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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi, skont l-Artikolu 9 tat-TFUE, il-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg u l-garanzija 
ta' protezzjoni soċjali xierqa għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-politiki u l-azzjonijiet tal-UE;

B. billi t-Trattati jipprovdu diversi modi dwar kif jista' jinkiseb progress fil-politiki soċjali u 
tal-impjiegi, li l-potenzjal tagħhom għadu ma ġiex sfruttat kompletament;

1. Jenfasizza l-ħtieġa li tittejjeb il-governanza soċjali fil-livell Ewropew b’mod parallel mal-
istabbiliment tal-governanza ekonomika Ewropea;

2. Jitlob tisħiħ fis-sorveljanza tal-politiki soċjali u tal-impjieg komparabbli mad-
dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza tal-politiki ekonomiċi nazzjonali;

3. Jitlob il-ħolqien ta' punti ta' riferiment fil-qasam soċjali u f'dak tal-impiegi flimkien ma' 
punti ta' riferiment fiskali u makroekonomiċi fi ħdan ir-regoli għas-superviżjoni vinkolanti 
tad-dixxiplina baġitarja fiż-żona tal-euro biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tal-
Artikolu 9 tat-TFUE;

4. Jenfasizza li l-eżistenza u l-aggravament ta' żbilanċi interni jitolbu stabbilizzaturi 
awtomatiċi fil-livell tal-UE jew taż-żona tal-euro, bħall-garanzija għaż-żgħażagħ jew 
allowance mini ma tal-qgħad;

5. Jinnota li la l-pjan direzzjonali 'Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina' u lanqas ir-
rapport interim ippreżentat mill-President tal-Kunsill Van Rompuy ma jindirizza l-politiki 
soċjali u tal-impjiegi; itenni, għalhekk, it-talba tiegħu għal Patt Soċjali, kif deskritt fir-
rapport, adottat fil-15 ta' Ottubru 2012 mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-rapport tal-Presidenti tal-
Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Grupp tal-euro 'Lejn 
Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina';

6. Jenfasizza li l-bilanċ bejn id-dispożizzjonijiet tal-politika soċjali u ekonomika stabbiliti fl-
Artikolu 121 tat-TFUE u l-Artikolu 148 tat-TFUE għandu jinkiseb mill-ġdid;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tinsisti fuq it-tressiq tal-Pjanijiet Nazzjonali tax-Xogħol mill-Istati 
Membri bħala parti mill-Programm Nazzjonali ta' Riforma tagħhom;

8. Itenni t-talba tiegħu għat-tisħiħ tad-dimensjoni demokratika tas-Semestru Ewropew, 
inkluż bit-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja u bl-
involviment tal-parlamenti nazzjonali, b'mod interattiv mas-sħab soċjali u mas-soċjetà 
ċivili;

9. Jitlob lill-Istati Membri jespandu l-prinċipju ta' kooperazzjoni msaħħa għall-politiki 
soċjali u tal-impjiegi, fil-każijiet fejn minoranzi mhux iġġustifikati qed jipprevjenu l-
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progress meħtieġ.


