
L-UE x’se tagħmel biex tgħin  
lill-ekonomija tal-UE tirkupra  
wara l-COVID-19? 
Il-lockdowns u r-restrizzjonijiet applikati mill-Istati Membri 
fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-coronavirus irnexxielhom 
isalvaw ħafna ħajjiet iżda kellhom prezz għoli għall-
ekonomija Ewropea. Sabiex tirkupra minn dan, l-UE laħqet 
qbil dwar pakkett finanzjarju bla preċedent ta’ €1.8 triljun li se 
jkopri l-baġit tal-UE 2021-2027. Barra minn hekk, l-UE nediet 
ukoll NextGenerationEU: strument ta’ rkupru ddisinjat biex 
jagħmel l-ekonomija tagħha aktar sostenibbli u reżiljenti.

 Fl-aħħar nett, hemm il-Programm InvestEU li għandu 
l-għan li jagħti spinta addizzjonali lill-investiment sostenibbli, 
l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa matul 
il-perjodu 2021-27 billi jipprovdi aktar minn €372 biljun 
f’investimenti bl-użu ta’ garanzija tal-baġit tal-UE. 

U n-nies? Xi rwol għandha l-UE  
fil-politiki soċjali tal-Istati Membri? 
Fejn jidħlu kwistjonijiet soċjali l-UE għandha kompetenza 
limitata peress li r-responsabbiltà għall-impjiegi u għall-
politiki soċjali hija primarjament tal-Istati Membri. Hemm, 
madankollu, xi prinċipji fundamentali minquxa fit-Trattati: 
bħal pagi ugwali għan-nisa u l-irġiel, kif ukoll id-dritt 
tal-ħaddiema li jiċċaqalqu b’mod liberu ġewwa l-UE. 
Sabiex din il-mobbiltà tkun possibbli, ġew adottati aktar 
dispożizzjonijiet, bħal regoli għar-rikonoxximent reċiproku ta’ 
diplomi, garanziji rigward it-trattament mediku meta wieħed 
ikun barra minn pajjiżu u salvagwardji rigward drittijiet 
tal-pensjoni diġà miksuba. Matul is-snin, l-UE ħarġet ukoll 
b’sensiela ta’ strumenti fis-settur soċjali bħal regoli dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, bħall-ħin tax-xogħol jew ix-xogħol 
part-time, id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u biex 
jiġu żgurati s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u aktar 
reċentement leġiżlazzjoni dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u 
l-Ħajja Privata u d-Dritt għall-Iskonnessjoni. 
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X’inhu l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali? 
Dan jikkonsisti f’għadd ta’ inizjattivi bbażati fuq 20 prinċipju 
u marbuta ma’ opportunitajiet u aċċess indaqs għas-suq 
tax-xogħol; kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti; u protezzjoni 
soċjali adegwata u sostenibbli. Jistabbilixxi miri li l-Istati 
Membri għandhom jilħqu sal-2030 li huma organizzati taħt 
l-intestaturi ta’ opportunitajiet indaqs u aċċess għas-suq 
tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u protezzjoni u 
inklużjoni soċjali. 

Hemm finanzjament disponibbli 
għall-Istati Membri biex jiksbu dawn 
l-għanijiet? 
L-istrument ta’ finanzjament ewlieni tal-UE fl-Isfera 
tal-Politika Soċjali huwa l-Fond Soċjali Ewropew, fejn 
reċentement intlaħaq ftehim li jiġu investiti €90 biljun fil-
Fond Soċjali Ewropew Plus il-ġdid. Il-Fond huwa l-għodda 
ewlenija tal-Unjoni Ewropea biex tappoġġja l-impjiegi, 
l-inklużjoni soċjali, it-taħriġ, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni 
soċjali biex tindirizza l-problemi enormi li jiffaċċjaw il-
ħaddiema, iż-żgħażagħ, it-tfal u l-familji f’dawn l-oqsma. 

U inti? L-ekonomija Ewropea jew 
il-politika soċjali huma suġġett 
ta’ interess għalik? X’inhuma 
l-opinjonijiet tiegħek dwaru? 
Għandek xi suġġerimenti biex  
ittejjeb id-dibattitu? 
Semma’ leħnek fuq https://futureu.europa.
eu/?locale=mt u jekk inti interessat/a torganizza 
avveniment dwar is-suġġett, irreferi għal-linji gwida 
aktar speċifiċi tagħna.

Ħarsa lejn dak li qed jgħidu jew jissuġġerixxu ċ-ċittadini dwar 
il-migrazzjoni fuq il-Pjattaforma s’issa: 

• L-istabbiliment ta’ Unjoni Fiskali b’baġit indipendenti 
kbir biżżejjed biex tiffinanzja l-politiki tagħha stess. Dan 
għandu jkun ibbażat fuq il-kapaċità tal-Unjoni li tiġbor 
it-taxxi u toħroġ id-dejn. Soluzzjoni bħal din issaħħaħ ir-
reżiljenza tal-UE għall-kriżijiet ekonomiċi u tippermettilha 
tipprovdi beni pubbliċi lill-Ewropej kollha, filwaqt li 
tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà. L-introduzzjoni ta’ 
taxxi ġodda tal-UE għandha tkun ibbażata fuq kodeċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mingħajr ebda dritt li 
tiġi imblokkata minn Stat Membru wieħed.

• Jibdew jiġu miġġielda r-rifuġji fiskali ġewwa u barra l-UE 
biex jitnaqqas l-ammont ta’ flus mitlufa kull sena mill-
Istati Membri permezz tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa.

• L-istabbiliment ta’ Introjtu Bażiku Mingħajr Kundizzjonijiet 
(UBI) fl-UE kollha biex tiġi żgurata l-eżistenza materjali 
ta’ kull persuna u l-opportunità li tipparteċipa fis-soċjetà. 
Dan għandu jitħallas regolarment lil kulħadd, mingħajr 
test tal-mezzi; kulħadd se jkollu dritt għall-UBI fuq bażi 
individwali. 

• L-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali (EPSR) u l-irbit tal-ksib tad-Drittijiet fil-Pilastru 
mal-objettiv tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea bħala 
“ekonomija soċjali tas-suq [...], intiża li twassal għal livell 
massimu ta’ mpjieg u progress soċjali”. Dan se jsir biex 
tiġi żgurata l-konsistenza tal-politiki u l-inizjattivi tal-UE 
ma’ dak l-objettiv, inkluż bl-inklużjoni potenzjali  
tal-Pilastru fit-Trattati. 

Avveniment dwar dan is-suġġett kien il-Forum Ekonomiku 
ta’ Brussell li t-tema tiegħu din is-sena kienet “Nagħmluha 
realtà: il-bini tal-ekonomija li rridu”. Il-Forum Ekonomiku 
ta’ Brussell huwa l-avveniment ekonomiku ewlieni annwali 
tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Forum iwiegħed li jressaq 
perspettivi ġodda u jispira konverżazzjonijiet li jgħinu biex 
jiġu identifikati l-isfidi ewlenin li jmiss u jiddibatti l-prijoritajiet 
ta’ politika għall-ekonomija Ewropea. Id-diskussjonijiet se 
jiffokaw fuq “L-isfidi ekonomiċi u soċjali ta’ wara l-COVID”, 
“Irkupru ekoloġiku u ġust: meta dak bla preċedent isir il-
preċedent”, “Awtonomija strateġika vs protezzjoniżmu: kif 
insibu l-bilanċ” u dibattitu dwar il-mozzjoni “Għal irkupru 
sostenibbli wara l-COVID, dan il-forum jemmen 
li għandna nissostitwixxu l-PDG b’indikatur 
alternattiv tal-benesseri”.


