UE u ż-żona tal-euro għadu modest; jenfasizza li 

hemm bżonn ta' investiment fir-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni; jinnota li l-baġit 

tal-UE għall-2017 jalloka EUR 21 312,2 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-

kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi, permezz ta' programmi bħal Orizzont 2020, 

COSME u Erasmus+; 

54. Jenfasizza li l-fondi u l-programmi Ewropej bħal Erasmus għall-Imprendituri, is-

Servizzi Ewropej tax-Xogħol (EURES), il-Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi 



u l-SMEs (COSME), il-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) u l-

Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), jinkludu l-potenzjal li jiffaċilitaw 

l-aċċess għall-finanzjament u jagħtu spinta lill-investiment u, għalhekk, lill-

intraprenditorija; ifakkar fl-importanza tal-prinċipju ta' sħubija, tal-prinċipju ta' 

addizzjonalità, tal-approċċ minn isfel għal fuq u tal-allokazzjoni adegwata tar-riżorsi, 

kif ukoll ta' bilanċ tajjeb bejn id-dmirijiet ta' rapportar u l-ġbir ta' data minn dawk li 

jibbenefikaw mill-fondi; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-monitoraġġ mill-qrib tal-

użu tal-fondi tal-UE biex ittejjeb l-effikaċja; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi CSRs 

dwar l-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE, sabiex iżżid il-kopertura u l-effikaċja tal-

politiki soċjali u tas-suq tax-xogħol attiv fil-livell nazzjonali; 

55. Jilqa' l-allokazzjoni fl-2017 ta' EUR 500 miljun addizzjonali minbarra l-abbozz ta' baġit 

għall-YEI u ta' EUR 200 miljun biex tingħata spinta lil inizjattivi fundamentali għall-

ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi; ifakkar fil-ħtieġa li jsir użu aħjar mill-fondi u l-

inizjattivi disponibbli relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kultura, l-isport u ż-

żgħażagħ, u li jittejjeb l-investiment tagħhom f'dawn is-setturi fejn meħtieġ, speċjalment 

fir-rigward ta' oqsma tematiċi b'rilevanza diretta mal-Istrateġija Ewropa 2020, bħat-tluq 

bikri mill-iskola (ESL), l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, l-edukazzjoni 

vokazzjonali u t-taħriġ (VET), it-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità, bl-għan li tinbena r-

reżiljenza u jitnaqqas il-qgħad, speċjalment fost iż-żgħażagħ u l-gruppi l-aktar 

vulnerabbli, issir prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tiġi żgurata inklużjoni soċjali fit-

tul; 

56. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex testendi l-FEIS u tirdoppja l-ammont tiegħu biex 

jilħaq EUR 630 biljun sal-2022, filwaqt li fl-istess ħin ittejjeb il-kopertura ġeografika u 

settorjali; jinnota li sal-lum il-FEIS ma tantx għamel suċċess b'mod partikolari fit-titjib 

tal-konverġenza ekonomika u soċjali bejn l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom fl-

Unjoni, u lanqas fl-indirizzar tal-infrastruttura soċjali; ifakkar li l-biċċa l-kbira tal-

proġetti qed jiġu approvati fir-reġjuni li huma ekonomikament aktar b'saħħithom tal-

Punent tal-Ewropa, u dan iwessa' d-diskrepanza fl-investiment bejn l-Istati Membri u 

jirrinforza l-iżbilanċi Ewropej; jitlob lill-Kummissjoni biex tgħin lir-reġjuni aktar 

dgħajfa bil-proċess tal-applikazzjoni, iżda biex ma timmodifikax il-premessa bażika li l-

proġetti jintgħażlu biss abbażi tal-kwalità tagħhom; jistieden b'mod urġenti lill-

Kummissjoni tappoġġja lill-intrapriżi soċjali u lill-SMEs biex ikunu jistgħu jaċċessaw 

il-FEIS; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment jieħdu passi 

addizzjonali u proattivi biex jiżguraw li l-Istati Membri u s-setturi kollha qed jiġu 

indirizzati b'mod xieraq fid-dawl tal-aċċess għall-FEIS, b'mod partikolari dawk li 

jikkontribwixxu b'mod dirett għall-indirizzar tal-faqar u l-esklużjoni soċjali; jenfasizza 

l-ħtieġa li jissaħħu l-kapaċitajiet amministrattivi bħaċ-Ċentru ta' Konsulenza; 

jiddispjaċih li ma hemmx dejta disponibbli dwar l-impjiegi li huma mistennija li 

jinħolqu b'riżultat tal-investimenti tal-FEIS; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja u 

tikkontrolla l-investimenti fl-ambitu tal-FEIS u tkejjel l-impatt ekonomiku u soċjali 

tagħhom, u tiżgura li l-FEIS ma jidduplikax il-programmi finanzjarji eżistenti jew 

jissostitwixxi l-infiq pubbliku dirett; itenni t-talba tiegħu biex isir investiment fil-kapital 

uman u soċjali f'oqsma bħall-kura tas-saħħa, l-indukrar tat-tfal u l-akkomodazzjoni bi 

prezzijiet raġonevoli; 

57. Jindika li r-reġjuni ultraperiferiċi qed jiffaċċjaw sensiela ta' restrizzjonijiet strutturali, li 

l-permanenza u l-kombinazzjoni tagħhom tillimita b'mod sever l-iżvilupp tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni tagħti spinta lill-applikazzjoni tal-Artikolu 349 TFUE; 

58. Jenfasizza li l-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-Istati Membri juru impenn aktar b'saħħtu biex 



jiġi applikat l-Artikolu 174 tat-TFUE; jenfasizza li aktar koeżjoni territorjali timplika 

aktar koeżjoni ekonomika u soċjali, u għalhekk jitlob li jkun hemm investiment 

strateġiku fir-reġjuni kkonċernati, b'mod partikolari fil-broadband, bl-għan li jsiru aktar 

kompetittivi, tittejjeb l-industrija u l-istruttura territorjali tagħhom u, fl-aħħar mill-

aħħar, tiġi stabbilizzata l-popolazzjoni tagħhom; 

59. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu l-livelli kollha ta' gvern u l-

partijiet ikkonċernati rilevanti fl-identifikazzjoni tal-ostakli għall-investiment, filwaqt li 

jiffokaw kemm fuq dawk ir-reġjuni u s-setturi l-iktar fil-bżonn kif ukoll fuq id-

disponibbiltà ta' strumenti adegwati li jlaqqgħu flimkien il-finanzjament pubbliku u dak 

privat; 

60. Jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi politiki mfassla biex jiġġieldu kontra t-tnaqqis 

demografiku u t-tixrid tal-popolazzjoni; jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni tal-UE 

għandha tipprijoritizza l-attenzjoni għal reġjuni li jbatu minn tnaqqis demografiku; 

61.  Jenfasizza li l-aċċess universali għal pensjonijiet tal-irtirar u tax-xjuħija pubbliċi, 

ibbażati fuq is-solidarjetà u adegwati jridu jingħataw lil kulħadd;  jirrikonoxxi l-isfidi li 

jħabbtu wiċċhom magħhom l-Istati Membri biex isaħħu s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-

pensjonijiet, iżda jenfasizza l-importanza li tiġi mħarsa s-solidarjetà fis-sistemi tal-

pensjonijiet billi tissaħħaħ in-naħa tad-dħul mingħajr ma neċessarjament tiżdied l-età 

tal-irtirar; jissottolinja l-importanza ta' sistemi tal-pensjonijiet pubbliċi u okkupazzjonali 

li jipprovdu dħul tal-irtirar adegwat ferm 'il fuq mil-limitu tal-faqar u jippermettu lill-

pensjonanti jżommu l-livell ta' għajxien tagħhom; jemmen li l-aħjar mod biex jiġu 

żgurati pensjonijiet sostenibbli, sikuri u adegwati għan-nisa u l-irġiel huwa li jiżdiedu 

kemm ir-rata ġenerali tal-impjiegi kif ukoll l-impjiegi ta' kwalità għall-etajiet kollha, 

jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg u li jiġi impenjat l-infiq pubbliku 

supplimentari meħtieġ; jemmen li r-riformi tas-sistemi tal-pensjoni għandhom jiffokaw, 

fost affarijiet oħra, fuq l-età effettiva tal-irtirar u jirriflettu x-xejriet tas-suq tax-xogħol, 

ir-rati tat-twelid, is-sitwazzjoni tas-saħħa u tal-ġid, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-

proporzjon ta' dipendenza fuq l-ekonomija; iqis li dawn ir-riformi jridu jqisu wkoll is-

sitwazzjoni ta' miljuni ta' ħaddiema fl-Ewropa, b'mod partikolari n-nisa, iż-żgħażagħ u 

dawk li jaħdmu għal rashom, li jsofru minn perjodi ta' qgħad involontarju, ħin tax-

xogħol imnaqqas u impjiegi mhux sikuri u atipiċi;  

62. Jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri, fid-dawl tat-tixjiħ taċ-ċittadini Ewropej u tal-

impatt tiegħu f'termini taż-żieda fil-ħtiġijiet ta' kura informali u formali, għall-ħtieġa li 

jinvestu fil-promozzjoni tas-saħħa pubblika u l-prevenzjoni tal-mard filwaqt li jiżguraw 

u jtejbu s-sostenibbiltà, is-sikurezza, l-adegwatezza u l-effikaċja tas-sistemi tal-

protezzjoni soċjali u l-provvista ta' servizzi soċjali ta' kwalità fit-tul matul id-deċennji li 

ġejjin; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, għalhekk, biex jiżviluppaw strateġiji biex 

jiżguraw il-finanzjament, il-persunal u l-iżvilupp adegwat għal dawn is-sistemi u s-

servizzi u biex jestendu l-kopertura tas-sistemi tas-sigurtà soċjali għall-benefiċċju tas-

soċjetà u tal-individwu; b'mod partikolari, iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 

u lis-sħab soċjali biex:  

–  jinkoraġġixxu rati ogħla ta' impjieg għall-etajiet kollha; 

–   jaħdmu biex inaqqsu s-segregazzjoni bejn is-sessi u d-differenza bejn il-pagi tal-

irġiel u n-nisa; 

–   jadattaw is-swieq tax-xogħol għall-ħaddiema akbar fl-età permezz ta' 

kundizzjonijiet tax-xogħol adattati għall-età biex ikunu jistgħu jaħdmu sal-età 



statutorja tal-irtirar; 

–   jiġġieldu kontra sterjotipi tal-età fis-swieq tax-xogħol; 

–   jiżguraw ċiklu tal-ħajja u approċċ preventiv għas-saħħa u s-sikurezza 

okkupazzjonali; 

–   jiffokaw fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għal persuni 

b'responsabbiltajiet ta' kura permezz ta' skemi xierqa ta' kura u ta' leave u billi jiġu 

appoġġjati dawk li jipprovdu l-kura b'mod informali; 

–   jappoġġjaw u jinfurmaw lill-impjegaturi, b'mod speċjali lill-SMEs, dwar kif l-

ambjenti tax-xogħol jistgħu jittejbu biex ħaddiema ta' kull età jkunu jistgħu 

jibqgħu produttivi; 

–   jappoġġjaw is-servizzi pubbliċi tal-impjieg biex ikunu jistgħu jipprovdu assistenza 

sinifikanti lil dawk li jfittxu x-xogħol li huma akbar fl-età; 

–   jinvestu fit-taħriġ tul il-ħajja, u jippromwovuh, għall-ħaddiema ta' kull età, kemm 

fil-post tax-xogħol kif ukoll barra l-post tax-xogħol, u jiżviluppaw sistemi għall-

validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-ħiliet; 

–   jgħinu lill-ħaddiema akbar fl-età jibqgħu attivi aktar fit-tul u jippreparaw għall-

irtirar permezz ta' kundizzjonijiet tax-xogħol flessibbli mmexxija mill-impjegati li 

jippermettulhom li jnaqqsu l-ħin tax-xogħol tagħhom matul it-tranżizzjoni bejn ix-

xogħol u l-irtirar; 

63. Jissottolinja l-ħtieġa għall-Kummissjoni li timmonitorja żviluppi fil-kundizzjoni ta' 

persuna mingħajr dar u l-esklużjoni tal-akkomodazzjoni, flimkien mal-evoluzzjoni tal-

prezzijiet tad-djar fl-Istati Membri; jappella għal azzjoni urġenti biex jiġu indirizzati 

livelli li qed jiżdiedu tal-kundizzjoni ta' persuna mingħajr dar u l-esklużjoni tal-

akkomodazzjoni f'ħafna Stati Membri; huwa mħasseb dwar il-konsegwenzi soċjali 

potenzjali tal-volum kbir ta' self improduttiv fuq karti bilanċjali tal-banek, u b'mod 

speċjali dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li għandu jitħeġġeġ il-bejgħ lil 

istituzzjonijiet speċjalizzati mhux bankarji, li jista' jwassal għal għadd kbir ta' 

żgumbramenti; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, lill-Kummissjoni u lill-BEI jagħmlu 

użu mill-FEIS għall-infrastruttura soċjali, inkluża l-implimentazzjoni tad-dritt għal 

akkomodazzjoni adegwata u bi prezz raġonevoli għal kulħadd; 

64. Jinnota bi tħassib li f'xi Stati Membri l-pagi mhumiex biżżejjed biex tkun żgurata ħajja 

deċenti, u b'hekk il-ħaddiema qed jiġu trasformati f'"ħaddiema foqra" u l-persuni 

qiegħda qed jiġu skoraġġiti milli jirritornaw fis-suq tax-xogħol; f'dan ir-rigward, 

jappoġġja t-tisħiħ tan-negozjar kollettiv; 

65. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jimplimentaw il-miżuri meħtieġa għall-inklużjoni 

soċjali tar-rifuġjati kif ukoll tal-persuni ta' minoranza etnika jew ta' oriġini immigranti; 

66. Jilqa' l-fatt li fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017, saret enfasi fuq il-ħtieġa li jiġu 

promossi r-riformi tat-taxxa u r-riformi tal-benefiċċji li l-għan tagħhom huwa li jtejbu l-

inċentivi tax-xogħol u jagħmlu li x-xogħol irendi, billi s-sistemi tat-taxxa jistgħu 

jikkontribwixxu wkoll għall-ġlieda kontra l-inugwaljanzi fid-dħul u l-faqar, kif ukoll 

għal żieda fil-kompetittività fuq livell globali; jistieden lill-Istati Membri jaqilbu b'mod 

gradwali t-taxxi mix-xogħol għal sorsi oħra; 

67. Jappella għal riformi fis-sistemi tal-kura tas-saħħa u fit-tul biex jiffokaw fuq l-iżvilupp 

tal-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, iż-żamma ta' servizzi tal-kura tas-saħħa ta' 



kwalità u aċċessibbli b'mod universali, u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi fl-aċċess għas-

servizzi tal-kura tas-saħħa; 

68. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu flimkien biex ineħħu l-ostakli 

għall-mobilità tas-suq tax-xogħol, filwaqt li jiżguraw li ħaddiema mobbli tal-UE jiġu 

trattati bl-istess mod bħalma jiġu trattati l-ħaddiema mhux mobbli; 

69. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-kopertura, l-effiċjenza u l-effikaċja tal-politiki tas-suq 

tax-xogħol attivi u sostenibbli, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali; jilqa' l-appell 

li sar fis-SAT 2017 għal aktar sforzi biex jiġu żviluppati miżuri bl-għan li jappoġġjaw l-

inklużjoni fis-suq tax-xogħol għal gruppi żvantaġġati, b'mod partikolari l-persuni 

b'diżabilità, fid-dawl tal-impatt ekonomiku u soċjali pożittiv fit-tul; 

70. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu standards soċjali ambizzjużi bbażati fuq is-

CSRs tagħhom stess, skont il-kompetenza nazzjonali u tas-sitwazzjoni finanzjarja u 

fiskali tagħhom, speċjalment bl-introduzzjoni ta' skemi ta' introjtu minimu adegwat 

għaċ-ċiklu kollu tal-ħajja, fejn tali skemi ma jeżistux, u billi jingħalqu d-diskrepanzi fl-

iskemi ta' introjtu minimu adegwat maħluqa minn kopertura insuffiċjenti jew nuqqas ta' 

użu; 

71. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni fir-rigward tal-varar ta' konsultazzjonijiet dwar it-

twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali; iqis li din l-inizjattiva għandha tkun 

tista' tistimola l-iżvilupp ta' ħiliet u kompetenzi iktar flessibbli, azzjonijiet ta' tagħlim tul 

il-ħajja u appoġġ attiv għal impjiegi ta' kwalità; 

72. Itenni t-talba li saret lill-Kummissjoni fl-aħħar opinjoni mħejjija mill-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 

biex tikkunsidra l-introduzzjoni ta' proċedura għall-iżbilanċi soċjali fit-tfassil tas-CSRs, 

sabiex tiġi evitata tellieqa sal-qiegħ, f'termini ta' standards ibbażati fuq l-użu effikaċi ta' 

indikaturi soċjali u tal-impjieg fil-qafas tas-sorveljanza makroekonomika; 

73. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu enfasi akbar fuq il-ksur taċ-ċiklu tal-faqar u l-

promozzjoni tal-ugwaljanza; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rakkomandazzjonijiet 

aktar b'saħħithom lill-Istati Membri rigward l-inkużjoni u l-protezzjoni soċjali, filwaqt 

illi tħares ukoll lil hinn mill-forza tax-xogħol, u b'mod partikolari fuq l-investiment fit-

tfal; 

74.  Jilqa' l-involviment, fil-proċess tas-Semestru Ewropew, tas-sħab soċjali, il-parlamenti 

nazzjonali u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra mis-soċjetà ċivili; itenni li d-djalogu 

soċjali u d-djalogu mas-soċjetà ċivili huma fundamentali biex tinkiseb bidla sostnuta 

għall-benefiċċju ta' kulħadd, u huma essenzjali għat-tisħiħ tal-effikaċja u l-adegwatezza 

tal-politiki Ewropej u nazzjonali, u għalhekk iridu jseħħu fil-fażijiet kollha tas-

Semestru; jenfasizza l-ħtieġa li l-involviment isir aktar effikaċi billi jiġu żgurati timing 

utli, l-aċċess għad-dokumenti kollha u djalogu ma' interlokuturi fil-livell xieraq; 

75. Ifakkar fid-diversi talbiet għal aġenda li fiha l-pożizzjoni tal-Parlament tissaħħaħ u 

titqies qabel ma l-Kunsill jieħu deċiżjoni; jitlob, barra minn hekk, li l-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jitqiegħed fuq l-istess livell, meta jitqiesu l-kompetenzi 

speċifiċi tagħhom, mal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, kull meta l-

Parlament Ewropew jintalab jagħti l-opinjoni tiegħu fid-diversi stadji tas-Semestru 

Ewropew; 



76. Iqis li għandha titlaqqa' konvenzjoni soċjali tal-UE li fiha rappreżentanti tas-sħab 

soċjali, tal-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali u tal-istituzzjonijiet tal-UE jiddiskutu l-

ġejjieni u l-istruttura tal-mudell soċjali Ewropew, b'parteċipazzjoni pubblika;  

77. Jitlob, għal darb'oħra, li jissaħħaħ ir-rwol tal-Kunsill EPSCO fis-Semestru Ewropew; 

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

lill-Kummissjoni. 


