PARLAMENT EWROPEW

2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2012/2150 (INI)
10.8.2012

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika:
Implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2012
(2012/2150(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Marije Cornelissen

PA\910848MT.doc

MT

PE494.647v01-00
Magħquda fid-diversità

MT

PA_NonLeg

PE494.647v01-00

MT

2/4

PA\910848MT.doc

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 fl-2010 l-Istati Membri impenjaw ruħhom għall-għanijiet tal-UE2020; billi,
madankollu, l-UE mhijiex miexja tajjeb biex jintlaħqu dawn l-għanijiet fiż-żmien
stipulat, minħabba li l-miri nazzjonali kkombinati huma baxxi wisq u l-miżuri meħuda
ma wasslux għal progress sinifikanti;
1. Jiddispjaċih illi, minkejja l-konklużjoni tal-Kummissjoni li l-impenji stabbiliti millIstati Membri fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma (NRPs) tagħhom mhumiex
biżżejjed biex jilħqu l-parti l-kbira l-miri tal-UE2020, ħadd minnhom ma kien
imħeġġeġ, fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, li javvanza l-miri
nazzjonali tiegħu;
2. Jilqa' l-Kommunikazzjoni 'Lejn irkupru li jwassal għal ħolqien abbundanti ta’
impjiegi’ u d-dokumenti ta' ħidma tal-persunal tagħha; jistieden lill-Kummissjoni biex
l-isfruttament tal-potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi tal-ekonomija ekoloġika, issaħħa, il-kura soċjali u s-settur tal-ICT tagħmilhom prijoritajiet ewlenin fl-Istħarriġ
Annwali dwar it-Tkabbir tal-2013 (SAT);
3. Jiddeplora l-fatt li ħafna Stati Membri ma ssottomettewx Pjan Nazzjonali tal-Impjiegi
bħala parti mill-Programm Nazzjonali ta' Riforma tal-2012;
4. Jilqa' r-rakkomandazzjoni bil-għan li t-taxxi jinqalbu mix-xogħol għall-attivitajiet li
jagħmlu ħsara ambjentali; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw din irrakkomandazzjoni filwaqt li jiżguraw li b’hekk jibbenifikaw dawk b’anqas dħul,
b’mod partikolari;
5. Itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex telabora qafas għall-aġenda ekonomika
soċjali billi dan huwa element importanti tas-suq uniku u tal-mudell soċjali Ewropew;
6. Jiddispjaċih illi l-Kunsill naqas li jieħu inkonsiderazzjoni s-sejħa Parlamentari sabiex
l-attenzjoni fil-gwida tiegħu għall-2012 tkun fuq il-kwalità tax-xogħol; jistieden lillKummissjoni biex tinkludi l-kwalità tax-xogħol, id-drittijiet ċentrali tal-ħaddiema, u lappoġġ għall-mobbiltà fis-suq tax-xogħol, l-impjieg indipendenti u l-mobbiltà
transkonfinali billi żżid is-sigurtà għall-ħaddiema fi tranżizzjoni bejn l-impjiegi flSAT 2013;
7. Itenni l-istedina tiegħu lill-Istati Membri biex jiżguraw li persuni b'kuntratti prekarji,
temporanji jew part-time jew dawk li jaħdmu għal rashom ikollhom protezzjoni soċjali
adegwata u aċċess għat-taħriġ, u biex jimplimentaw ftehimiet ta' qafas relatati;
8. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet li jindirizzaw il-parteċipazzjoni baxxa tan-nisa fis-suq
tax-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza s-segregazzjoni tas-suq tax-
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xogħol, id-distribuzzjoni inugwali tar-responsabbiltajiet ta' kura u l-effetti talkonsolidazzjoni fiskali fuq in-nisa fil-gwida politika tagħha;
9. Jinnota li r-rakkomandazzjonijiet dwar il-pagi saru lil diversi Stati Membri; jistieden
lill-Kummissjoni biex tiżgura li dawn ma jżidux il-faqar waqt ix-xogħol jew linugwaljanzi fil-paga jew jagħmlu ħsara lil gruppi bi dħul baxx;
10. Jilqa' ż-żieda fl-attenzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-qgħad
fost iż-żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi mingħajr dewmien
Garanzija Ewropea vinkolanti għaż-Żgħażagħ; jistieden lill-Kunsill biex jiddeċiedi
malajr dwar il-proposti fil-Pakkett tal-Impjiegi;
11. Jilqa' r-rakkomandazzjoni li jiġu indirizzati l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi fil-gwida
tal-2012 u l-attenzjoni mtejba għall-ġlieda kontra l-faqar fir-rakkomandazzjonijiet
speċifiċi għall-pajjiżi; huwa serjament imħasseb, madankollu, li l-faqar fl-UE qed
jiżdied;
12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jirrevedu t-tabella ta' valutazzjoni għallkorrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi u jsaħħu d-dimensjoni soċjali u tal-impjieg
tagħha;
13. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li ma saret l-ebda rakkomandazzjoni lill-Istati
Membri dwar l-objettivi tal-UE2020 bi programm ta' assistenza finanzjarja; jistieden
lill-Kummissjoni biex tevalwa l-impatt tal-programm ta' aġġustament ekonomiku fuq
il-miri ewlenin;
14. Jistieden lill-Kunsill biex jilħaq malajr ftehim mal-Parlament u jibda l-applikazzjoni
immedjata tal-proposta għat-tisħiħ tas-sorveljanza tal-Istati Membri f'diffikultajiet
serji, li tinkludi valutazzjoni tal-impatt soċjali u l-konsistenza sħiħa tal-programmi ta’
aġġustament mal-linji gwida wiesgħa tal-politika ekonomika;
15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jinvolvu lis-sħab soċjali, l-NGOs u lawtoritajiet lokali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki fil-qafas tas-Semestru
Ewropew;
16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiftiehem mal-Parlament dwar format tas-SAT li
jippermetti li l-Parlament jemendah qabel l-adozzjoni tiegħu mill-Kunsill;
17. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-kwalità, it-trasparenza u r-responsabbiltà
demokratika tas-Semestru Ewropew billi tipproponi leġizlazzjoni li tiddefenixxi rrekwiżiti formali dwar il-format tad-dokumenti u ż-żmien li fih għandhom jiġu
sottomessi;
18. Jistieden lill-Istati Membri biex jaqblu dwar il-proċeduri li jippermettu d-dibattitu
parlamentari ġenwin u l-involviment tal-partijiet interessati f'livell nazzjonali.
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