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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li ż-żieda fil-qgħad u d-dejn pubbliku kkawżati mill-kriżi ekonomika ma jaqblux 
mal-mira tal-finanzi pubbliċi sostenibbli; jinnota l-bżonn għall-Istati Membri li 
jikkonsolidaw il-kontijiet tagħhom iżda wkoll li dan isir b’mod bilanċjat u f’perjodu ta’ 
żmien raġonevoli, u jenfasizza li l-qtugħ indiskriminat fl-investimenti pubbliċi, ir-riċerka 
u l-edukazzjoni jħalli impatt negattiv fuq il-prospetti ta’ tkabbir;

2. Iqis li huwa meħtieġ li jiġu vvalutati sew l-effetti soċjali u dawk relatati mal-impjiegi tal-
kriżi u tiġi definita fuq livell Ewropew strateġija ta’ rkupru bbażata fuq l-appoġġ għall-
impjiegi, it-taħriġ u l-investiment, ir-rivitalizzazzjoni tal-industrija u l-iżvilupp ta’ 
ekonomija "ekoloġika" kompetittiva; jemmen li dawn il-miri għandhom ikunu fil-qalba 
tal-istrateġija UE 2020;

3. Huwa tal-fehma li l-istrateġija l-irkupru ekonomiku fl-ebda ċirkostanza ma għandha 
twassal għal żbilanċi strutturali ġodda u disparitajiet kbar fid-dħul; iqis li l-miżuri 
finanzjarji u fiskali meħuda mill-Istati Membri għandhom jipproteġu l-pagi, il-pensjonijiet 
u l-kapaċità tal-akkwist tal-familji;

4. Jenfasizza l-importanza li l-irkupru ekonomiku jkun marbut ma' politiki mmirati biex ikun 
indirizzat il-qgħad strutturali, b'mod partikolari l-qgħad taż-żgħażagħ u tan-nisa, sabiex 
jiżdiedu l-impjiegi ta' kwalità u b’hekk tiżdied il-produttività tax-xogħol u tal-
investimenti;

5. Iqis li s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi tiddependi ħafna fuq il-ħila li jogħlew il-livelli ta’ 
okkupazzjoni u li jitwettqu politiki ta' immigrazzjoni xierqa, li jipprevedu l-integrazzjoni 
fis-suq tax-xogħol u għal ċittadinanza sħiħa kif ukoll ikunu kapaċi jlaħħqu mal-isfidi 
demografiċi u relatati mal-baġit, b'referenza partikolari għas-sostenibilità tal-skemi tal-
pensjonijiet;

6. Huwa tal-fehma li l-istrateġija 2020 għandha tikkonkretizza ruħha f’'patt għall-politika 
ekonomika, tal-impjiegi u soċjali bbażata fuq linji gwida, indikaturi u punti ta' referenza li 
jitkejlu kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll tal-UE, appoġġjata minn mekkaniżmi li 
jippremjaw lil dawk li jilħqu l-miri u l-mekkaniżmi ta' korrezzjoni għal dawk li ma 
jagħmlux hekk, u bbażati wkoll fuq il-prinċipji tal-flessigurtà u l-metodu tad-djalogu 
soċjali;

7. Iqis li l-politika tal-finanzi pubbliċi li hija kkoordinata fuq livell tal-UE u mmirata lejn it-
tkabbir sostenibbli, l-impjiegi ta' kwalità, iż-żamma ta' sistema soċjali inklussiva u r-
ridistribuzzjoni tar-riżorsi hija reazzjoni meħtieġa għall-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali u l-isfidi ppreżentati minn bidliet demografiċi u dawk marbuta mal-
globalizzazzjoni;

8. Jenfasizza l-importanza tal-Green Paper imminenti dwar ir-riforma tal-pensjonijiet u jqis 
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li l-iżvilupp ta' sistema tas-sigurtà soċjali fuq żewġ pilastri, sigura, sostenibbli, li tinvolvi 
skemi pubbliċi u supplimentari, hija vitali u għandha titħeġġeġ kemm kuntrattwalment kif 
ukoll fiskalment;

9. Huwa tal-fehma li l-bżonn li jkun hemm finanzi pubbliċi sostenibbli kif ukoll benessri 
soċjali adegwat u skemi ta' inklużjoni jirrikjedi li l-kwalità u l-effiċjenza tal-
amministrazzjoni u tan-nefqa pubblika jiġu analizzati u li l-piż tat-taxxi jinqasam b’mod 
ugwali bi tnaqqis progressiv u inċiżiv tal-piż tat-taxxa fuq l-impjiegi; dan għandu jnaqqas 
il-faqar u tiġi ggarantita l-koeżjoni soċjali, li hija fattur prinċipali fil-kompetittività u s-
sostenibilità tal-mudell ekonomiku u soċjali Ewropew.


