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2. Jenfasizza li l-għanijiet u l-impenji 
soċjali tal-UE huma importanti daqs l-
għanijiet ekonomiċi tagħha; jenfasizza li l-
ħtieġa ta' investiment fl-iżvilupp soċjali 
mhijiex biss mezz biex jiġu garantiti li t-
tkabbir u l-konverġenza ekonomiċi jkunu 
jistgħu jinkisbu, iżda għandha tkun ukoll 
objettiv speċifiku fih innifsu; jilqa' 
pożittivament ir-rikonoxximent tal-
importanza tal-pilastru soċjali u l-bżonn li 
tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-UE kif 
ukoll li tingħata tweġiba lill-inugwaljanzi fi 
ħdan ir-reġjuni u bejniethom; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu d-
drittijiet soċjali billi jimplimentaw il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
(EPSR) b'tali mod li tinbena dimensjoni 
soċjali reali għall-UE, anki billi jieħdu nota 
tal-istudji reċenti u jtejbu l-viżibbiltà u l-
impatt politiċi tat-tabella ta' valutazzjoni 
tal-indikaturi soċjali u tal-impjiegi ewlenin, 
filwaqt li jfornu għall-indikaturi kollha 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż, inklużi dawk immirati li 
jippromwovu azzjonijiet trasformattivi lejn 
Unjoni aktar sostenibbli mil-lat soċjali, 
ekonomiku u ambjentali; jistieden lill-
Kummissjoni tuża l-20 prinċipju tal-EPSR 
bħala markaturi għall-valutazzjoni tas-
suċċess tal-pajjiżi fl-integrazzjoni tal-
impenn tagħhom fir-rigward tal-EPSR fil-

2. Jenfasizza li l-għanijiet u l-impenji 
soċjali tal-UE huma importanti daqs l-
għanijiet ekonomiċi tagħha; jenfasizza li l-
ħtieġa ta' investiment fl-iżvilupp soċjali 
mhijiex biss mezz biex jiġi garantit li t-
tkabbir u l-konverġenza ekonomiċi jkunu 
jistgħu jinkisbu, iżda trid tkun ukoll 
objettiv speċifiku fih innifsu; jilqa' 
pożittivament ir-rikonoxximent tal-
importanza tal-pilastru soċjali u l-bżonn li 
tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-UE kif 
ukoll li tingħata tweġiba lill-inugwaljanzi fi 
ħdan ir-reġjuni u bejniethom; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu d-
drittijiet soċjali billi jimplimentaw il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
(EPSR) b'tali mod li tinbena dimensjoni 
soċjali reali għall-UE, anki billi jieħdu nota 
tal-istudji reċenti u jtejbu l-viżibbiltà u l-
impatt politiċi tat-tabella ta' valutazzjoni 
tal-indikaturi soċjali u tal-impjiegi ewlenin, 
filwaqt li jwettqu r-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi kollha għall-pajjiżi, inklużi dawk 
maħsuba biex jippromwovu azzjonijiet 
trasformattivi lejn Unjoni aktar sostenibbli 
mil-lat soċjali, ekonomiku u ambjentali; 
jistieden lill-Kummissjoni tuża l-
20 prinċipju tal-EPSR bħala markaturi 
għall-valutazzjoni tas-suċċess tal-pajjiżi fl-
integrazzjoni tal-impenn tagħhom fir-
rigward tal-EPSR fil-politiki ekonomiċi 
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politiki ekonomiċi tagħhom, kif ukoll 
issaħħaħ il-kapaċità ta' monitoraġġ tagħha 
tas-sitwazzjoni soċjali; jisħaq fuq il-fatt li 
l-impjiegi u l-kunsiderazzjonijiet ta' 
natura soċjali għandhom ikunu fuq l-
istess livell bħal dawk ta' natura 
ekonomika fil-qafas tal-Proċedura ta' 
Żbilanċ Makroekonomiku;

tagħhom, kif ukoll issaħħaħ il-kapaċità ta' 
monitoraġġ tagħha tas-sitwazzjoni soċjali; 
jenfasizza li l-indikaturi tal-impjiegi 
għandhom jitqiegħdu fuq bażi ugwali 
mal-indikaturi ekonomiċi, biex b'hekk 
ikunu jistgħu jwasslu għal analiżi 
profonda u għal azzjoni korrettiva fl-Istati 
Membri rilevanti;
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40. Jirrileva li l-aċċess universali għal 
pensjonijiet tal-irtirar u tax-xjuħija 
pubbliċi, adegwati u bbażati fuq is-
solidarjetà jridu jingħataw lil kulħadd; 
jirrikonoxxi l-isfidi li jiffaċċjaw l-Istati 
Membri biex isaħħu s-sostenibbiltà tas-
sistemi tal-pensjoni, iżda jenfasizza l-
importanza li tiġi salvagwardata s-
solidarjetà f'dawk is-sistemi; jemmen li l-
aħjar mod biex jiġu żgurati pensjonijiet 
sostenibbli, sikuri u adegwati għan-nisa u l-
irġiel huwa li tiżdied ir-rata ġenerali tal-
impjiegi u jinħolqu aktar impjiegi ta' 
kwalità għall-etajiet kollha, jitjiebu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg u 
li jiġi allokat l-infiq pubbliku 
supplimentari meħtieġ; jemmen li r-riformi 
tas-sistemi tal-pensjoni għandhom 
jiffokaw, fost affarijiet oħrajn, fuq l-età 
effettiva tal-irtirar u għandhom jirriflettu x-
xejriet tas-suq tax-xogħol, ir-rati tat-twelid, 
is-sitwazzjoni tas-saħħa u tal-ġid, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-proporzjon 
ta' dipendenza fuq l-ekonomija; iqis li 
dawn ir-riformi jridu jqisu wkoll is-
sitwazzjoni ta' miljuni ta' ħaddiema fl-
Ewropa, b'mod partikolari n-nisa, iż-
żgħażagħ u dawk li jaħdmu għal rashom, li 
jsofru minn impjiegi mhux sikuri u 
atipiċi, perjodi ta' qgħad involontarju u 

40. Jirrileva li l-aċċess universali għal 
pensjonijiet tal-irtirar u tax-xjuħija 
adegwati għandu jkun disponibbli għal 
kulħadd; jirrikonoxxi l-isfidi li jiffaċċjaw l-
Istati Membri biex isaħħu s-sostenibbiltà 
tas-sistemi tal-pensjoni, iżda jenfasizza l-
importanza li tiġi salvagwardata s-
solidarjetà f'dawk is-sistemi; jemmen li 
wieħed mill-aħjar modi biex jiġu żgurati 
pensjonijiet sostenibbli, sikuri u adegwati 
għan-nisa u l-irġiel huwa li tiżdied ir-rata 
ġenerali tal-impjiegi u jinħolqu aktar 
impjiegi ta' kwalità għall-etajiet kollha, li 
jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-
impjiegi, u li l-pensjonijiet statutorji jiġu 
kkomplementati minn skemi 
okkupazzjonali, supplimentari u privati; 
jemmen li r-riformi tas-sistemi tal-pensjoni 
għandhom jiffokaw, fost affarijiet oħrajn, 
fuq l-età effettiva tal-irtirar, u għandhom 
jirriflettu x-xejriet tas-suq tax-xogħol, ir-
rati tat-twelid, is-sitwazzjoni tas-saħħa u 
tal-ġid, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-
proporzjon ta' dipendenza fuq l-ekonomija; 
iqis li dawn ir-riformi jridu jqisu wkoll is-
sitwazzjoni ta' miljuni ta' ħaddiema fl-
Ewropa, b'mod partikolari tan-nisa, taż-
żgħażagħ u ta' dawk li jaħdmu għal 
rashom;
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ħin tax-xogħol imnaqqas;
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43. Huwa tal-fehma li l-politika ta' 
koeżjoni, bħala waħda mill-politiki ta' 
investiment ewlenin tal-Unjoni Ewropea, 
uriet l-effikaċja tagħha fiż-żieda tal-
koeżjoni soċjali u fit-tnaqqis tal-
inugwaljanzi; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jużaw bis-sħiħ il-finanzjament disponibbli 
għall-implimentazzjoni tal-EPSR;

43. Huwa tal-fehma li l-politika ta' 
koeżjoni, bħala waħda mill-politiki ta' 
investiment ewlenin tal-Unjoni Ewropea, 
uriet l-effikaċja tagħha biex tqawwi l-
koeżjoni soċjali u tnaqqas l-inugwaljanzi; 
iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw bis-sħiħ 
il-finanzjament disponibbli; jilqa' l-
allinjament aktar mill-qrib bejn is-
Semestru Ewropew u l-politika ta' 
koeżjoni;
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