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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:

1. Huwa kuntent bl-eżistenza ta' qafas Ewropew ta' governanza ekonomika li, filwaqt li 
jiżgura koordinazzjoni aktar mill-qrib tal-politiki, bl-għan li jiġu evitati żbilanċi kbar, 
jiffavorixxi tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, skont l-għanijiet tal-istrateġija 
Ewropa 2020;

2. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li twettaq l-ewwel rieżami tal-effikaċja ta' dan il-qafas, 
bl-għan li tevalwa l-applikazzjoni effettiva u uniformi tar-regoli ta' governanza, kemm 
mill-Istati Membri kif ukoll mill-Kummissjoni; jissuġġerixxi wkoll li dan ir-rieżami jkun 
possibbiltà ta' skambju ta' fehmiet dwar il-modi kif dan il-qafas jista' jiġi approfondit;

3. Iħeġġeġ it-tisħiħ u l-approfondiment tas-Semestru Ewropew, bħala mod kif kriżi tiġi 
evitata b'mod effikaċi; f'dan ir-rigward, jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tiffoka l-
azzjoni tagħha, mhux biss fuq ir-responsabbiltà baġitarja, iżda anke fuq l-investimenti u r-
riformi strutturali, sabiex tikkombina l-ekonomija tas-suq mal-progress soċjali;

4. Jipproponi li jsiru laqgħat konġunti bejn il-Kunsill EPSCO u l-Kunsill Ecofin, sabiex jiġu 
promossi politiki soċjoekonomiċi koordinati bl-għan li tissaħħaħ il-kompetittività fl-
Ewropa, iżda anke biex tingħata spinta sostenibbli lit-tkabbir u l-impjiegi;

5. Jissottolinja l-importanza tat-tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi soċjali fir-Rapport dwar 
il-Mekkaniżmu ta' Twissija, biex jiġi identifikat, upstream, l-impatt soċjali tal-miżuri bl-
għan li jiġu korretti l-iżbilanċi makroekonomiċi; jappella lill-Kummissjoni biex twettaq 
evalwazzjoni tal-ambitu u l-effikaċja tagħha;

6. Jappella lill-Istati Membri biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż, biex jappoġġaw it-tkabbir u l-impjiegi; jitlob lill-Kummissjoni tissottometti lill-
Parlament Ewropew evalwazzjoni annwali tal-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni 
effettiva ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, u jirrimarka li l-evalwazzjoni tista' tiġi inkluża 
bħala anness anness firr-Rapport Annwali dwar it-Tkabbir;

7. Jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex, b'kollaborazzjoni tal-BEI, tiffaċilita l-aċċess 
għall-fondi prevsiti mill-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi, flimkien mal-Fond 
Ewropew tal-Investiment, favur l-SMEs, li huma l-għejun prinċipali ta' impjieg fl-Ewropa;

8. Sabiex nimxu lejn politiki baġitarji iktar effikaċi u iktar immirati, jappella lill-Istati 
Membri jsegwu t-triq tal-modernizzazzjoni tas-swieq tax-xogħol tagħhom u tas-sistemi ta' 
protezzjoni soċjali tagħhom; f'dan ir-rigward, iħeġġiġhom jiskambjaw l-aħjar prattiki;

9. Fid-dawl tal-urġenza tas-sitwazzjoni tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw ir-riżorsi disponibbli b'mod effikaċi u mmirat, permezz tad-dħul fis-seħħ tal-
Inizjattiva favur l-impjieg taż-żgħażagħ, u jirrakkomanda li tiġi appoġġata l-mobilità 
transfruntiera, permezz tal-iżvilupp tal-portal EURES, bħala strument ta' impjieg fost iż-
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żgħażagħ;

10. Sabiex jiżdied il-kontroll demokratiku, jirrakkomanda li l-Parlament Ewropew, il-
parlamenti nazzjonali u s-sieħba soċjali, jiġu involuti aktar fid-djalogu ekonomiku bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea.


