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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-PDG, filwaqt li huwa indikatur importanti tat-tkabbir ekonomiku, huwa għal kollox 
inadegwat bħala strument għall-gwida tal-politika biex niffaċċaw l-isfidi tas-seklu 21,

B. billi indikaturi aktar inklussivi li jinkorporaw kisbiet u telfiet soċjali u ambjentali, kif 
ukoll indiċijiet li jkejlu l-iżvilupp sostenibbli, huma meħtieġa ħalli jissupplimnetaw il-
PDG, 

1. Jinnota li hemm diverġenza dejjem tikber bejn dak li l-istatistika ekonomia tgħid dwar il-
prestazzjoni ekonomika u l-mod kif in-nies jipperċepixxu l-kundizzjonijiet ta' ħajja 
tagħhom, u li dan iwassal biex titnaqqar il-fiduċja fil-gvernijiet u fil-proċess demokratiku;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li s-soċjetà tkun involuta biex jinbena kunsens li jista' jipprovdi l-
leġittimità meħtieġa għalll-iżvilupp ta' viżjoni konġunta dwar miri tas-soċjetà;

3. Isejjaħ biex jinħarġu f'waqthom mezzi ta' kejl kwalitattiv u kwantitattiv biex jitejjeb it-
tfassil tal-politiki; 

4. Jisħaq fuq il-ħtieġa li titkejjel il-kwalità tal-ħajja fis-soċjetajiet, u jinnota li dan il-kejl se 
jirrikjedi mezzi ta' kejl minn tal-anqas il-kategoriji li ġejjin: is-saħħa, l-edukazzjoni , l-
impjiegi, il-grad ta' konnessjoni, l-involviment politiku, il-benessri materjali u l-ambjent;

5. Jinnota li, minbarra li jitkejlu l-kwalità tal-ħajja u l-benessri, jeħtieġ li jitkejjel il-progress, 
li huwa multidimensjonali u dinamiku, u jinkorpora sew aspetti materjali kif ukoll oħrajn 
mhux materjali;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li jitkejjel "l-għajxien bid-dħul" u sa liema grad in-nies qed jgħixu 
b'mod xieraq f'termini ta' assi finanzjarji u materjali, inklużi l-paga minima, id-djun, il-
kwalità tad-djar residenzjali u l-adegwatezza tas-sistemi tas-sigurtà soċjali;

7. Isejjaħ biex ikun hemm indiċijiet li jirriflettu kwistjonijiet distributtivi fis-soċjetà għall-
monitoraġġ tal-inklużjoni soċjali; 

8. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitkejjel sew ix-xogħol bla ħlas kif ukoll dak bi ħlas;

9. Isejjaħ għall-adozzjoni u l-promozzjoni tal-Manwal tal-ILO dwar il-Kejl tax-Xogħol 
Volontarju.


