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Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
f'isem il-Grupp ID

Rapport A9-0183/2020
Klára Dobrev
L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
(2020/2079(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0183/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-
euro fl-2020

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-kriżi tal-COVID-19 qed ikollha effetti bla preċedent fuq l-Istati Membri kollha;

B. billi r-rata tal-qgħad taż-żona tal-euro hija mistennija li tiżdied minn 7,5 % fl-2019 għal 
madwar 9,5 % fl-2020, b'differenzi sostanzjali bejn l-Istati Membri;

C. billi l-lockdowns mandati mill-gvern biex jiġġieldu l-kriżi tal-COVID-19 se jkollhom 
impatt sinifikanti fuq is-sitwazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini tal-Istati Membri, 
b'mod partikolari dawk l-aktar foqra; billi l-kriżi tal-COVID-19 qed ikollha impatt 
negattiv sproporzjonat fuq ħafna setturi u professjonijiet;

D. billi l-kriżi tal-COVID-19 enfasizzat il-ħtieġa ta' sistemi b'saħħithom tas-saħħa u tal-
kura soċjali fl-Istati Membri;

E. billi, b'mod ġenerali, l-investimenti soċjali fl-Istati Membri huma vitali sabiex jiżguraw 
li l-Istati Membri jkollhom is-sistema meħtieġa fis-seħħ biex jipprovdu liċ-ċittadini 
tagħhom b'servizzi soċjali ta' kwalità għolja, speċjalment fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-
pensjonijiet u s-saħħa;

F. billi s-swieq tax-xogħol tal-Istati Membri u anke ta' reġjuni partikolari fi ħdan l-Istati 
Membri jvarjaw b'ħafna modi u jużaw firxa ta' oqfsa differenti; billi dawn l-oqfsa 
storikament ġew żviluppati reġjonalment u nazzjonalment fuq linji speċifiċi, marbuta 
mill-qrib mas-sistemi ta' protezzjoni soċjali fis-seħħ;

G. billi l-Istati Membri kienu diġà qed jiffaċċjaw sfidi strutturali fis-suq tax-xogħol qabel 
il-kriżi tal-COVID-19, inklużi parteċipazzjoni baxxa u nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u 
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tal-kwalifiki; billi huma meħtieġa miżuri mmirati fil-livell nazzjonali sabiex il-persuni 
inattivi jitħejjew għall-ħtiġijiet speċifiċi tas-swieq tax-xogħol tagħhom;

H. billi waħda mill-akbar sfidi għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fiż-żona tal-
euro hija n-nuqqas ta' ħaddiema b'ħiliet; billi f'ċerti pajjiżi n-nuqqas ta' ħaddiema b'ħiliet 
jiżvela l-iskarsezza tal-forza tax-xogħol, filwaqt li f'pajjiżi oħra dan jirrifletti n-nuqqas 
ta' tlaqqigħ strutturali bejn il-forza tax-xogħol disponibbli u l-ħtiġijiet tal-kumpaniji;

I. billi l-Istati Membri llimitaw il-konsegwenzi ekonomiċi tal-lockdowns fil-ġlieda kontra 
l-kriżi tal-COVID-19 billi rreġistraw għexieren ta' miljuni ta' ħaddiema fi skemi ta' 
assenza bil-permess għal żmien qasir, immudellati fuq il-programm Ġermaniż 
Kurzarbeit (xogħol b'ħinijiet iqsar), li fih il-gvernijiet iħallsu lill-ħaddiema bejn 60 u 
85 % tal-pagi tagħhom biex jaħdmu ammont inqas ta' sigħat jew xejn; billi fl-aħħar ta' 
Awwissu 2020, il-Kummissjoni pproponiet id-distribuzzjoni ta' EUR 81,4 biljun mill-
istrument li għadu kif inħoloq għal appoġġ temporanju biex jittaffew ir-riskji tal-qgħad 
f'emerġenza (SURE);

J. billi huwa stmat li fl-akbar ħames pajjiżi tal-UE, 9 miljun ħaddiem b'ħinijiet iqsar, 
madwar 20 % ta' dawk irreġistrati fi skemi bħal dawn, huma impjegati f'impjiegi 
"żombi" f'industriji li se jkomplu jitħabtu minħabba l-COVID-19, inklużi dawk tal-
ivvjaġġar, it-turiżmu, l-ospitalità, id-divertiment u l-bejgħ bl-imnut; billi jekk is-sussidji 
tal-pagi jintemmu fl-2021, dawn id-9 miljun persuna se jkunu fil-periklu li jisfaw 
qiegħda; billi dawn l-impjiegi "żombi" jirrappreżentaw 6 % tal-impjiegi totali fl-UE1;

K. billi d-diġitalizzazzjoni u l-intelliġenza artifiċjali huma kruċjali għal ħafna setturi 
ekonomiċi, peress li jżidu l-kompetittività u joħolqu opportunitajiet ta' xogħol u 
prosperità ekonomika; billi l-bidliet teknoloġiċi wasslu għal żieda fid-domanda għal 
persuni bil-ħiliet rilevanti; billi filwaqt li d-diġitalizzazzjoni tista', minn naħa, tkun 
opportunità għall-ħolqien tal-impjiegi u l-avvanz soċjali, min-naħa l-oħra, tista' tkun 
ukoll kawża tal-qgħad;

L. billi minbarra x-xogħol b'ħinijiet iqsar, forom oħra ta' xogħol bħat-telexogħol jew it-
telexogħol intlaqgħu ħafna madwar l-UE kollha; billi l-arranġamenti tal-ħin tax-xogħol 
flessibbli u t-telexogħol jista' jkollhom rwol kruċjali fil-preservazzjoni tal-impjiegi kif 
ukoll fl-appoġġ ta' bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

M. billi l-lockdowns mandati mill-gvern għall-ġlieda kontra l-COVID-19 wasslu għal żieda 
fil-vjolenza domestika, li min-naħa tagħha wasslet għal żieda fil-problema ta' persuni 
mingħajr dar; billi ż-żieda fil-problema ta' persuni mingħajr dar matul l-aħħar deċennju 
għandha ħafna kawżi differenti u billi l-indirizzar tagħha b'mod effettiv ikun jeħtieġ li l-
Istati Membri jieħdu miżuri f'oqsma differenti bħall-kura tas-saħħa, il-politika tas-suq 
tax-xogħol u l-protezzjoni tan-nisa kontra l-vjolenza domestika;

N. billi l-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt negattiv b'mod sproporzjonat fuq il-persuni 
b'diżabilità u l-familji tagħhom; billi r-rati ta' faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, għadhom 
għoljin f'ħafna Stati Membri, u billi ħafna pensjonanti wkoll għandhom diffikultà biex 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Ir-riskju ta' 9 miljun impjieg żombi fl-Ewropa), 
17 ta' Ġunju 2020.
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ilaħħqu mal-ħajja;

O. billi l-kriżi tal-COVID-19 kixfet u aggravat il-problemi li ħafna ħaddiema staġonali 
jiffaċċjaw fir-rigward tal-assigurazzjoni tas-saħħa, il-protezzjoni soċjali u s-sigħat tax-
xogħol adegwati;

P. billi f'Settembru 2020, il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen ħabbret li 
37 % mill-fond ta' rkupru ta' EUR 750 biljun se jintefqu fuq l-objettivi tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

1. Huwa mħasseb dwar l-effetti soċjali tal-kriżi tal-COVID-19 u l-impatt tal-lockdowns 
mandati mill-gvern, b'mod partikolari fuq unitajiet domestiċi bi dħul baxx, familji u 
gruppi vulnerabbli bħall-anzjani u l-persuni b'diżabilità, kif ukoll il-ħaddiema li jinsabu 
fuq quddiem nett matul il-kriżi; jistieden lill-Istati Membri jibqgħu lura milli jirrestrinġu 
l-libertajiet sakemm ma jkunx assolutament meħtieġ;

2. Jafferma mill-ġdid li s-suq tax-xogħol u l-politika tal-impjiegi huma kompetenzi 
esklużivi tal-Istati Membri u, bħala tali, jirrifjuta r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi (CSRs) tal-Kummissjoni;

3. Jiddispjaċih għal fatt li l-livell tal-qgħad fost iż-żgħażagħ f'diversi Stati Membri għadu 
għoli ħafna; huwa tal-opinjoni li l-istrumenti finanzjarji tal-UE f'dan il-qasam mhumiex 
effiċjenti u jipproduċu biss riżultati limitati; ifakkar li, skont ir-Rapport Speċjali 
Nru 3/2015 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ għamlet 
progress limitat u r-riżultati tagħha naqsu milli jilħqu l-aspettattivi inizjali; jenfasizza, 
f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li tittejjeb l-effiċjenza tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ qabel jiġi 
ppjanat li jiżdied il-baġit tagħha; ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-prinċipju tas-
sussidjarjetà fir-rigward tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, li jista' jiġi miġġieled aħjar fil-livell 
tal-Istati Membri, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tas-swieq tax-xogħol nazzjonali, reġjonali 
u lokali;

4. Ifakkar li l-Istati Membri biss għandhom jieħdu deċiżjonijiet rigward il-politiki 
domestiċi tagħhom biex jgħinu liż-żgħażagħ isibu impjiegi ta' kwalità għolja; jistieden 
lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw il-qafas regolatorju meħtieġ għas-swieq 
tax-xogħol tagħhom u jfasslu s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom sabiex iż-
żgħażagħ jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri 
jistabbilixxu oqfsa għal sistemi ta' taħriġ doppju;

5. Jinnota li l-popolazzjoni fl-Ewropa qed tixjieħ; ifakkar li d-demografija għandha impatt 
konsiderevoli fuq is-suq tax-xogħol; iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'dan ir-rigward, 
jimplimentaw politiki biex ireġġgħu lura x-xejra tat-tixjiħ fil-kontinent mingħajr ma 
jirrikorru għall-istrument tal-migrazzjoni, li jwassal għal dumping soċjali; jindika l-
ħtieġa li tiżdied ir-rata ta' impjieg u li jittejbu l-ħiliet diġitali tal-ħaddiema li għandhom 
aktar minn 50 sena, kemm billi jinħolqu inċentivi għall-kumpaniji f'oqsma differenti kif 
ukoll billi jiġi żgurat l-aċċess għal opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja;

6. Jirrifjuta l-proposta għal skema Ewropea ta' riassigurazzjoni tal-qgħad peress li din 
tikkostitwixxi pass ulterjuri lejn unjoni ta' trasferiment; huwa tal-opinjoni li skema bħal 
din ma ssolvix il-problemi tas-suq tax-xogħol nazzjonali u reġjonali strutturali li huma 
ta' natura permanenti; jistieden, minflok, lill-Istati Membri jagħmlu investimenti b'mod 
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adegwat fil-politiki tas-suq tax-xogħol u fir-riformi ekonomiċi biex jipprevjenu qgħad 
fit-tul;

7. Jenfasizza li l-istrument SURE li għadu kif inħoloq irid ikun temporanju; jistieden lill-
Istati Membri riċevituri jużaw parti mill-finanzjament SURE biex jaġġornaw il-ħiliet 
tal-persuni f'riskju ta' qgħad sabiex ikunu jistgħu jaqilbu għal setturi aktar vijabbli;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex iżidu l-inklużjoni u l-integrazzjoni ta' 
persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol;

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li l-persuni impjegati jirċievu paga li 
tippermettilhom ħajja deċenti f'pajjiżhom; ifakkar, f'dan ir-rigward, li kwalunkwe 
deċiżjoni dwar l-istabbiliment ta' pagi minimi hija prerogattiva tal-Istati Membri; jinsab 
imħasseb li l-Kummissjoni qed tuża l-momentum iġġenerat mill-coronavirus biex 
tkompli tagħti spinta lill-aġenda tagħha stess dwar kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali; itenni li pagi kompetittivi jistgħu diġà jinkisbu b'mod adegwat permezz ta' 
negozjar kollettiv u trade unions;

10. Iqis li l-pandemija tal-COVID-19 u l-lockdowns mandati mill-gvern żiedu drastikament 
l-għadd ta' sigħat li l-impjegati qed jaħdmu mid-dar; jirrikonoxxi li t-telexogħol għandu 
ħafna benefiċċji soċjali u finanzjarji għall-impjegati u n-negozji; iqis li l-kapaċità tal-
istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE li jiffunzjonaw mill-bogħod tipprovdi opportunità 
ideali għall-istituzzjonijiet biex inaqqsu n-nefqa fuq l-ispazju għall-uffiċċji; iħeġġeġ lill-
Istati Membri jiżviluppaw, jippromwovu, jappoġġaw u jirregolaw it-telexogħol u x-
xogħol fuq pjattaforma diġitali;

11. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għall-ħaddiema 
mobbli transfruntiera u għall-ħaddiema staġonali;

12. Jenfasizza li l-SMEs għandhom rwol kruċjali fit-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-
impjiegi fl-UE; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-appoġġ tagħhom għall-SMEs;

13. Jinnota li r-rati ta' faqar għadhom għoljin f'ħafna Stati Membri; jenfasizza li l-ħolqien ta' 
impjiegi deċenti huwa l-aħjar strument biex jiġi miġġieled il-faqar; jenfasizza li l-faqar 
fost it-tfal għandu ħafna kawżi differenti u li kwistjonijiet rilevanti bħall-kura tas-saħħa, 
l-edukazzjoni, il-kura tat-tfal, in-nutrizzjoni u l-akkomodazzjoni jaqgħu taħt il-
kompetenzi u r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jindirizzaw il-faqar fost it-tfal bħala kwistjoni ta' prijorità;

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li s-sistemi tat-taxxa u l-iskemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom ma joħolqu l-ebda ostaklu għall-ħolqien tal-impjiegi; jemmen li ambjent legali 
favorevoli għall-SMEs huwa kundizzjoni importanti għat-tkabbir ekonomiku; ifakkar li 
sistemi ta' protezzjoni soċjali b'saħħithom u sostenibbli huma mibnija fuq ekonomiji bi 
prestazzjoni tajba u li jiffunzjonaw tajjeb;

15. Jirrifjuta kwalunkwe sforz taħt il-bandiera tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
biex jiġu standardizzati l-politiki soċjali u s-sistemi ta' protezzjoni soċjali tal-Istati 
Membri, peress li dan idgħajjef l-effettività tal-politiki nazzjonali tagħhom f'dawn l-
oqsma;
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16. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li s-sistemi tal-pensjonijiet tagħhom jibqgħu 
adegwati u sostenibbli għall-ħaddiema u għall-persuni li jaħdmu għal rashom; iħeġġeġ 
lill-Istati Membri jiggarantixxu pensjonijiet tax-xjuħija deċenti u jindirizzaw il-faqar 
fost il-pensjonanti;

17. Jilqa' l-fatt li matul il-kriżi tal-COVID-19, ħafna Stati Membri ħadu miżuri straordinarji 
biex jipprevjenu u jindirizzaw il-problema tal-persuni mingħajr dar billi jipprovdu 
akkomodazzjonijiet ta' emerġenza; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki 
biex tiġi indirizzata l-problema dejjem tikber tal-problema tal-persuni mingħajr dar;

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

Or. en


