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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monterji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora:

I. Is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 148 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

A. billi t-tisħiħ tal-koordinazzjoni u l-governanza tal-politika ekonomika sar ħtieġa kruċjali 
sabiex jitkattar tkabbir sostenibbli u jinħolqu l-impjiegi fl-UE,

B. billi l-politiki tal-impjiegi għandhom rwol ewlieni fl-istimulazzjoni tat-tkabbir u l-
kompetittività kif ukoll fil-prevenzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi,

II. Is-suġġerimenti li ġejjin fl-anness għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni:

Dwar l-istabbiliment ta’ qafas għas-sorveljanza multilaterali

1. L-istabbiliment ta’ qafas ta’ sorveljanza magħmul minn żewġ pilastri – politiki ekonomiċi 
u politiki dwar l-impjiegi – abbażi tal-Artikoli 121 u 148 TFUE.

2. It-tisħiħ tar-rwol tal-Kumitat għall-Impjiegi, kif stipulat fl-Artikolu 150 TFUE, fl-
indirizzar ta’ kwestjonijiet relatati mal-impjiegi transkonfinali.

3. Fil-valutazzjonijiet baġitarji kollha, riformi strutturali mwettqa mill-Istati Membri 
għandhom jitqiesu, partikolarment ir-riformi dwar il-pensjonijiet u l-kura tas-saħħa.

4. L-iżgurar li s-Semestru Ewropew jiffaċilita kontribut ġenwin u f’waqtu mill-partijiet 
interessati rilevanti kollha.

5. Isir dispożizzjoni għall-PE biex ikun involut kif xieraq fiċ-ċiklu ta’ sorveljanza tal-politiki 
ekonomiċi u dwar l-impjiegi.

6. L-introduzzjoni ta’ qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni sod u trasparenti għall-Linji 
Gwida dwar l-Impjiegi abbażi ta' miri ewlenin tal-UE, li għandhom jiġu segwiti minn 
sottomiri, indikaturi u tabelli ta' valutazzjoni xierqa.

Dwar it-tisħiħ tar-regoli tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir (SGP)

7. L-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ sanzjonijiet li teskludi l-linji baġitarji mmirati lejn it-
titjib tal-kundizzjonijiet tal-impjiegi u dawk soċjali għall-ħaddiema, partikolarment il-
Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 
(EGF).

Dwar ir-regolazzjoni tas-suq finanzjarju

8. It-tħeġġiġ ta’ miżuri li jappoġġaw politiki ta’ remunerazzjoni sodi li jiffukaw fuq it-
tkabbir sostenibbli fit-tul iktar milli fuq il-kisbiet fuq terminu ta’ żmien qasir. Inizjattivi 
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bħal dawn għandhom jiġu applikati fis-settur finanzjarju kollu.


