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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jitlob lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa’ l-fatt li l-klawsola soċjali fl-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) japplika kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-fruntieri tal-UE;

2. Jenfasizza l-bżonn li jiġi assigurat li dispożizzjonijiet soċjali mdaħħla fi ftehimiet tal-UE 
dwar il-kummerċ jiġu implimentati u mmonitorjati b’mod xieraq, jikkunsidra li hu 
neċessarju li jiġi assigurat li mekkaniżmi għar-reviżjoni u għall-infurzar ikunu 
disponibbli;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet vinkolanti dwar l-istandards soċjali u 
dwar l-objettivi ta’ impjieg sħiħ u produttiv, inkluż għal nisa u żgħażagħ, xogħol diċenti, 
rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema, u ugwaljanza bejn is-sessi f’kull ftehim tal-UE dwar il-
kummerċ;

4. Jenfasizza l-importanza ta’ obbligi vinkolanti ta’ responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji, u 
jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri sabiex jimmonitorjaw mill-qrib l-
implimentazzjoni, u jassiguraw l-infurzar legali, ta’ dawn l-obbligi;

5. Jenfasizza l-importanza tal-istabbiliment ta’ punti fokali tal-Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp (PCD) anki f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw sabiex itejbu l-iskambji tal-
informazzjoni, fost l-oħrajn dwar kwistjonijiet li huma lil hinn mill-kompetenzi tal-UE, 
bħall-użu soċjalment inklussiv ta’ kirjiet ta’ riżorsi jew tassazzjoni jew rimessi, jistieden 
lill-Kummissjoni tintegra l-politika soċjali fix-xogħol tal-EEAS;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi, bħala parti mill-verifiki ta’ impatt regolari tagħha, l-
impatt tal-leġiżlazzjoni proposta dwar pajjiżi li mhumiex tal-UE, b’mod partikolari fil-
qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni akbar lill-parteċipazzjoni u 
l-integrazzjoni ta’ migranti, partikolarment nisa u tfal, f’pajjiżi li qegħdin jirċevuhom, u 
dwar il-portabbilità tad-drittijiet soċjali;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu sehem fi djalogu soċjali ma’ organizzazzjonijiet tax-
xogħol u trejdunjins li mhumiex tal-UE dwar l-implimentazzjoni ta' standards soċjali fil-
pajjiżi rispettivi tagħhom.


