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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM)
(2013/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ottubru 2013 bit-titolu "It-
tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM)" 
(COM(2013) 690 final),

- wara li kkunsidra r-Rapport tal-President tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy, lill-
Kunsill Ewropew tas-26 ta' Ġunju 2012 bit-titolu "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja 
ġenwina" (EUCO 120/12),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2012 bit-titolu 
"Pjan ta’ azzjoni għal Unjoni Ekonomika u Monetarja profonda u ġenwina: It-tnedija ta’ 
Dibattitu Ewropew" (COM(2012) 777 final 2),

- wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2012 dwar il-
pjan direzzjonali għat-tlestija tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EUCO 205/12), 

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2013 bit-titolu 
"Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Profonda u Ġenwina: L-introduzzjoni ta’ Strument 
ta’ Konverġenza u Kompetittività", (COM(2013) 165 final),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2013 bit-titolu 
"Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Profonda u Ġenwina: Koordinazzjoni ex ante ta’ 
pjanijiet għal riformi maġġuri ta’ politika ekonomika" (COM(2013) 166 final), 

- wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-14 ta' Marzu 2013 
(EUCO 23/13) u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2013 
(EUCO 104/2/13),

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2012 bit-titolu "Lejn Unjoni 
Ekonomika u Monetarja Ġenwina"1,

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Frar 2013 bit-titolu "Lejn 
Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni – inkluża l-implimentazzjoni tal-Fond 
Soċjali Ewropew 2014-2020" (COM(2013) 83 final) u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta' Ġunju 2013 dwarha2, 

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) 
tat-30 ta' Settembru 2013 dwar "Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430
2  P7_TA-PROV(2013)0266
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ekonomika: l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2013"1,

- wara li kkunsidra s-smigħ pubbliku organizzat mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali (EMPL) fid-9 ta' Lulju 2013 dwar "Id-Dimensjoni Soċjali tal-Unjoni Ekonomika u 
Monetarja (UEM) - Skema Ewropea ta' Benefiċċji għall-Qgħad",

- wara li kkunsidra d-Dokument dwar l-Istabilizzaturi Awtomatiċi tal-4 ta' Ottubru 2013 
ippubblikat mill-Grupp ta' Ħidma tad-DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni (DĠ 
EMPL) tal-Kummissjoni, 

- wara li kkunsidra n-Nota ta' Politika mħejjija miċ-Ċentru tal-Politika Ewropea (EPC) tat-
13 ta' Settembru 2013 bit-titolu "Developing the social dimension of a deep and genuine 
Economic and Monetary Union" ("L-iżvilupp tad-dimensjoni soċjali ta' Unjoni 
Ekonomika u Monetarja profonda u ġenwina"),

- wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni ta' Notre Europe għal "Cyclical Shock Insurance 
Scheme in the Euro Area" ("Skema ta' Assigurazzjoni kontra x-Xokkijiet Ċikliċi fiż-Żona 
tal-Euro") ta' Settembru 2013, 

- wara li kkunsidra n-Nota ta' Diskussjoni tal-Persunal tal-Fond Monetarju Internazzjonali 
(FMI) bit-titolu "Toward a fiscal union for the Euro area" ("Lejn Unjoni Fiskali għaż-
Żona tal-Euro") ta' Settembru 2013 (SDN/13/09), 

- wara li kkunsidra l-mistoqsijiet xxx lill-Kummissjoni u xxx lill-Kunsill dwar id-
dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (O-000000/2013 – B7-0000/2013) 
u (O-000000/2013 – B7 0000/2013),

- wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-qgħad fl-UE laħaq livell allarmanti ta' 26.6 miljun persuna2, 

B. billi r-rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ laħqu livelli akbar minn qatt qabel, b'medja ta' 23 % 
għall-UE b'mod globali, 

C. billi l-qgħad fit-tul żdied fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, u laħaq l-ogħla livell li qatt kien 
hemm fl-UE b'mod globali,

D. billi l-qgħad strutturali u d-diskrepanzi bejn il-provvista u d-domanda kemm tal-kwalità kif 
ukoll tal-kwantità tax-xogħol għadhom qed jiżdiedu, 

E. billi mill-2007, il-livelli ta' faqar komplew jiżdiedu fl-UE filwaqt li d-dħul tal-unitajiet 
domestiċi kompla jonqos u dan wassal biex 24.2 % tal-popolazzjoni tal-UE attwalment 
jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali,

F. billi l-faqar fost dawk li jaħdmu kompla jiżdied b'mod kostanti minn meta bdiet il-kriżi, 

G. billi ż-żieda fil-faqar fost dawk li jaħdmu u l-familji mingħajr impjieg wasslu għal livelli li 

                                               
1  A7-0322/2013
2 L-Impjieg u s-Sitwazzjoni Soċjali tal-UE: Eżami Trimestrali, Ottubru 2013
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qed jiżdiedu ta' faqar fost it-tfal,

H. billi hemm diverġenzi persistenti bejn l-Istati Membri li qed jirriżultaw f'polarizzazzjoni 
rapida tal-impjieg, speċjalment fiż-żona tal-euro, 

I. billi l-iżbilanċi soċjali kibru b'rata iktar mgħaġġla fiż-żona tal-euro milli fl-UE, 

J. billi r-rati ta' qgħad fil-periferija taż-żona tal-euro laħqu medja ta' 17.3 % fl-2012, 
apparagun ta' 7.1 % fil-qalba taż-żona tal-euro, 

K. billi r-rata medja ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) laħqet 
22.4 % fil-periferija, apparagun ta' 11.4 % fil-qalba taż-żona tal-euro, 

L. billi l-livelli ta' faqar żdiedu f'żewġ terzi tal-Istati Membri tal-UE, iżda ġew stabilizzati fit-
terz l-ieħor,

M. billi ttieħdu passi kbar favur it-tisħiħ tal-governanza ekonomika tal-UE, iżda l-Ewropa 
ħallset prezz soċjali u ekonomiku għoli ħafna,

N. billi d-diskussjoni dwar l-iżbilanċi soċjali għandha titqiegħed fuq l-istess livell bħad-
diskussjoni dwar l-iżbilanċi makroekonomiċi,

O. billi l-iżvilupp reċenti ta' governanza ekonomika ħoloq żbilanċ fir-rigward tal-Artikoli 121 
u 148 tat-TFUE,

P. billi l-UE għandha tkompli taħdem fuq il-kondiviżjoni tal-piż tad-dejn sabiex jiġi evitat 
spiral negattiv li jirriżulta f'dumping soċjali fil-periferija u fiċ-ċentru,

Q. billi l-Kumitat EMPL ivvota fid-9 ta' Lulju favur l-allokazzjoni ta' 25 % tal-finanzjament 
tal-politika ta' koeżjoni għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE),

R. billi l-Kumitat EMPL għamel seduta ta' smigħ pubbliku fid-9 ta' Lulju dwar "Id-dimensjoni 
soċjali tal-UEM - skema Ewropea ta' benefiċċji għall-qgħad", fejn ġiet identifikata l-ħtieġa ta' 
stabilizzaturi awtomatiċi fil-livell taż-Żona tal-Euro u ġew esplorati modalitajiet possibbli 
għall-introduzzjoni tagħhom,

S. billi politika monetarja komuni taggrava ċ-ċikli ekonomiċi peress li twassal għal tkabbir 
ekonomiku rapidu ħafna b'riskju ta' inflazzjoni f'pajjiżi li jkunu għaddejjin minn perjodu
favorevoli u għal tkabbir iktar dgħajjef f'pajjiżi li diġà għaddejjin minn reċessjoni, 

T. billi l-effiċjenza tal-użu tal-politika fiskali bħala għodda ta' stabilizzazzjoni hija limitata 
wkoll fl-UEM minħabba rabtiet ekonomiċi b'saħħithom li jwasslu għal effetti konsekwenzjali, 
u minħabba l-koordinazzjoni tal-politika fiskali permezz tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir (PST),

U. billi, mill-2010, in-nefqa tas-sigurtà soċjali tilfet ir-rwol tagħha bħala stabilizzatur 
awtomatiku nazzjonali fiż-Żona tal-Euro,

V. billi l-Istati Membri bi storja twila ta' djalogu soċjali ta' kwalità għolja wrew li huma iktar 
reżiljenti għall-kriżi, 
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W. billi t-Trojka kkonfermat li l-parteċipazzjoni ta' kwalità għolja tas-sħab soċjali u djalogu 
soċjali b'saħħtu, anki fil-livell nazzjonali, huma essenzjali għas-suċċess ta' kwalunkwe riforma 
u b'mod partikolari fir-riformi tal-UEM,

X. billi l-Kunsill tal-Ewropa kkunsidra bħala illegali wħud mir-riformi tal-liġi tax-xogħol 
imposti mit-Trojka fil-Greċja1 u billi l-ILO sabet li kien hemm għadd ta' interventi ripetuti u 
estensivi fin-negozjar kollettiv liberu u volontarju kif ukoll defiċit serju ta’ djalogu soċjali fil-
miżuri ta' awsterità meħuda f'dan l-Istat Membru2,

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li ilha mistennija, dwar id-dimensjoni soċjali tal-
Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) u jikkunsidraha bħala pass 'il quddiem lejn il-bini ta' 
dimensjoni soċjali ġenwina tal-UEM, 

2. Jappoġġa bil-qawwa l-istabbiliment propost ta' tabella ta' valutazzjoni ta' indikaturi soċjali 
u tal-impjiegi ewlenin biex tkun inkluża fil-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) u 
biex tintuża għall-abbozzar tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi (JER) tal-Kummissjoni,

3. Jiddispjaċih li l-indikaturi proposti mhumiex suffiċjenti sabiex tiġi żgurata kopertura 
komprensiva tas-sitwazzjonijiet soċjali u tal-impjieg tal-Istati Membri,

4. Jitlob li l-indikatur propost dwar il-livelli ta' qgħad fost iż-żgħazagħ jinkludi ż-żgħażagħ 
sal-età ta' 30 sena kif ipprovdut mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ fuq bażi volontarja, 

5. Jitlob l-inklużjoni ta' indikaturi supplementari fit-tabella ta' valutazzjoni, b'mod partikolari 
livelli ta' faqar fost it-tfal, indiċi ta' xogħol deċenti u indiċi Ewropew tal-paga li tiggarantixxi 
l-għajxien, sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni xierqa tas-sitwazzjoni soċjali fl-Ewropa, 

6. Jistieden lill-Kunsill jiddefinixxi punti ta' riferiment speċifiċi għall-indikaturi soċjali u tal-
impjieg fil-forma ta' bażi ta' protezzjoni soċjali tal-UE sabiex jiskattaw miżuri ta' attivazzjoni 
fil-waqt fil-livell tal-UE,

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmu li jippermetti li s-
sħab soċjali jkunu assoċjati kompletament fid-definizzjoni tal-indikaturi soċjali u tal-impjieg,

8. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-monitoraġġ tal-iżviluppi soċjali u tal-impjieg iwassal 
għal miżuri proattivi mmirati lejn il-minimizzazzjoni tad-diverġenzi soċjali fost l-Istati 
Membri u l-prevenzjoni tad-dumping soċjali, 

9. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma indirizzatx b'mod xieraq il-kwistjoni tal-esklużjoni tal-
investiment soċjali fil-kalkolu tal-livelli ta' defiċit tal-Istati Membri,

10. Jenfasizza li l-inklużjoni tal-investiment soċjali fil-kalkolu tal-livelli tad-defiċit iddgħajjef 
b'mod konsiderevoli r-rwol tal-fondi strutturali bħala għodda ta' konverġenza, 

11. Jiddispjaċih li l-valutazzjoni tar-riskju mwettqa fil-qafas tal-Proċedura ta' Żbilanċ 
Makroekonomiku ma tqisx b'mod xieraq il-konsegwenzi soċjali tal-interdipendenza 
ekonomika fost l-Istati Membri,
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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12. Jiddispjaċih fir-rigward tan-nuqqas ta' deliberazzjoni suffiċjenti min-naħa tal-
Kummissjoni dwar ir-rwol u l-modalitajiet tal-istabilizzaturi awtomatiċi fil-Komunikazzjoni 
tagħha tat-2 ta' Ottubru 2013 u jtenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproduċi Green 
Paper dwar Stabilizzaturi Awtomatiċi fiż-Żona tal-Euro, 

13. Jilqa' l-involviment iktar b'saħħtu propost tas-sħab soċjali fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew inter alia fil-qafas tal-Kumitat għad-Djalogu Soċjali qabel l-adozzjoni annwali tas-
SAT,

14. Jiddispjaċih fir-rigward tan-natura wisq formali tad-djalogu makroekonomiku u jitlob, 
b'rabta ma' dan, rwol saħansitra iktar attiv tas-sħab soċjali fis-Semestru Ewropew,

15. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra bis-sħiħ ir-rapport tal-Parlament dwar "Is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
2013", il-Komunikazzjoni proprja dwar id-dimensjoni soċjali tal-UEM u r-riżoluzzjoni tal-
Parlament dwarha fl-abbozzar tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) 2014, 

16. Jistieden lill-Kunsill Ewropew li se jiltaqa' f'Diċembru biex jiddefinixxi passi konkreti 'l 
quddiem fir-rigward tal-bini ta' pilastru soċjali u tal-impjieg ġenwin bħala parti mill-UEM 
abbażi tal-metodu komunitarju u biex jelabora iżjed dwar il-modalitajiet għall-introduzzjoni 
ta' skema Ewropea ta' benefiċċju għall-qgħad bħala stabilizzatur awtomatiku għaż-żona tal-
euro, 

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Kunsill Ewropew.


