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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu mfassla innovazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u regolamentarji 
ġodda, fir-rigward tal-promozzjoni ta' l-acquis Komunitarju - bl-involviment tal-partijiet 
soċjali u negozjar kollettiv, hekk kif maħsub fuq il-livell istituzzjonali - b'kunsiderazzjoni 
li huwa meħtieġ li jiġu modifikati l-organizzazzjoni u l-kultura tax-xogħol, ibbażati fuq 
il-fiduċja, id-dinjità u r-responsabilità;

2. Ipoġġi l-objettiv tal-ħolqien ta' 'more and better jobs', bil-għan li t-tkabbir u l-
kompetittività jintużaw sabiex jittejbu l-kondizzjonijiet ta' l-għajxien u tax-xogħol u 
jsegwu żvilupp li jirrispetta l-koeżjoni soċjali u s-sostenibbilità fir-rigward tal-
ġenerazzjonijiet futuri, tal-bidliet kaġun tal-globalizzazzjoni, ta' l-isfidi demografiċi, tat-
teknoloġiji ġodda u ta' l-ekonomija tas-servizzi;

3. Jilqa' l-approċċ segwit fir-rigward tax-xogħol klandestin u x-xogħol mhux dikjarat li -
anki fid-differenza intensa li biha jkun manifestat fl-Istati Membri individwali - jagħmel 
ħsara lis-sistema tal-produzzjoni, lill-konsumaturi, billi jikkomprometti d-dħul fiskali u 
joħloq kompetizzjoni mhux leali bejn l-intrapriżi;

4. Iqis neċessarju li jkun hemm kombinazzjoni ekwilibrata bejn il-flessibilità u sikurezza fil-
rigward tal-ħtiġijiet ta' l-intrapriża u tal-ħaddiema; itenni l-ħtieġa li jkun hemm flessibilità 
fid-deklinazzjonijiet kollha possibbli, mit-tip ta' xogħol għall-ħinijiet tax-xogħol; li 
jikkunsidra s-suġġett tad-distribuzzjoni mill-ġdid ta' l-irwoli tal-konċiljazzjoni bejn il-
ħajja professjonali, familjari u personali; li tingħata attenzjoni lix-xogħolijiet kollha, 
inkluż ix-xogħol ta' kura u dak volontarju;

5. Jenfasizza li ma hemmx evidenza empirika li r-riżultati tat-tkabbir fl-impiegi ġej mill-
iskambju bejn it-tnaqqis tal-flessibilità fil-mument tad-dħul fl-impieg u l-illaxkar tar-
rabtiet tal-flessibilità fil-mument li jitħalla l-impieg jew bejn il-ħarsien ta'/fuq il-post tax-
xogħol u l-protezzjoni tas-suq tax-xogħol, juri l-opportunita li jitfasslu metodi ta' 
salvagwardja u aktar milli biss ikun hemm l-estenzjoni jew it-tnaqqis tagħhom u jesprimi 
tħassib dwar ir-riskji ta' trasferiment ta' piżijiet fuq il-baġit pubbliku, b'konsegwenzi 
possibbli fuq il-Patt ta' stabbilità u tkabbir;

6. Ifakkar il-ħtieġa li jkun hemm politiki attivi dwar ix-xogħol, ibbażati fuq it-taħriġ tul il-
ħajja kollha, u mhux biss fil-mumenti ta' kriżi ta' impiegi, bil-konvinzjoni li l-impjiegar u 
l-addattabilità tal-ħaddiema toħloq sigurtà għall-intrapriżi u għall-ħaddiema stess u 
tikkostitwixxi l-qalba tal-kompetittività ta' sistema ekonomika bbażata fuq l-għarfien.
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