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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0224/2017 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg 

prekarju 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi matul l-aħħar 10 snin saru prominenti fis-suq tax-xogħol forom mhux standard ta' 

impjieg, filwaqt li forom standard ta' kuntratti tax-xogħol naqsu minn 62 % għal 59 %; 

B. billi 19,121 miljun raġel u mara fl-UE-28, 15,04 miljun minnhom fiż-żona tal-euro, 

kienu bla xogħol f'April 2017;  

C. billi f'April 2017, 3,746 miljun żagħżugħ u żagħżugħa (taħt l-età ta' 25 sena) kienu bla 

xogħol fl-UE-28, 2,617 miljun minnhom fiż-żona tal-euro; 

D. billi fl-UE-28, 122 miljun ruħ bħalissa qed jgħixu fil-faqar, jiġifieri 24,4 % tal-

popolazzjoni, meta mqabbla ma' 23,8 % fl-2008; billi 9,5 % taċ-ċittadini Ewropej, 

kważi wieħed minn kull għaxra, ma jistgħux jaffordjaw li jieklu ikla mimlija proteini 

tal-anqas darba kull jumejn; 

E. billi, matul dawn l-aħħar 15-il sena saru komuni kuntratti ta' impjieg prekarju, bħalma 

huma kuntratti ta' żero sigħat, xogħol mhux imħallas u impjiegi part-time involontarji;  

F. billi dawn il-forom ġodda ta' impjieg prekarju jkabbru r-riskju tal-faqar u l-

inugwaljanzi, fuq kollox fost iż-żgħażagħ, u jħallu konsegwenzi fit-tul fuq id-drittijiet 

għall-pensjoni u s-sigurtà soċjali; 

G. billi l-appoġġ u d-domanda għal investimenti pubbliċi huma vitali sabiex jagħtu spinta 

lill-ekonomija reali u jiżguraw kwalità għolja ta' servizzi pubbliċi u soċjali għaċ-

ċittadini, speċjalment fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-pensjonijiet u s-saħħa; 

H. billi, f'ħafna mill-Istati Membri, il-politiki strutturali, ekonomiċi u kummerċjali tal-

Unjoni Ewropea, u l-promozzjoni tal-prinċipju neoliberali tal-flessibbiltà, wasslu għal 

kollass fid-domanda domestika, tkattir tal-qgħad u splużjoni ta' diverġenzi soċjali u 
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ekonomiċi, b'tali mod li mminaw id-drittijiet u l-protezzjoni tal-ħaddiema;  

I. billi, mill-2008 'l hawn, il-miżuri ta' awsterità fl-UE kienu fost il-kaġuni prinċipali tal-

inugwaljanza, billi imponew taxxi rigressivi mħallsa mill-ħaddiema flok mill-profitt, 

tnaqqis tal-benefiċċji soċjali, pagi aktar baxxi u kundizzjonijiet tax-xogħol jeħżienu, 

hekk li l-piż tal-kriżi ntefa' fuq spallejn l-aktar setturi dgħajfa tas-soċjetà tagħna; 

J. billi l-Greċja hija eżempju perfett ta' kif il-politiki ekonomiċi tal-UE jkomplu jgħarrqu l-

affarijiet minflok ma jtejbuhom, ladarba l-PDG naqas minn USD 354,461 biljun fl-2008 

għal USD 194,851 biljun fl-2015, filwaqt li għajnuna mill-Ewropa bdiet fl-2010; 

K. billi l-munita unika, minħabba li ma tippermettix aġġustamenti normali fil-

kompetittività bejn il-pajjiżi u ċċaħħad lill-Istati Membri mill-għodod politiċi ekonomiċi 

ewlenin li kieku jippermettulhom jassorbu x-xokkijiet asimmetriċi, tikkostitwixxi l-

fattur prinċipali responsabbli għat-tqawwija tal-inugwaljanzi u tal-prekarjetà fl-UE u 

għaż-żieda fl-iżbilanċi makroekonomiċi u fid-diverġenzi bejn il-pajjiżi tal-qalba u dawk 

periferiċi; 

L. billi feġġet forma ġdida ta' prekarjetà fil-forma tal-"foqra li jaħdmu" li, minkejja li 

għandhom impjieg, ma jistgħux jgħixu b'mod deċenti; 

1. Jissottolinja li l-Kummissjoni u l-istrateġiji propagandistiċi tagħha, bħal Ewropa 2020, 

naqsu għalkollox milli jindirizzaw il-kriżi tal-qgħad; 

2. Jissottolinja li, minkejja li, b'żieda mal-qgħad u l-kriżi finanzjarja li jaffettwaw liċ-

ċittadini Ewropej, l-UE qed tkompli tiddefendi, kontra kull loġika, il-politika tagħha ta' 

bibien miftuħa, u tħeġġeġ inizjattivi li l-għan waħdieni tagħhom huwa li jimportaw 

miljuni ta' ħaddiema li mbagħad jiġu sfruttati fis-suq tax-xogħol Ewropew; 

3. Iqis li l-Kummissjoni u l-politiki (strutturali) tagħha huma l-kawża ewlenija għat-

tnaqqis fid-dħul nett disponibbli għaċ-ċittadin medju fl-UE, u b'hekk ixerrdu l-faqar u 

jeqirdu s-sistemi tal-pensjonijiet nazzjonali; 

4. Jitlob li jintwera rispett sħiħ għas-sovranità ekonomika nazzjonali u li jiġi sospiż it-

Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u 

Monetarja (TSKG), li huwa l-ostaklu prinċipali għall-investiment pubbliku; jenfasizza li 

huwa importanti li l-Istati Membri jimplimentaw investimenti pubbliċi ffinanzjati mid-

defiċit, immirati speċifikament biex jaqdu l-ħtiġijiet nazzjonali tagħhom stess u 

jippromwovu setturi speċifiċi tal-ekonomija bl-għan li joħolqu xogħol deċenti; ifakkar li 

huma biss l-Istati Membri, permezz tal-politiki nazzjonali tagħhom, li jistgħu jistimolaw 

id-domanda u b'hekk jgħinu liż-żgħażagħ isibu impjiegi ta' kwalità għolja; 

5. Jikkundanna l-impatt asimmetriku u għawwieġi li l-munita unika qed ikollha madwar 

iż-żona tal-euro u jħeġġeġ l-introduzzjoni immedjata ta' proċedura ta' 

nonparteċipazzjoni fakultattiva għal kwalunkwe Stat Membru li jixtieq joħroġ mill-

Unjoni Ekonomika u Monetarja; 

6. Jirrimarka li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-Kummissjoni stess għall-pajjiżi 

individwali, meta jirrakkomandaw l-awsterità, huma l-kawża ta' żieda fl-inugwaljanzi u 
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fil-faqar; 

7. Jirrikonoxxi li ċertu livell ta' adattabilità jista' jkun ħaġa pożittiva, dment li din tkun 

mixtieqa sew minn min iħaddem u sew mill-impjegati, u tkun ġiet innegozjata b'mod 

korrett miż-żewġ partijiet;  

8. Jesiġi li l-Kummissjoni ttemm il-politiki żbilanċjati tagħha madwar l-UE kollha kemm 

hi, u tippermetti lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri fil-livell nazzjonali sabiex 

jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom soluzzjonijiet adatti għall-problemi u għall-

preokkupazzjonjiet speċifiċi tagħhom; 

9. Ifakkar li ż-żgħażagħ huma essenzjali għall-ġejjieni tagħna, u li bħalissa huma l-vittmi 

tal-politiki tal-UE; ifakkar, għaldaqstant, li huwa importanti li l-Istati Membri jitħallew 

jimplimentaw il-politiki meħtieġa biex joħolqu impjiegi għaż-żgħażagħ; 

10. Ifakkar li biss l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu dwar il-miżuri meħtieġa biex jevitaw 

il-fenomenu tal-"foqra li jaħdmu", u li jeħtieġ li jitħallew jiddeċiedu huma x'politiki 

jimplimentaw biex jikkumbattu din ix-xejra fil-livell nazzjonali; 

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri. 

 

Or. en 

 

 


