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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Impjiegi u 

Aspetti Soċjali fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 

(2017/2260(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

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

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 145, 148, 152, 153, 174 u 349 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u l-Kummissjoni 

Ewropea1, 

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 

partikolari t-Titolu IV (Solidarjetà) tagħha, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, 

– wara li kkunsidra l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli Nru 1 ("Jinqered il-faqar ta' kull tip 

kullimkien"), u b'mod partikolari l-Mira Nru 3 ("Jiġu implimentati sistemi u miżuri ta' 

protezzjoni soċjali, adegwati skont il-pajjiż, għal kulħadd, inklużi bażijiet, u sal-2030 

tinkiseb kopertura sostanzjali tal-foqra u l-persuni vulnerabbli"), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 bit-

titolu "Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2018" (COM(2016)0690), 

– wara li kkunsidra l-abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi mill-Kummissjoni u 

mill-Kunsill tat-22 ta' Novembru 2017 li jakkumpanja l-Komunikazzjoni mill-

Kummissjoni dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (COM(2016)0674), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 għal deċiżjoni 

tal-Kunsill dwar linji gwida tal-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi 

(COM(2015)0677), 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 għal 

rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro 

(COM(2016)0770), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 bit-titolu 

"Rapport dwar il-Mekkaniżmu ta' Twissija 2018" (COM(2016)0771), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2017 bit-

titolu "Abbozz tal-Pjanijiet Baġitarji tal-2018: Valutazzjoni Ġenerali" 

(COM(2017)0800), 

                                                 
1  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu "L-

istabbiliment tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali" (COM(2017)0250), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2017 bit-titolu 

"Inizjattiva ta' appoġġ għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u l-

persuni li jindukraw li jaħdmu" (COM(2017)0252), 

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-

26 ta' April 2017 bit-titolu "Taking stock of the 2013 Recommendation" (Rendikont tar-

Rakkomandazzjoni tal-2013 dwar "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ") 

(SWD(2017)0258), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Ottubru 2016 bit-titolu "Il-

Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara" 

(COM(2016)0646), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 għal 

Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li 

jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu 

"It-Tisħiħ tal-Investimenti Ewropej għall-impjieg u t-tkabbir: Lejn it-tieni fażi tal-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u pjan ġdid ta' Investiment Estern għall-Ewropa" 

(COM(2016)0581), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ġunju 2016 bit-titolu 

"Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa: Naħdmu flimkien biex insaħħu l-kapital 

uman, l-impjegabbiltà u l-kompetittività" (COM(2016)0381), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2016 bit-titolu 

"Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva" (COM(2016)0356), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "L-

Ewropa tinvesti mill-ġdid, Rendikont tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa u l-passi li 

jmiss" (COM(2016)0359), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2016 dwar it-

tnedija ta' konsultazzjoni dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 

(COM(2016)0127) u l-annessi tagħha, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2016 għal deċiżjoni tal-

Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri 

(COM(2015)0071), u l-pożizzjoni dwarha tal-Parlament tal-15 ta' Settembru 20161, 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Ħames Presidenti tat-22 ta' Ġunju 2015 dwar 

"Nikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa", 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Diċembru 2015 dwar il-

promozzjoni tal-ekonomija soċjali bħala mutur ewlieni ta' żvilupp ekonomiku u soċjali 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2016)0355. 
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fl-Ewropa, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2017 dwar il-ġlieda kontra 

l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-politiki 

ekonomiċi taż-żona tal-euro2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar il-politiki dwar l-

introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2017 dwar aġenda ġdida 

għall-ħiliet għall-Ewropa4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar is-Semestru Ewropew 

għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ 

Annwali dwar it-Tkabbir 20175, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew 

tad-Drittijiet Soċjali6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-2 ta' Frar 2016 dwar il-proposta 

għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Pjattaforma 

Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-iskoraġġiment ta' xogħol 

mhux iddikjarat7, 

– wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet konklużivi tar-rapport tal-Kumitat tan-NU dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità dwar ir-rapport inizjali tal-Unjoni Ewropea 

(Settembru 2015), 

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-Qorti tal-Awdituri ta' Marzu 2017 

bit-titolu: "Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza? 

Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ", 

– wara li kkunsidra d-dibattitu mar-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali dwar il-

prijoritajiet tas-Semestru Ewropew 2018, 

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-

0000/2017), 

A. billi r-rata tal-qgħad fl-UE qed tiżdied u laħqet il-235.4 miljun persuna impjegata fit-

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2017)0451. 
2  Testi adottati, P8_TA(2017)0418. 
3  Testi adottati, P8_TA(2017)0403. 
4  Testi adottati, P8_TA(2017)0360. 
5 Testi adottati, P8_TA(2017)0039. 
6 Testi adottati, P8_TA(2017)0010. 
7 Testi adottati, P8_TA(2016)0033. 
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tieni kwart tal-2017, li tikkostitwixxi rata tal-qgħad ta' 72.3 %, li jfisser li l-UE 

għaddejja b'ritmu tajjeb biex tilħaq il-mira ta' 75 % ta' rata tal-qgħad speċifikata fl-

istrateġija Ewropa 2020; 

B. billi f'disa' snin ir-rata tal-qgħad tal-UE tinsab fl-aktar livell baxx tagħha u hija ta' 

7.5 %; 

C. billi għalkemm jista' jiġi osservat titjib żgħir fir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, din 

xorta waħda għadha għolja b'mod preokkupanti b'16.6 % (18.7 % fiż-żona tal-euro); 

billi fl-2016 kien għad hemm 6.3 miljun żagħżugħ u żagħżugħa bejn il-15 u l-24 sena 

barra mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEETs); 

D. billi għalkemm id-differenzi fir-rati tal-qgħad fost l-Istati Membri huma iżgħar, dawn 

xorta waħda għadhom ogħla mil-livell ta' qabel il-kriżi; 

E. billi s-soċjetajiet fl-Unjoni Ewropea qed jixjieħu, filwaqt li dan il-fatt jippreżenta sfidi 

addizzjonali għas-sistemi tas-sigurtà soċjali u tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri;  

F. billi 80 miljun Ewropew għandhom diżabilità; billi l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-

aċċessibbiltà għalihom għadha lura; 

G. billi għalkemm jista' jiġi osservat ċertu ammont ta' progress fit-tnaqqis tal-faqar u l-

esklużjoni soċjali, xorta waħda għad hemm gruppi żvantaġġati fis-soċjetà kif ukoll 

disparitajiet reġjonali; 

H. billi għalkemm it-trasformazzjoni diġitali tirrikjedi li tal-inqas il-ħaddiema jkollhom 

ħiliet bażiċi diġitali, huwa stmat li 44 % tal-popolazzjoni tal-UE m'għandhiex tali 

ħiliet1; 

1. Jilqa' l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 bħala parti importanti mill-proċess ta' 

investiment Ewropew, abbażi ta' strateġija ta' investiment, riformi strutturali u finanzi 

pubbliċi responsabbli; jistieden lill-Istati Membri jqisu l-prijoritajiet identifikati fl-

istħarriġ fil-politiki u l-istrateġiji nazzjonali tagħhom biex jippromwovu t-tkabbir, l-

impjieg u l-protezzjoni soċjali;  

2. Jenfasizza l-ħtieġa għal riformi strutturali bl-għan li jittejbu s-suq tax-xogħol u l-politiki 

soċjali, sabiex il-forza tax-xogħol tkun megħjuna fil-ksib tal-ħiliet li teħtieġ u jiġu 

promossi opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, 

żieda fil-produttività tax-xogħol sabiex tiġi appoġġjata ż-żieda fis-salarji kif ukoll 

sistemi sostenibbli u adegwati tal-protezzjoni soċjali; 

3. Jilqa' l-Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 

u jemmen li l-20 prinċipju ewlieni dwar l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-

xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali jenħtieġ 

li jservu bħala punt ta' referenza fl-implimentazzjoni taċ-ċiklu tal-koordinazzjoni tal-

politika tas-Semestru Ewropew; 

4. Jilqa' t-tabella ta' valutazzjoni l-ġdida, li tipprovdi 14-il indikatur ewlieni għall-

                                                 
1  L-Indiċi tal-Ekonomija u tas-Soċjetà Diġitali, il-Kummissjoni Ewropea. 



 

PR\1140629MT.docx 7/10 PE615.238 

 MT 

monitoraġġ tal-impjiegi u l-prestazzjoni soċjali tal-Istati Membri fir-rigward ta' tliet 

dimensjonijiet wiesgħa, identifikati fil-kuntest tal-Pilastru Soċjali; jissottolinja l-fatt li 

għall-UE, bħala medja, 11 minn 14-il indikatur ewlieni rreġistraw titjib matul l-aħħar 

sena disponibbli, u dan ikkonferma t-titjib kostanti fis-suq tax-xogħol u s-sitwazzjoni 

soċjali li akkumpanjat l-irkupru ekonomiku; 

5. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-livell tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, li għadu għoli, filwaqt li 

l-għadd ta' NEETs baqa' l-istess; jilqa', f'dan ir-rigward, żieda fil-finanzjament għall-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ b'EUR 2.4 biljun għall-perjodu ta' bejn l-2017 

u l-2020; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmassimizzaw l-isforzi tagħhom biex 

jinvestu f'edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għolja sabiex jiġi ggarantit li l-ħiliet miksuba 

jissodisfaw id-domanda tas-suq tax-xogħol; jissottolinja f'dan ir-rigward, iż-żieda fid-

domanda għal ħiliet diġitali u ħiliet oħrajn trasferibbli u jinsisti li l-iżvilupp ta' dawn il-

ħiliet huwa urġenti u jinħtieġ b'mod partikolari; 

7. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 

itejbu s-servizzi u l-leġiżlazzjoni li huma importanti biex jinstab bilanċ xieraq bejn ix-

xogħol u l-ħajja; jitlob li jiġu żviluppati servizzi aċċessibbli u affordabbli għall-indukrar 

tat-tfal kif ukoll għall-edukazzjoni bikrija, u li jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-

ġenituri u għall-persuni li jindukraw billi jiġi permess it-teħid ta' liv vantaġġuz għall-

familja u jiġu permessi arranġamenti flessibbli tax-xogħol li jisfruttaw il-potenzjal ta' 

teknoloġiji ġodda; jissottolinja, f'dan ir-rigward, il-potenzjal tas-sħubijiet pubbliċi-

privati; 

8. Jissottolinja l-potenzjal tal-SMEs fil-ħolqien tal-impjiegi u l-ekonomija kollha kemm hi; 

iqis li huwa vitali li tiġi appoġġjata l-intraprenditorija u li jittejjeb l-ambjent tan-negozju 

billi jitneħħew il-piżijiet amministrattivi, jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament u jiġi 

appoġġjat l-iżvilupp ta' mudelli tat-taxxa u ta' proċeduri ssimplifikati tal-konformità 

mar-regoli tat-taxxa li jiffavorixxu l-SMEs, l-intraprendituri, il-mikroentitajiet u n-

negozji ġodda;  

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestu fl-iżvilupp ta' teknoloġiji u 

servizzi ġodda tal-produzzjoni u jippromwovuh; jissottolinja l-potenzjal tagħhom biex 

tiżdied il-produttività, jinħolqu impjiegi ġodda u jiġi stimulat it-tkabbir fit-tul;  

10. Iqis li t-tnaqqis demografiku, li jaffettwa r-reġjuni tal-UE fi gradi differenti, huwa fost l-

ostakoli serji li jxekklu t-tkabbir tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jintroduċu miżuri mfassla biex jindirizzaw din l-isfida; jissottolinja l-fatt li t-tnaqqis 

demografiku jirrikjedi approċċ olistiku, li jenħtieġ li jinkludi l-adattament tal-

infrastruttura meħtieġa, u t-titjib fis-servizzi pubbliċi u arranġamenti ta' xogħol 

flessibbli; 

11. Ifakkar li ż-żieda fl-istennija tal-għomor tirrikjedi l-adattament tas-sistemi tal-

pensjonijiet sabiex tiġi żgurata kwalità tajba ta' ħajja għall-anzjani; jenfasizza li dan 

jista' jintlaħaq billi l-età tal-irtirar ma tiġix marbuta biss mal-istennija tal-għomor iżda 

anke mas-snin tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni u billi jiġi evitat l-irtirar bikri 

mis-suq tax-xogħol;  
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12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsegwu l-politika tat-tixjiħ attiv, l-

inklużjoni soċjali tal-anzjani u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet;  

13. Huwa tal-fehma li l-Politika ta' Koeżjoni, bħala l-politika ewlenija tal-investiment tal-

Unjoni Ewropea, uriet l-effettività tagħha fit-tnaqqis tal-inugwaljanzi u għalhekk 

jenħtieġ li fil-qafas finanzjarju pluriennali futur, tal-inqas tinżamm f'livell baġitarju 

simili; iqis li l-Fond Soċjali Ewropew jenħtieġ li jinżamm bħala l-istrument ewlieni tal-

UE għall-integrazzjoni u riintegrazzjoni tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom sabiex il-persuni 

b'diżabilità jiġu inklużi aktar fis-suq tax-xogħol billi jitneħħew l-ostakoli leġiżlattivi u 

jinħolqu inċentivi għall-impjieg tagħhom; 

15. Jissottolinja l-fatt li n-nuqqas ta' konformità tad-domanda tax-xogħol mal-provvista tax-

xogħol huwa problema li tolqot ir-reġjuni kollha tal-UE, inklużi dawk l-aktar żviluppati; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw din il-kwistjoni billi 

jintroduċu miżuri għall-iffaċilitar tal-mobilità tal-ħaddiema fl-impjiegi, is-setturi u l-

postijiet sabiex id-domanda tax-xogħol tiġi ssodisfata bl-istess mod fir-reġjuni inqas 

żviluppati u f'dawk aktar żviluppati; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jagħtu wkoll attenzjoni partikolari liċ-ċirkostanzi uniċi tal-ħaddiema transkonfinali u 

tal-ħaddiema f'reġjuni periferiċi; 

16. Jissottolinja r-rwol tal-isħab soċjali bħala partijiet ikkonċernati essenzjali fil-proċess tar-

riforma u l-valur miżjud tal-involviment tagħhom fl-abbozzar, is-sekwenzar u l-

implimentazzjoni tar-riformi; jappoġġja l-opinjoni li l-forom ġodda ta' impjiegi fis-suq 

globalizzat jeħtieġu forom ġodda ta' djalogu soċjali; jafferma li l-Istati Membri jeħtieġ li 

jgħinu lin-nies jifformaw il-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol; 

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni.  
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NOTA SPJEGATTIVA 

L-għan tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT), li huwa parti integrali miċ-ċiklu tas-

Semestru Ewropew, huwa li jsaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli u l-konverġenza soċjali 

billi jidentifika l-prijoritajiet għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għas-sena li 

ġejja. Ir-rapporteur jinnota li din l-edizzjoni tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi tippreżenta 

r-riżultati mit-tabella ta' valutazzjoni soċjali, li tissostitwixxi t-tabella ta' valutazzjoni tal-

indikaturi ewlenin tal-impjiegi u dawk soċjali miftiehma fl-2013. It-tabella ta' valutazzjoni l-

ġdida tipprovdi għadd ta' Indikaturi Ewlenin għall-monitoraġġ tal-impjiegi u l-prestazzjoni 

soċjali tal-Istati Membri fir-rigward ta' tliet dimensjonijiet wiesgħa, identifikati fil-kuntest tal-

Pilastru, (i) l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol, (ii) is-swieq tax-xogħol 

dinamiċi u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, u (iii) l-appoġġ pubbliku/protezzjoni soċjali u l-

inklużjoni. 

Is-SAT tal-2018 juri s-sinjali pożittivi ta' rkupru tal-ekonomija Ewropea bi tkabbir ekonomiku 

stabbli, tnaqqis fir-rati ta' qgħad u titjib fl-investiment u l-finanzi pubbliċi. Fit-tieni kwart tal-

2017 kien hemm rekord ta' 235.4 miljun persuna impjegata, bi 8 miljun impjieg addizzjonali 

nħolqu mit-tieni kwart tal-2014. Ir-rati tal-faqar u tal-eskużjonijiet soċjali qed jonqsu. 

Madankollu, xorta waħda għad hemm ċerti problemi. L-għan ta' dan ir-rapport huwa li jindika 

l-aktar ostakoli kritiċi perpetwi għall-ksib tal-iżvilupp ekonomiku sostenibbli flimkien mal-

konverġenza soċjali u l-għoti ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri. 

Minkejja tnaqqis modest fir-ritmu ekonomiku, il-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' f'livell għoli 

b'mod inaċċettabbli ta' 16.6 % u 18.7 % għaż-żona tal-euro. Minbarra dan, 6.3 miljun 

żgħażugħ u żgħażugħa ta' bejn il-15 u l-24 sena jinsabu barra mill-edukazzjoni, impjieg jew 

taħriġ. Din hija waħda mill-aktar sfidi urġenti li jeħtieġ li tiġi indirizzata minnufih. Il-

Kummissjoni Ewropea ppreżentat għadd ta' miżuri permezz ta' Inizjattiva ewlenija favur l-

Impjieg taż-Żgħażagħ li riċentement ingħatat EUR 2.4 biljun addizzjonali għall-perjodu ta' 

bejn l-2017 u l-2020. Madankollu, jeħtieġ li jittieħdu aktar azzjonijiet kemm min-naħa tal-

Kummissjoni kif ukoll min-naħa tal-Istati Membri. 

Waħda mis-soluzzjonijiet sabiex tiġi indirizzata r-rata għolja tal-qgħad hija l-indirizzar tad-

diskrepanza bejn id-domanda tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet tal-forza tax-xogħol. Għalhekk, 

huwa mixtieq li l-politika tal-edukazzjoni tiġi adattata u li jittejbu l-oqfsa tat-taħriġ tal-ħiliet. 

Barra minn hekk, skont il-Eurostat, huwa stmat li 44 % tal-Ewropej għandhom nuqqas ta' 

ħiliet diġitali filwaqt li 90 % tal-impjiegi kollha jirrikjedu tal-inqas xi ftit minn dawn il-ħiliet 

diġitali. F'dan ir-rigward, l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali trasferibbli u ħiliet trasferibbli oħra huwa 

partikolarment meħtieġ. L-impjegaturi jsibuha diffiċli biex jimpjegaw ħaddiema f'ċerti oqsma, 

fenomenu li jseħħ kemm f'reġjuni inqas żviluppati kif ukoll f'dawk aktar żviluppati. 

Għalhekk, jenħtieġ li l-mobilità tal-ħaddiema fl-impjiegi, is-setturi u l-postijiet tingħata 

appoġġ. 

Jinħtieġu riformi strutturali sabiex jingħata spinta lill-investiment u tittejjeb il-produttività u 

fl-istess ħin jiġu żgurati sistemi ta' protezzjoni soċjali adegwati. Dawn jenħtieġ li jiffukaw 

b'mod partikolari fuq it-titjib tal-ambjent tan-negozju għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li 

joħolqu 85 % tal-impjiegi ġodda. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jappoġġjaw 

teknoloġiji ġodda tal-produzzjoni peress li dawn għandhom potenzjal li jagħtu spinta lill-

produttività u joħolqu impjiegi ġodda. 
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Ir-rapporteur jargumenta li s-sitwazzjoni demografika (jiġifieri t-tixjiħ tas-soċjetajiet Ewropej 

u d-depopolazzjoni sproporzjonata ta' xi reġjuni) tikkostitwixxi sfida għas-sistemi tas-sigurtà 

soċjali, is-servizzi u s-suq tax-xogħol kollu kemm hu. Għalhekk, sabiex din tiġi indirizzata, 

jinħtieġ approċċ olistiku li jinkludi l-ħolqien u l-aġġustament tal-infrastruttura meħtieġa, ir-

riforma tal-iskemi nazzjonali tal-pensjoni u l-politiki ta' tixjiħ attiv. Minbarra dan, l-

inkoraġġiment tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-inklużjoni soċjali tal-anzjani se juri 

wkoll li huwa ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha kemm hi. 

Ir-rapporteur jirrimarka li minkejja d-diversi miżuri li ttieħdu diġà sabiex il-persuni 

b'diżabilità jiġu integrati bis-sħiħ fis-suq tax-xogħol, il-problema għadha tippersisti u tirrikjedi 

azzjoni ulterjuri. Id-diversi inċentivi għall-impjegaturi li jħeġġuhom jimpjegaw persuni 

b'diżabilità għandhom potenzjal partikolari fiż-żieda tal-impjegabbiltà tal-persuni b'diżabilità. 

Minbarra dan, jenħtieġ li jiġu eliminati l-ostakoli leġiżlattivi li jikkostitwixxu piż għall-

integrazzjoni sħiħa tal-persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 

jikkostitwixxi indikatur importanti għall-Istati Membri meta jfasslu l-politiki nazzjonali u l-

pjanijiet ta' riforma tagħhom. Madankollu, sabiex dan ikun effiċjenti, jenħtieġ li tiġi evitata l-

implimentazzjoni inkonsistenti tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż, li huma l-pass 

li jmiss fis-Semestru Ewropew. 


