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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:

A. billi l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u l-linji gwida dwar l-impjiegi msejsa fuq l-
Artikolu 148 TFUE jipprovdu qafas tal-politika għall-miżuri relatati mal-impjiegi u 
mas-suq tax-xogħol li għandhom jiġu implimentati biex jintlaħqu l-objettivi ta’ Ewropa 
2020,

B. billi l-impjiegi, is-suq tax-xogħol u l-politiki soċjali huma parti essenzjali mir-riformi li 
għandhom jitwettqu fl-ambitu tas-sorveljanza makroekonomika u tas-sorveljanza 
tematika tal-istrateġija Ewropa 2020,

C. billi jeħtieġ tkun żgurata internazzjoni msaħħa bejn il-politiki tal-impjiegi, soċjali u 
ekonomiċi fil-kuntest tas-Simestru Ewropew, u billi dan irid isir b’mod li jrawwem ir-
responsabbilizzazzjoni demokratika, is-sjieda u l-leġittimità,

1. Iqis lill-Ewropa 2020 u s-Simestru Ewropew bħala qafas għal governanza ekonomika u 
soċjali msaħħa għandhom potenzjal li jgħinu t-tisħiħ ta’ approċċ komuni għall-isfidi, ir-
risponsi u l-valutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-imjiegi u s-sitwazzjoni soċjali fl-Istati 
Membri; jiddeplora, madankollu, in-nuqqas ta’ involviment tal-Parlament Ewropew 
f’dan il-proċess waqt l-ewwel Simestru Ewropew;

2. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex meta jagħtu linji gwida politiċi lill-Istati 
Membri, jirrispettaw il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tad-djalogu soċjali fil-qasam tal-
impjiegi u l-penzjonijiet ukoll, u, skont l-Artikolu 153(5) TFUE, jirrispettaw il-
kompetenzi tal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali f’dawn l-oqsma;

3. Jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jikkontribwixxi attivament fl-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropa 2020 u s-Simestru Ewropew, anke l-aspetti tiegħu relatati mal-
impjiegi u dawk soċjali, u li dawn jinżammu fuq quddiem tal-aġenda politika tul is-
sena;

4. Jiddikjara, barra minn hekk, l-intenzjoni tiegħu li jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar l-
aspetti relatati mal-impjiegi u l-aspetti soċjali ta' Ewropa 2020 permezz ta' riżoluzzjoni 
speċifika li għandha tiġi adottata fid-dawl tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa;

5. Jiddikjara li jinsab lest li jinvolvu ruħu fi djalogu u skambju ta’ opinjonijiet regolari 
dwar il-politika ma’ partijiet konċernati relevanti, inklużi l-imsieħba soċjali u l-NGOs, 
dwar l-aspetti tal-impjiegi u soċjali ta’ Ewropa 2020 u s-Simestru Ewropew, u f'dan l-
ambitu: 

a) Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tagħha 
lill-Parlament, inkluż l-abbozz ta’ Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi, il-proposta 
tagħha għall-Linji Gwida dwar l-Impjiegi annwali u kwalunkwe proposta ta’ 
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi magħmula fuq il-bażi tal-Artikolu 
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148(4) TFUE,

b) Iħeġġeġ lill-Kumitat għall-Impjiegi (EMCO)jaqsam ir-riżultat tas-sorveljanza 
tiegħu fuq l-impjiegi mal-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew,

c) Jistieden lill-imsieħba soċjali, lill-NGOs soċjali u partijiet interessati oħra sabiex 
jieħdu sehem fi skambju ta’ opinjonijiet regolari mal-Parlament, b'mod partikolari 
dwar l-implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi u l-politiki soċjali u l-progress lejn 
il-kisba ta’ miri relatati tal-UE;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament bir-riżultati tal-attivitajiet imwettqa 
fl-ambitu tal-Programm għat-Tagħlim Reċiproku, b’mod partikolari fl-oqsma 
enfasizzati fil-linji gwida strateġiċi tal-Kunsill Ewropew;

7. Jenfasizza kemm hu importanti li tiġi żgurata internazzjoni imsaħħa b’mod reċiproku 
bejn il-politiki mikro u makroekonomiċi fuq in-naħa l-waħda, u l-impjiegi u l-politiki 
soċjali min-naħa l-oħra, li hija essenzjali biex ikunu jistgħu jitwettqu l-għanijiet ġenerali 
ta’ Ewropa 2020;

8. Iżomm l-impenn li jagħti attenzjoni speċjali, anke waqt id-deliberazzjonijiet tiegħu dwar 
is-Simestru Ewropew, lill-impatt tas-sitwazzjoni tal-impjiegi u dik soċjali fuq is-
sitwazzjoni makroekonomika, u vice versa.


