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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji-gwida għall-linji ta' politika 
dwar l-impjiegi ta’ l-Istati Membri
(COM(2007)0803 PARTI V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0803 PARTI V),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 128(2) tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat 
mill-Kunsill (C6-0031/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ezami tal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma ta' l-Istati Membri fir-Rapport 
Annwali ta' Progress tal-Kummissjoni u 
fir-Rapport Kongunt dwar l-Impjiegi turi li 
l-Istati Membri ghandhom ikomplu 
jaghmlu kull sforz biex jindirizzaw l-

(2) L-eżami tal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma ta' l-Istati Membri fir-Rapport 
Annwali ta’ Progress tal-Kummissjoni u fl-
abbozz tar-Rapport Konġunt dwar l-
Impjiegi juri li l-Istati Membri għandhom 
ikomplu jagħmlu kull sforz biex jilħqu l-
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oqsma ta' prijorità li huma miri ta’ livell massimu ta’ impjiegi, il-
kwalità ta’ l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali u
biex jindirizzaw l-oqsma ta’ prijorità li 
huma

- l-attirar u z-zamma ta' aktar nies 
f'impjieg, zieda fl-ghadd ta' haddiema u l-
immodernizzar tas-sistemi ta' harsien 
socjali,

- l-attirar u ż-żamma ta’ aktar nies f'impjieg 
ta’ kwalità, żieda fl-għadd ta’ ħaddiema u 
l-immodernizzar tas-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, 

- it-titjib ta' l-adattabilità tal-haddiema u ta' 
l-intraprizi, u

- it-titjib ta’ l-adattabilità u s-sigurtà tal-
ħaddiema u ta’ l-intrapriżi, u 

- iz-zieda fl-investiment fil-kapital uman 
permezz ta' titjib fl-edukazzjoni u l-hiliet.

- iż-żieda fl-investiment fil-kapital uman 
permezz ta’ titjib fl-edukazzjoni u l-ħiliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi referenza għall-objettivi ġenerali tal-linji gwida, jiġifieri livell 
massimu ta’ impjiegi, il-kwalità ta’ l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali. Ir-referenza għall-kwalità 
ta’ l-impjiegi u ż-żieda tal-kunċett tas-sigurtà jikkorrispondu ma’ mudell ta’ "flessigurtà" 
ibbilanċjata. Dan huwa konformi mar-Rapport ta’ Analiżi Konġunt ta’ l-imsieħba soċjali 
Ewropej dwar l-isfidi ewlenin quddiem is-swieq tax-xogħol ta’ l-Ewropa (18 ta’ Ottubru 
2007), ir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-flessigurtà tad-29 ta’ Novembru 2007 u l-
Konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ l-EPSCO tal-5 u s-6 ta’ Diċembru 2007 dwar prinċipji komuni 
dwar il-flessigurtà.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Minhabba fin-natura integrali tal-
pakkett ta' linji ta' gwida, l-Istati Membri 
ghandhom jimplimentaw bis-shih il-Linji 
ta' Gwida ta' Politika Ekonomika Generali.

(6) Minħabba n-natura integrata tal-pakkett 
tal-linji gwida, l-Istati Membri għandhom 
iqisu b’mod sħiħ il-linji gwida meta 
jimplimentaw il-Linji Gwida għall-Politika 
Ekonomika Wiesgħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min-natura integrata tal-linji gwida jsegwi li d-deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-
impjiegi għandha tenfasizza l-fatt li l-Istati Membri għandhom iqisu l-linji gwida għall-
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impjiegi meta jimplimentaw il-linji gwida ekonomiċi wiesgħa.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Meta jimplimentaw il-linji gwida, l-Istati 
Membri għandhom:
- iqisu l-ħtiġijiet marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, il-
garanzija ta’ ħarsien soċjali adattat, il-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, u livell 
għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u ħarsien 
tas-saħħa tal-bniedem u
- jimmiraw li jiġġieldu kontra d-
diskriminazzjoni minħabba s-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali.’
L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
interazzjoni msaħħa bejn il-linji gwida u 
l-metodu miftuħ tal-kordinazzjoni dwar il-
Ħarsien Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-klawsoli huma bbażati fuq il-klawsoli soċjali ġodda inklużi fit-Trattat ta’ Riforma. 
Biex tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali ta’ l-Istrateġija mġedda ta’ Liżbona, huwa essenzjali 
wkoll li l-Istati Membri jkunu mistiedna biex isaħħu l-interazzjoni bejn il-linji gwida u l-
metodu miftuħ tal-kordinazzjoni dwar il-ħarsien soċjali u l-inklużjoni soċjali. Minħabba l-
viżibilità, huwa importanti li dawn il-klawsoli jiddaħħlu fid-deċiżjoni tal-Kunsill.
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Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness, il-paragrafu wara l-Linja Gwida 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jigu indirizzati dawn l-ghanijiet, l-
azzjoni ghandha tikkoncentra fuq il-
prijoritajiet li gejjin:

Meta jiġu indirizzati dawn l-għanijiet, l-
azzjoni għandha tkun ikkonċentrata fuq il-
prijoritajiet li ġejjin:

- L-attrazzjoni b'mod permanenti ta' aktar 
nies lejn l-impjieg, it-tizjid tan-numru ta' 
nies li jfittxu x-xoghol u l-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ 
protezzjoni socjali;

- tiġbed u żżomm iktar persuni f’impjieg 
ta’ kwalità, iżżid il-provvista tax-xogħol u 
timmodernizza s-sistemi ta’ ħarsien soċjali,

- It-titjib ta' l-adattabbiltà tal-haddiema u 
ta’ l-intraprizi;

- ittejjeb l-addattabilità u s-sigurtà tal-
ħaddiema u ta’ l-intrapriżi,

- It-tizjid ta' l-investiment fil-kapital uman 
permezz ta’ titjib fl-edukazzjoni u fil-
kompetenzi.

- iżżid l-investiment fil-kapital uman 
permezz ta’ edukazzjoni u ħiliet aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma’ Emenda 1

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
L-Anness, Taqsima 1, It-Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Li aktar persuni jkunu attratti u 
mizmuma f’impjieg, li l-provvista tax-
xoghol tizdied u li jkunu modernizzati s-
sistemi tal-protezzjoni socjali

1. Jattiraw u jzommu aktar nies f’impjieg 
ta’ kwalità, iżidu n-nies li lesti jaħdmu u 
jimmodernizzaw is-sistemi tal-ħarsien 
soċjali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma’ Emenda 1
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Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness, Taqsima 1, Il-Linja gwida 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 19a
Tassigura l-integrazzjoni soċjali attiva ta’ 
kulħadd u tittratta l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali billi tgħaqqad l-appoġġ għal dħul 
f’livell li jkun suffiċjenti għan-nies biex 
jgħixu ħajja dinjituża f’ rabta mas-suq 
tax-xogħol permezz ta’ opportunitajiet 
għall-impjieg jew taħriġ vokazzjonali, u 
permezz ta’ aċċess aħjar għas-servizzi 
soċjali possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tassigura integrazzjoni aħjar ta’ inklużjoni attiva fil-linji gwida għall-impjiegi. 
Hija tenfasizza t-tliet komponenti ewlenin ta’ l-inklużjoni attiva: ir-rabta ta’ appoġġ adegwat 
għad-dħul flimkien ma’ opportunitajiet fis-suq tax-xogħol u aċċess aħjar għal servizzi soċjali 
ta’ kwalità. Filwaqt li l-progress imwettaq fl-inklużjoni attiva huwa analizzat taħt il-ħarsien 
soċjali u l-inklużjoni  soċjali ta’ l-OMC, l-inklużjoni attiva tikkontribwixxi wkoll għall-
istrateġija mġedda ta’ Liżbona. Din l-emenda hija konsistenti mas-sejħa għat-tisħiħ ta’ l-
interazzjoni bejn il-linji gwida u l-ħarsien soċjali u l-inklużjoni  soċjali ta’ l-OMC.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Anness, Taqsima 2, It-Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Li titjieb l-adattabbiltà tal-haddiema u 
ta’ l-intraprizi

2. Biex tittejjeb l-adattabbiltà u s-sigurtà
tal-ħaddiema u ta’ l-intrapriżi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma’ Emenda 1.
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Anness, Taqsima 2, Il-Linja gwida 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li tigi promossa l-flessibbiltà flimkien 
mas-sigurtà ta’ impjieg u li titnaqqas is-
segmentazzjoni tas-suq tax-xoghol, b’kont 
dovut mehud tar-rwol tas-shab socjali, 
permezz ta’:

Biex ikunu promossi l-flessibilità flimkien 
mas-sigurtà ta’ l-impjieg u titnaqqas is-
segmentazzjoni tas-swieq tax-xogħol, waqt 
li jitqies kif inhu xieraq l-irwol ta’ l-
imsieħba soċjali u jitqiesu l-erba’ 
komponenti ewlenin li ġejjin:
- arranġamenti kuntrattwali flessibbli u 
ta’ min joqgħod fuqhom  permezz ta’ 
liġijiet tax-xogħol moderni, ftehimiet 
kollettivi u organizzazzjoni tax-xogħol;
- strateġiji komprensivi tat-tagħlim tul il-
ħajja sabiex ikunu żgurati l-adattabiltà u 
l-impjegabbiltà kontinwa tal-ħaddiema, 
b’mod partikolari dawk l-aktar 
vulnerabbli;
- politiki effettivi u attivi tas-suq tax-
xogħol (ALMP) li jgħinu lill-persuni 
jlaħħqu mal-bidliet mgħaġġla, inaqqsu l-
perjodi tal-qgħad u jħaffu t-tranżizzjoni 
għal impjiegi ġodda;
- sistemi moderni tas-sigurtà soċjali li 
jipprovdu appoġġ adegwat għad-dħul, 
jinkoraġixxu l-impjiegi u jħaffu l-mobilità 
tas-suq tax-xogħol.
Dan jinvolvi wkoll:

- l-adattament tal-ligi dwar l-impjiegi, 
b’revizjoni fejn mehtieg ta’ l-arrangamenti 
kontrattwali u tal-hin tax-xoghol differenti;

- l-adattament tal-leġiżlazzjoni dwar l-
impjiegi, billi fejn ikun meħtieġ ikunu 
riveduti l-arranġamenti kuntrattwali u tal-
ħinijiet tax-xogħol differenti u jissaħħu d-
drittijiet tal-ħaddiema jkun xi jkun l-
istatus ta’ l-impjieg tagħhom,

- l-indirizz tal-kwistjoni ta’ xoghol mhux 
dikjarat;

- l-indirizzar tal-kwistjoni tax-xogħol mhux 
iddikjarat, 

- anticipazzjoni ahjar u amministrazzjoni 
pozittiva tal-bidla, inkluz ir-
ristrutturazzjoni ekonomika, notevolment 
tibdil marbut ma’ ftuh ta’ negozju, sabiex 
b’hekk jigu minimizzati l-ispejjez socjali 

- antiċipazzjoni aħjar u ġestjoni pożittiva 
tal-bidla, li jinkludu r-ristrutturar 
ekonomiku, b’mod notevoli l-bidliet 
marbuta mal-ftuħ tal-kummerċ, biex ikunu 
mnaqqsin kemm jista’ jkun l-ispejjeż 
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taghhom u jigi facilitat l-adattament; soċjali tagħhom u biex jitħaffef l-
adattament,

- il-promozzjoni u d-disseminazzjoni ta’ 
forom innovattivi u adattabbli ta’ 
organizzazzjoni tax-xoghol, bil-hsieb li 
jigu promossi l-kwalità u l-produttività fuq 
ix-xoghol, inkluz is-sahha u s-sigurtà;

- il-promozzjoni u t-tixrid ta’ forom 
innovattivi u adattabbli ta’ l-
organizzazzjoni tax-xogħol, bil-għan li 
jitjiebu l-kwalità u l-produttività fuq il-post 
tax-xogħol, inklużi s-saħħa u s-sikurezza, 

- sostenn ghal transizzjonijiet fl-istatus 
professjonali, inkluzi t-tahrig, l-impjieg 
indipendenti, it-tnedija ta' l-imprizi u l-
mobbiltà geografika.

L-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
il-linji tagħhom stess ibbażati fuq il-
prinċipji komuni tal-flessigurtà adottata 
mill-Kunsill.

Ara wkoll il-linja ta’ gwida integrata ‘Biex 
tkun promossa koerenza ikbar bejn il-linji 
ta' politika makroekonomici, strutturali u 
dawk dwar l-impjiegi’ (Nru 5).

Ara wkoll il-linja gwida integrata ‘Biex 
tkun promossa koerenza ikbar bejn il-
politiki makroekonomiċi, strutturali u ta’ l-
impjiegi’ (Nru 5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi mudell ta’ "flessigurtà" bbilanċjata fil-linji gwida, li huwa konformi 
mar-Rapport ta’ Analiżi Konġunt ta’ l-imsieħba soċjali Ewropej dwar l-isfidi ewlenin 
quddiem is-swieq tax-xogħol ta’ l-Ewropa (Ottubru 2007), ir-rapport tal-Parlament Ewropew 
dwar il- prinċipji komuni dwar il-flessigurtà tad-29 ta’ Novembru 2007 u l-Konklużjonijiet 
tal-Kunsill ta’ l-EPSCO tal-5 u s-6 ta’ Diċembru 2007 dwar il-prinċipji komuni dwar il-
flessigurtà. Hija tadotta l-erba’ komponenti ewlenin tal-flessigurtà kif ukoll il-fatt li l-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw il-linji tagħhom stess ibbażati fuq il-prinċipji komuni tal-
flessigurtà.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness, wara l-Linja gwida 24, It-Titolu u paragrafu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ miri u livelli ta’ referenza:
Il-miri u l-livelli ta’ referenza li ġejjin 
kienu maqbula fil-qafas ta’ l-Istrateġija 
Ewropea għall-Impjiegi:
- li kull persuna mingħajr impjieg tkun 
offruta bidu ġdid qabel tilħaq 4 xhur ta’ 
nuqqas ta’ xogħol fil-każ taż-żgħażagħ u 
12-il xahar fil-każ ta’ l-adulti permezz ta’ 
forom t’' taħriġ, taħriġ mill-ġdid, taħriġ 
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fuq il-post tax-xogħol, offerta ta’ impjieg 
jew xi miżura oħra favur l-impjieg, 
ikkombinati fejn ikun xieraq ma’ l-għoti 
ta’ għajnuna kontinwa fit-tiftix ta'  l-
impjieg,
- li 25% ta’ dawk li jkunu ilhom qiegħda 
għandhom jipparteċipaw sa l-2010 
f’miżura attiva f’forma ta’ taħriġ, taħriġ 
mill-ġdid, taħriġ fuq il-post tax-xogħol 
jew miżuri oħra favur l-impjieg , bil-għan 
li tinkiseb il-medja tat-tliet Stati Membri l-
aktar avvanzati,
- li dawk li jfittxu l-impjieg fl-UE jkunu 
kapaċi jikkonsultaw il-postijiet tax-xogħol 
vojta kollha rreklamati permezz tas-
servizzi tax-xogħol ta’ l-Istati Membri,
- żieda ta’ ħames snin, fil-livell ta’ l-UE, 
ta’ l-età medja effettiva tal-ħruġ mis-suq 
tax-xogħol sa l-2010 (imqabbla ma’ 59.9 
fl-2001),
- il-provvediment ta’ kura tat-tfal sa l-
2010 lil mill-anqas 90% tat-tfal ta’ bejn it-
3 snin u l-età ta’ l-iskola obbbligatorja, u 
mill-inqas 33% tat-tfal ta’ taħt it-3 snin,
- ir-rata tal-medja ta’ l-UE ta’ dawk li 
jitilqu mill-iskola kmieni ma tkunx aktar 
minn 10%, 
- mill-inqas 85% ta’ dawk li jkollhom 22 
sena fl-UE jridu jkunu lestew l-
edukazzjoni sekondarja ogħla sa l-2010,
- li l-medja fl-UE tal-livell tal-
parteċipazzjoni fit-tagħlim tul il-ħajja 
għandu jkun mill-inqas 12.5% tal-
popolazzjoni ta’ l-adulti ta’ l-età  tax-
xogħol (il-grupp ta’ l-età bejn 25 u 64).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ viżibilità, il-miri u l-punti ta’ referenza fil-qafas ta’ l-Istrateġija Ewropea 
għall-Impjiegi għandha tibqa’ tidher bħala anness għal-linji gwida.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fir-rapport strateġiku tagħha dwar il-verżjoni mġedda ta’ l-istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir 
u l-impjiegi tal-11 ta’ Diċembru 2007, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-Istrateġija ta’ Liżbona 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi qiegħda tiffunzjona. Hija tipproponi lill-Kunsill tar-Rebbiegħa 2008 
li jirrijafferma l-linji gwida attwali għat-tkabbir u l-impjiegi, inklużi l-linji gwida għall-
impjiegi, għaċ-ċiklu li jmiss 2008-2010 u jiffoka fuq it-tisħiħ ta’ l-implimentazzjoni tagħhom 
fil-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali ta’ l-Istati Membri.

Ir-rapporteur tiegħek taqbel mal-fehma li l-verżjoni mġedda ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona qed 
tibda tagħti r-riżultati mixtieqa. Skond l-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea, 
it-tkabbir fil-PGD fl-UE żdied minn 1.8% fl-2005 u mistenni jiżdied sa 2.9% fl-2007 u sa 
2.4% fl-2008. Fl-2007, 3.6 miljun post tax-xogħol ġdid inħolqu fl-UE u 4.5 miljun post tax-
xogħol mistennija jinħolqu fil-perjodu 2008-2009. Ir-rata ta’ l-impjiegi attwalment hija ta’ 
madwar 65% tal-popolazzjoni totali ta’ l-età tax-xogħol u mistennija tiċċaqlaq ’l fuq minn 
66% fl-2009, waqt li r-rata tal-qgħad mistennija tiċċaqlaq minn  8.9% fl-2005 għal 7.3% fl-
2007 u 7.1% fl-2008.  Madankollu, wara t-taqlib ta’ dan l-aħħar fis-swieq finanzjarji ta’ l-
Istati Uniti u – f’livell xi ftit inqas – fl-UE, il-figuri tat-tkabbir stmati għall-UE jista’ jkun li 
jkollhom jiġu xi ftit immoderati. Għaldaqstant, l-UE teħtieġ li tkabbar l-isforzi tagħha biex 
issaħħaħ l-hekk imsejjaħ trijanglu ta’ l-għarfien (ir-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni) 
fil-qalba ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona biex toħloq dinamika ta’ tkabbir tagħha nfisha.

Barra minn hekk, ir-rapporteur tiegħek hija ta’ l-opinjoni li l-verżjoni mġedda ta’ l-Istrateġija 
ta’ Liżbona m’hijiex qed tilħaq il-miri tagħha għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Jeħtieġ tingħata 
attenzjoni partikulari għall-fatt li 6 miljun żagħżugħ u żagħżugħa fl-UE bħalissa jitilqu mill-
iskola kmieni. Dak huwa 15% taż-żgħażagħ kollha bejn it-18 u l-24 sena. Fl-2006, il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ kien jirrappreżenta 40% tal-qgħad totali fl-UE. Barra minn hekk, ir-rati tal-
qgħad fl-2006 kienu għoljin kważi d-doppju għaċ-ċittadini mhux ta’ l-UE meta mqabbla ma’ 
dawk taċ-ċittadini ta’ l-UE. Il-persuni bl-aktar dħul baxx intlaqtu wkoll: 78 miljun persuna -
jew 16% tal-popolazzjoni totali ta’ l-UE - huma fqar jew fir-riskju tal-faqar. Il-fatt li hemm 
14-il miljun persuna fqira taħdem fl-UE juri wkoll li l-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-
impjiegi mhux qed tilħaq il-miri fir-rigward ta’ l-inklużjoni soċjali. 

Barra minn hekk, il-verżjoni mġedda ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona jista’ jkun li ħolqot aktar 
impjiegi imma mhux dejjem kienu impjiegi aħjar. Figuri riċenti ta’ l-EUROSTAT  juru li l-
ammont ta’ kuntratti ta’ perjodu fiss u l-impjieg part-time fl-UE bħala entità sħiħa ma naqsux 
imma għadhom qed jiżdiedu b’mod gradwali. Fil-waqt li l-għadd tal-persuni  impjegati fuq 
bażi part-time iċċaqlaq minn 16.2% għal 18.1% bejn l-2000 u l-2006, il-proporzjon ta’ l-
impjegati b’kuntratt ta’ tul limitat kiber minn 12.3% għal 14.4%. Saħansitra aktar importanti 
minn hekk, il-proporzjon tal-kuntratti ta’ perjodu fiss b’mod mhux volontarju fl-UE, bejn l-
2000 u l-2005, żdied ukoll biex laħaq 7.5% għan-nisa u 6.7% għall-irġiel. Fl-2005, kważi terz 
ta’ l-impjegati nisa u rġiel li kellhom inqas minn 30 sena kellhom kuntratti ta’ perjodu fiss u 
madwar 40% ta’ dawn kienu impjegati mhux b’mod volontarju f’impjiegi ta’ perjodu fiss. 
Barra minn hekk, il-kalkoli ta’ l-EUROSTAT  juru li l-ispiża pubblika fuq miżuri ta’ politika 
attiva għas-suq tax-xogħol naqset ftit fl-aħħar ftit snin: għall-UE-15 minn 0.701% tal-PGD fl-
2003 għal 0.64% fl-2004 u 0.544% fl-2005 u għall-UE kollha minn 0.62% fl-2004 għal 
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0.525% fl-2005. Dawn il-figuri juru li l-Istati Membri attwalment m’humiex jaħdmu lejn 
mudell ta’ "flessigurtà" ibbilanċjata.

Ir-rapporteur tiegħek tappoġġja bil-qawwa t-talba tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007 li 
l-objettivi soċjali komuni ta’ l-Istati Membri għandhom jitqiesu b’mod aħjar fi ħdan l-aġenda 
ta’ Liżbona, biex ikun assigurat l-appoġġ kontinwu għall-integrazzjoni Ewropea miċ-ċittadini 
ta’ l-Unjoni. Il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa enfasizza wkoll il-ħtieġa li jkunu miġġielda l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, speċjalment il-faqar fost it-tfal, u li t-tfal kollha jingħataw 
opportunitajiet indaqs, biex tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali. Minħabba l-fatt li l-Istrateġija ta’ 
Liżbona attwali mhux qed tirnexxi fil-qasam ta’ l-inklużjoni soċjali, ir-rapporteur tiegħek 
tirrakkomanda tibdil fl-orjentament ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
attwali lejn strateġija bbażata fuq it-tkabbir, l-impjiegi u l-inklużjoni. F’dan l-ambitu, hija 
tixtieq tirreferi għall-impenn tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta’ Ġunju 2006 li jadotta l-
Istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli mġedda ta’ l-UE biex jintużaw is-sinerġiji bejn l-Istrateġija 
ta’ Liżbona għat-Tkabbir u l-Impjiegi u l-Istrateġija ta’ Żvilupp Sostenibbli ta’ l-UE. Dawn 
iż-żewġ strateġiji jagħrfu li l-objettivi ekonomiċi, soċjali u ambjentali jistgħu jsaħħu lil xulxin 
u għandhom jimxu ’l quddiem flimkien. Waħda mill-isfidi ewlenin ta’ l-Istrateġija ta’ Żvilupp 
Sostenibbli ta’ l-UE hija l-ħolqien ta’ soċjetà li hija soċjalment inklussiva fejn l-objettivi u l-
miri operattivi jitressqu biex jitnaqqas l-għadd tal-persuni fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, biex tiżdied b’mod sinifikanti l-parteċipazzjoni tan-nisa, il-ħaddiema ta’ età ikbar u l-
emigranti fis-suq tax-xogħol u biex ikunu mmexxija ’l quddiem aktar impjiegi għaż-
żgħażagħ. F’konformità ma’ l-Istrateġija mġedda ta’ Żvilupp Sostenibbli ta’ l-UE u l-
konklużjonijiet ta’ l-2007 tal-Kunsill dwar l-aġenda ta’ Liżbona, ir-rapporteur tiegħek hija ta’ 
l-opinjoni li huwa essenzjali li tkun immexxija ’l quddiem l-adozzjoni ta’ standards soċjali 
komuni fil-livell ta’ l-UE kif ukoll l-implimentazzjoni aħjar ta’ dawk eżistenti, biex jiżdiedu l-
isforzi fil-ġlieda kontra x-xogħol fil-faqar u biex tinħoloq rabta bejn il-linji gwida integrati fuq 
naħa u l-metodu miftuħ ta’ kordinazzjoni dwar il-ħarsien soċjali u l-inklużjoni soċjali fuq l-
oħra. L-introduzzjoni ta’ impenji ġodda fi ħdan il-linji gwida tippermetti t-tisħiħ tad-
dimensjoni soċjali ta’ l-Istrateġija mġedda ta’ Liżbona. 

Biex ikun assigurat li l-Istrateġija ta’ Liżbona aġġornata mhux biss tforni aktar impjiegi imma 
wkoll impjiegi aħjar, dan ir-rapport jirrakkomanda b’mod qawwi li jkun integrat mudell ta’  
"flessigurtà" ibbilanċjata fil-linji gwida għall-impjiegi nfushom. Dan ir-rapport jibni fuq ir-
rapport tal-Parlament Ewropew imħejji minn Ole Christensen u adottat fis-seduta plenarja tad-
29 ta’ Novembru 2007 li pproponiet lill-Kunsill Ewopew li jkun adottat sett ibbilanċjat ta’ 
prinċipji komuni bbażati fuq il-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità u t-tisħiħ tal-valuri tal-mudell 
soċjali Ewropew. Dan ir-rapport iqis ukoll il-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ l-EPSCO tal- 5 u 
s-6 ta’ Diċembru 2007 fejn kienu adottati għadd ta’ prinċipji komuni tal-flessigurtà. 
F’konformità mar-rakkomandazzjonijiet ta’ l-imsieħba soċjali u r-rapport tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill għaraf b’mod espress l-importanza ta’ mudell ta’ "flessigurtà" qawwi, 
integrat u bbilanċjat. Ir-rapporteur tiegħek tilqa’ bil-ferħa wkoll il-fatt li l-Kunsill ta’ l-
EPSCO stieden lill-Kummissjoni biex twettaq il-passi meħtieġa biex toħloq kundizzjonijiet 
favorevoli għall-implimentazzjoni bbilanċjata tal-mudell ta’ flessigurtà mill-Istati Membri u 
biex tniedi inizjattiva pubblika f’koperazzjoni mill-qrib ma’ l-imsieħba soċjali Ewropej biex 
titħaffef  l-adozzjoni tal-prinċipji mill-partijiet b’interess rilevanti fis-suq tax-xogħol, u biex 
iżżid l-għarfien taċ-ċittadini dwar il-flessigurtà, il-loġika warajha, l-elementi ewlenin tagħha u 
l-implikazzjonijiet tagħha.



PR\706502MT.doc 15/15 PE400.670v01-00

MT

Ir-rapporteur tiegħek tixtieq tenfasizza l-importanza kruċjali ta’ sħubija bejn il-gvernijiet fil-
livelli lokali, reġjonali u nazzjonali, il-parlamenti nazzjonali, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-implimentazzjoni tal-linji gwida għall-impjiegi. L-involviment b’mod aħjar tal-
partijiet b’interess rilevanti kollha se jtejjeb ir-riżultati ta’ l-istrateġija għall-impjiegi u jkabbar 
id-dibattitu pubbliku.

Ir-rapporteur tiegħek tesprimi d-diżappunt tagħha għall-fatt li fil-qasam soċjali l-Programm 
Komunitarju ta’ Liżbona 2008-2010 fih biss impenji konkreti limitati. Għaldaqstant, hija 
tħeġġeġ lill-Kummissjoni biex sa nofs l-2008 tadotta Aġenda Soċjali ambizzjuża u mġedda li 
tkun tifforma parti integrattiva u importanti mill-Istrateġija ta’ Liżbona. L-aġenda soċjali 
mġedda għandha mhux biss tkopri l-edukazzjoni, l-emigrazzjoni u l-evoluzzjonijiet 
demografiċi u tgħin biex ikun indirizzat in-nuqqas fil-ħiliet, imma għandu jkun fiha wkoll 
impenji ċari għat-tisħiħ ta’ l-Acquis Soċjali Ewropew biex tittejjeb il-kwalità ta’ l-impjiegi u 
jkunu miġġielda l-esklużjoni soċjali, id-diskriminazzjoini u l-faqar.

Fid-dawl ta’ dan ta’ fuq, ir-rapporteur tiegħek tikkonkludi li l-linji gwida għall-impjiegi 
attwali m’għandhomx bżonn reviżjoni sħiħa imma aktar jeħtieġu li jkunu emendati f’punti 
partikulari ħafna. Għalkemm hija tappoġġja l-emendi tal-Kummissjoni għat-testi spjegattivi 
tal-linji gwida għall-Impjiegi, ir-rapporteur tiegħek tisħaq ukoll għal reviżjoni tal-linji gwida 
nfushom biex tiżdied il-viżibilità tat-tibdiliet meħtieġa. Il-lista ta’ emendi proposti għal-linji
gwida għall-impjiegi għandha x’taqsam b’mod partikulari mat-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali 
ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona (u l-viżibilità tagħha), mal-kwalità ta’ l-impjiegi fil-linji gwida 
permezz ta’ l-introduzzjoni ta’ mudell ta’ flessigurtà bbilanċjata u ma’ l-introduzzjoni ta’ 
klawsola dwar l-inklużjoni attiva. Ir-rapporteur tiegħek tilqa’ bil-ferħ il-fatt li l-Kummissjoni 
Ewropea tinkludi l-miri u l-livelli ta’ referenza fil-qafas ta’ l-Istrateġija għall-Impjiegi 
Ewropea fit-testi spjegattivi. Minħabba raġunijiet ta’ viżibilità, hija tirrakkomanda, 
madankollu, li dawn il-miri u l-livelli ta’ referenza jibqgħu ukoll indikati bħala anness għall-
linji gwida.


	706502mt.doc

