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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi l-għadd totali ta' persuni li 
jinsabu f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni 
soċjali (AROPE) huwa ta' 22,5 % u li, 
avolja dan il-perċentwal huwa aktar baxx 
mil-livelli ta' qabel il-kriżi, l-objettiv 
ewlieni tal-istrateġija Ewropa 2020 li 
jnaqqas b'20 miljun l-għadd ta' dawn il-
persuni għadu ferm 'il bogħod milli 
jintlaħaq; billi r-rata AROPE għat-tfal 
kompliet tonqos iżda għadha għolja b'mod 
inaċċettabbli; billi r-rata AROPE għat-tfal 
li jgħixu f'unitajiet familjari b'ġenitur 
wieħed hija d-doppju tal-medja għat-tfal 
b'mod ġenerali; billi livelli għoljin ta' 
inugwaljanza jnaqqsu l-produzzjoni 
ekonomika u l-potenzjal ta' tkabbir 
sostenibbli;

J. billi l-għadd totali ta' persuni li 
jinsabu f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni 
soċjali (AROPE) huwa ta' 22,5 %, u billi, 
avolja dan il-perċentwal huwa aktar baxx 
mil-livelli ta' qabel il-kriżi, l-objettiv 
ewlieni tal-istrateġija Ewropa 2020 li 
jnaqqas b'20 miljun l-għadd ta' dawn il-
persuni għadu ferm 'il bogħod milli 
jintlaħaq; billi aktar minn 100 miljun 
persuna kienu diġà f'riskju ta' faqar jew 
esklużjoni soċjali fl-2007; billi r-rata 
AROPE għat-tfal kompliet tonqos, iżda 
għadha għolja b'mod inaċċettabbli; billi r-
rata AROPE għat-tfal li jgħixu f'unitajiet 
familjari b'ġenitur wieħed hija d-doppju 
tal-medja għat-tfal b'mod ġenerali; billi 
livelli għoljin ta' inugwaljanza jnaqqsu l-
produzzjoni ekonomika u l-potenzjal ta' 
tkabbir sostenibbli;
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18. Jinnota li l-UE għadha ġġarrab 
problemi strutturali li jeħtieġ jiġu 
indirizzati; jirrikonoxxi li l-miżuri ta' 
awsterità mhumiex xierqa biex jipprovdu 
soluzzjonijiet sostenibbli għal dawn il-
problemi; jissottolinja l-ħtieġa kruċjali li 
tingħata spinta lid-domanda domestika billi 
jiġi promoss l-investiment pubbliku u 
privat kif ukoll riformi strutturali 
soċjalment u ekonomikament bilanċjati li 
jnaqqsu l-inugwaljanzi u jippromwovu 
impjiegi ta' kwalità u inklużivi, it-tkabbir 
sostenibbli u l-investiment soċjali u 
konsolidament fiskali responsabbli, biex 
b'hekk tissaħħaħ mogħdija favorevoli lejn 
aktar koeżjoni u ambjent ta' konverġenza 
soċjali 'l fuq għan-negozji u għas-servizzi 
pubbliċi bil-għan li jinħolqu aktar impjiegi 
ta' kwalità filwaqt li jiġu bilanċjati d-
dimensjonijiet soċjali u ekonomiċi; 
jenfasizza li dawk il-prijoritajiet se jinkisbu 
biss jekk l-investiment fil-kapital uman jiġi 
prijoritizzat bħala strateġija komuni;

18. Jinnota li l-UE għadha ġġarrab 
problemi strutturali li jeħtieġ li jiġu 
indirizzati; jirrikonoxxi li l-miżuri ta' 
awsterità mhumiex adatti biex jipprovdu 
soluzzjonijiet sostenibbli għal dawn il-
problemi; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-
investimenti f'impjiegi ta' kwalità, fil-
protezzjoni soċjali u fl-inklużjoni soċjali 
jiġu esklużi mill-kalkolu tad-defiċit fil-
kuntest tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir; 
jissottolinja l-ħtieġa kruċjali li tingħata 
spinta lid-domanda domestika billi jiġi 
promoss l-investiment pubbliku u privat kif 
ukoll riformi strutturali soċjalment u 
ekonomikament bilanċjati li jnaqqsu l-
inugwaljanzi u jippromwovu impjiegi ta' 
kwalità u inklużivi, it-tkabbir sostenibbli u 
l-investiment soċjali u konsolidament 
fiskali responsabbli, biex b'hekk tissaħħaħ 
mogħdija favorevoli lejn aktar koeżjoni u 
ambjent ta' konverġenza soċjali tiżdied 
għan-negozji u għas-servizzi pubbliċi, bil-
għan li jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità 
filwaqt li jiġu bilanċjati d-dimensjonijiet 
soċjali u ekonomiċi; jenfasizza li dawk il-
prijoritajiet se jinkisbu biss jekk l-
investiment fil-kapital uman jiġi 
prijoritizzat bħala strateġija komuni;
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21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri kollha jniedu u/jew isaħħu r-
regolamentazzjoni ta' forom ġodda ta' 
xogħol; jesprimi tħassib, f'dan il-kuntest, 
dwar il-kopertura tal-ħaddiema atipiċi u 
tal-ħaddiema li jaħdmu għal rashom, li ta' 
spiss ma jkollhomx aċċess sħiħ għas-
sistema tal-protezzjoni soċjali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiżviluppaw u jippromwovu miżuri li 
jkollhom effikaċja ppruvata fit-tnaqqis ta' 
xogħol mhux iddikjarat, li jippermettu r-
rikonoxximent tad-drittijiet tax-xogħol tal-
ħaddiema domestiċi u tal-indukrar kif ukoll 
itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol;

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri kollha jniedu u/jew isaħħu r-
regolamentazzjoni ta' forom ġodda ta' 
xogħol; jesprimi tħassib, f'dan il-kuntest, 
dwar il-kopertura tal-ħaddiema atipiċi u 
tal-ħaddiema li jaħdmu għal rashom, li ta' 
spiss ma jkollhomx aċċess sħiħ għas-
sistema tal-protezzjoni soċjali; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiżviluppaw u jippromwovu miżuri li jkunu 
taw prova li huma effikaċi biex inaqqsu x-
xogħol mhux iddikjarat, jippermettu r-
rikonoxximent tad-drittijiet tax-xogħol tal-
ħaddiema domestiċi u tal-indukrar kif ukoll 
itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol; 
jistieden lill-Istati Membri u lill-
Kummissjoni jipprojbixxu kuntratti ta’ 
żero sigħat;
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