
 

 

 
 

RENDIKONT SOMMARJU 
Grupp ta' ħidma dwar Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi,  

ippresedut minn Iratxe GARCÍA PÉREZ, Parlament Ewropew  
Il-Ġimgħa 17 ta' Diċembru 2021, 11.00 – 13.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 

Il-President għamlet intervent introduttiv billi fakkret fl-iskop tal-grupp ta' ħidma, jiġifieri li jagħti kontribut 
biex jiġu ppreparati d-dibattiti u l-proposti tal-Plenarja tal-Konferenza, fir-rispett tal-parametri tad-
Dikjarazzjoni Konġunta u tar-Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dan jagħmlu billi 
jiddiskuti r-rakkomandazzjonijiet tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u nazzjonali, kif ukoll il-kontributi tal-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi relatati mas-suġġetti tal-grupp ta' ħidma. Il-President informat ukoll lill-
membri tal-grupp ta' ħidma li trid li l-laqgħat futuri jixxandru f'webstreaming u staqsiet jekk kienx hemm 
oġġezzjonijiet. Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni.  
Uħud mill-membri tal-grupp ta' ħidma li kienu ressqu kummenti dwar l-abbozz tar-rendikont sommarju tal-
laqgħa ta' Ottubru 2021 staqsew dwar l-istat tal-kummenti tagħhom. Ġew informati li l-kummenti tagħhom 
kienu tqisu u se jiddaħħlu fil-verżjoni finali tar-rendikont sommarju li se jiġi tradott u mtella' fuq il-
pjattaforma.  
Membru qajjem il-kwistjoni tal-bilanċ tal-ħin għad-diskorsi bejn l-irġiel u n-nisa fil-grupp ta' ħidma u 
ppropona li tali kwistjoni tiġi indirizzata permezz ta' listi ta' kelliema stabbiliti minn qabel.  
Uħud mill-membri semmew li r-rapport interim dwar il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi ma rriflettiex ċerti 
kummenti li kisbu appoġġ qawwi u għamlu osservazzjonijiet fuq il-proposti.  
 
2. Diskussjoni 

 
Id-diskussjoni ġiet organizzata fuq żewġ punti differenti, fatt li jirrifletti l-ispettru wiesa' tal-kwistjonijiet 
koperti mill-grupp ta' ħidma, jiġifieri: il-ġustizzja soċjali u l-impjiegi u ekonomija aktar b'saħħitha fil-futur. 
 
2.1. Ġustizzja soċjali u impjiegi 
Il-President introduċiet il-punt billi enfasizzat uħud mill-ideat ewlenin riflessi fil-Pjattaforma Diġitali 
Multilingwi, inklużi l-fatt li l-Pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
jinbidel f'xi ħaġa aktar vinkolanti, il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi u l-faqar, fost oħrajn permezz ta' garanzija 
msaħħa għat-tfal, ta' garanzija rinforzata għaż-żgħażagħ u ta' direttiva aktar soda dwar il-pagi minimi kif 
ukoll bl-idea ta' introjtu bażiku inkundizzjonat, li bdiet tikseb kunsens. Fost l-ideat l-oħra hemm l-appoġġ 
favur kompetizzjoni ġusta u sostenibbli fis-Suq Intern permezz tal-innovazzjoni, impjiegi ta' kwalità, pagi 
dinjitużi, kundizzjonijiet ta' xogħol adegwati, ambjenti ta' xogħol mingħajr perikli, trattament indaqs, 
mobbiltà ġusta inklużi koordinament aħjar tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, promozzjoni tad-djalogu soċjali u 
regolamentazzjoni aħjar; il-promozzjoni ta' djar għall-but ta' kulħadd; il-faċilitazzjoni tal-inklużjoni tal-
persuni b'diżabbiltà; il-varar ta' Strateġija dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ li tkun effikaċi u t-titjib tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-President enfasizzat li l-grupp ta' ħidma għandu jikkonċentra fuq il-proposti 
orjentati lejn il-futur, pjuttost milli fuq proposti u inizjattivi li diġà huma operattivi jew fil-fażi ta' żvilupp.  
Fl-intervent tiegħu, il-portavuċi spjega li peress li t-tielet sessjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej kellha tiġi 
posposta minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID-19, ix-xogħol tal-Panel ma tlestiex. F'din il-fażi, il-Panel kellu 'l 
fuq minn 300 "orjentazzjoni" li kellhom jiġu perfezzjonati u limitati għal numru iżgħar ta' 
rakkomandazzjonijiet fit-tielet sessjoni tal-Panel. Għal finijiet ta' eżempju, semma l-armonizzazzjoni tad-
drittijiet tal-ħaddiema, li rrikonoxxa li kienet se tkun diffiċli li tinkiseb f'terminu qasir, iżda l-membri setgħu 



 

 

jkunu aktar disposti jaqblu magħha jekk tkun parti minn proċess inkrementali itwal marbut ma' kalendarju 
preċiż. Fost l-eżempji l-oħra li semma hemm l-istabbiliment ta' assistenza tas-saħħa u politika soċjali 
komuni, il-possibbiltà li ż-żewġ ġenituri jieħdu ħin liberu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb uliedhom u l-
promozzjoni tax-xogħol fi bliet u rħula iżgħar.  
Uħud mill-kelliema tkellmu dwar il-bżonn li l-aspetti soċjali tal-Ewropa jissaħħu. Fuq livell aktar ġenerali, 
uħud issuġġerew miżuri biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
kif ukoll l-inklużjoni ta' Protokoll dwar il-Progress Soċjali fit-Trattati. Fuq livell aktar speċifiku, uħud talbu li 
jsir progress fil-konverġenza ekonomika u soċjali fl-Ewropa, mhux biss bejn id-diversi Stati Membri, iżda 
wkoll bejn ir-reġjuni u bejn il-bliet u ż-żoni rurali u mbiegħda. Fil-qasam tax-xogħol, sar appell għal pagi ġusti 
u dinjitużi, inklużi l-pagi minimi, l-adattament tal-leġiżlazzjoni dwar it-telexogħol u x-xogħol flessibbli, l-
indirizzar tal-ħaddiema tal-pjattaformi u tal-internships mhux imħallsa, il-garanzija ta' mobbiltà ġusta tal-
ħaddiema fl-UE u l-evitar tad-dumping soċjali; it-tisħiħ tan-negozjar kollettiv issemma wkoll f'dan il-kuntest. 
F'termini ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-kelliema saħqu fuq il-bżonn ta' integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, iżda anki li jsir progress fi kwistjonijiet aktar konkreti bħad-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi, kwoti 
għall-pożizzjonijiet fil-livelli għoljin, l-iżvilupp ta' indiċi ta' kejl tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, kif ukoll il-
garanzija li l-leave tal-ġenituri jkun dritt ugwali għaż-żewġ ġenituri. Ċerti kelliema saħqu fuq il-bżonn li jiġi 
indirizzat il-faqar, fost oħrajn billi jiġi żgurat li l-Istati Membri jkollhom sistemi effikaċi ta' assigurazzjoni 
kontra l-qgħad u tal-pensjonijiet.  
Kelliema oħra madankollu enfasizzaw li n-negozji u l-impriżi huma essenzjali biex jinħolqu l-impjiegi u l-ġid 
meħtieġa għall-Ewropa soċjali li bosta jixtiequ. Dawn il-kelliema qalu wkoll li huwa fundamentali li jkun 
hemm negozji b'saħħtihom u li jiġi żgurat spirtu imprenditorjali għall-UE permezz ta' investimenti fil-
kapaċità ta' tkabbir tal-futur, u li tiżdied il-kompetittività tal-UE. 
Dawn il-kelliema osservaw li diġà teżisti dimensjoni soċjali b'saħħitha fil-leġiżlazzjoni tal-UE, u li ma kienx 
hemm bżonn li x-xogħol fuq din tal-aħħar jibda mill-ġdid iżda li jiġi implimentat b'mod effikaċi. Fl-istess ħin, 
osservaw li spiss il-kumpaniji qed isibuha tqila jlaħħqu mal-volumi ta' leġiżlazzjoni, billi dan għandu 
riperkussjonijiet fuq il-kapaċità tagħom li jkunu innovattivi u kompetittivi, u x'aktarx anki jagħmel ħsara lis-
suq uniku. 
Bil-għan li tiġi evitata l-burokrazija żejda, dawn il-kelliema talbu li jkun hemm strumenti bħat-testijiet għall-
SMEs, evalwazzjonijiet ex post, l-implimentazzjoni korretta tal-prinċipju ta' "One In, One Out" u pproponew 
"verifika tal-kompetittività" għall-inizjattivi l-ġodda kollha. Uħud mill-kelliema saħqu fuq l-importanza tas-
sussidjarjetà, li l-azzjoni tittieħed fejn tkun effikaċi, u enfasizzaw li l-azzjoni tal-UE hija l-aktar xierqa f'ċerti 
oqsma, iżda f'oħrajn, l-azzjoni fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali taf tkun aktar effikaċi.  
L-edukazzjoni ssemmiet minn numru ta' kelliema bħala ċavetta għall-futur tal-ekonomija Ewropea. Fost l-
ideat konkreti hemm kurrikuli mfassla b'mod aqwa, l-armonizzazzjoni tas-sistemi tal-marki u l-pjanijiet ta' 
tagħlim, iżda wkoll li jiġi żgurat li l-istudenti jkunu jistgħu jiltaqgħu biex jaqsmu l-esperjenzi bejniethom.  
It-tassazzjoni ssemmiet ukoll minn ċerti kelliema, li talbu li tiġi evitata l-kompetizzjoni tat-taxxa dannuża, 
filwaqt li jiġi żgurat li l-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxi fejn jaqilgħu l-profitt.  
It-trasformazzjoni diġitali ssemmiet minn uħud mill-kelliema bħala opportunità, iżda wkoll fil-kuntest li fih 
jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla lura.  
 
2.2. Ekonomija aktar b'saħħitha għall-futur 
Il-President fetħet dan il-punt fuq l-aġenda billi ssottolinjat uħud mill-ideat ewlenin riflessi fil-Pjattaforma 
Diġitali Multilingwi, fosthom is-suġġeriment biex jiġi żviluppat mudell ta' tkabbir għall-Ewropa, li jirrevedi l-
governanza ekonomika tal-UE biex tirrifletti l-prijoritajiet tal-UE: il-patt ekoloġiku, id-drittijiet soċjali u l-
għanijiet ta' żvilupp sostenibbli, biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-Ewropa għall-kriżijiet futuri u biex l-
ekonomija Ewropea ssir iċċentrata aktar fuq il-bniedem, billi jingħata aktar kas il-progress uman u l-ħarsien 
tar-riżorsi naturali. 
Fl-intervent tiegħu, il-portavuċi spjega li ħafna mir-riflessjonijiet ta' sħabu l-membri tal-Panel kienu 
jikkonsistu fil-mod kif l-ekonomija setgħet issir aktar ekoloġika u aktar ekokompatibbli. Dan seta' jinkiseb 



 

 

bis-saħħa tal-użu aktar effiċjenti ta' riżorsi, eż. permezz tar-riċiklaġġ, b'inqas prodotti li jagħmlu ħsara lill-
ambjent, bit-tnaqqis tal-iskart u bl-edukazzjoni aħjar taċ-ċittadini.  
Id-diskussjoni li segwiet kompliet id-dibattitu dwar il-bilanċ bejn il-protezzjoni soċjali u l-kompetittività 
ekonomika. Ċerti kelliema enfasizzaw il-bżonn ta' investimenti, kemm pubbliċi kif ukoll soċjali, u ressqu 
argumenti favur ir-riforma tal-governanza ekonomika tal-UE, anki biex jiġu riflessi t-tranżizzjoni diġitali u dik 
ekoloġika. Dawn il-kelliema enfasizzaw ukoll il-bżonn li jiġi żgurat li t-tranżizzjonijiet ikunu ġusti u li ħadd ma 
jitħalla lura.  
Oħrajn qiesu l-kompetittività bħala rekwiżit preliminari għall-mudell soċjali Ewropew tant apprezzat tagħna 
kif ukoll mezz biex it-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali jkunu suċċess u kienu inkwetati li l-kompetittività 
tal-Ewropa kienet qiegħda taqa' lura u b'hekk talbu li ssir verifika tal-kompetittività. Enfasizzaw ukoll li 
sistema fiskali soda, żieda fl-investimenti favur ir-R&Ż, il-promozzjoni tat-tkabbir u l-garanzija ta' 
prevedibbiltà tad-dritt huma importanti wkoll. Kienu wkoll imħassba bi wħud mill-proposti li saru, billi 
setgħu jiskoraġġixxu liċ-ċittadini milli jaħdmu. 
Kwistjoni oħra li qamet minn għadd ta' kelliema kienet il-bżonn tal-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar ta-
taxxa u li jiġi żgurat li l-kumpaniji kollha jħallsu l-parti x-xierqa tagħhom tat-taxxi. 
Issemmiet ukoll il-kwistjoni tal-aċċess ugwali għall-internet.  

 
3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 

 
Il-President ikkonkludiet li peress li l-laqgħa ddedikat aktar ħin lill-punt dwar il-ġustizzjoni soċjali u l-
impjiegi, il-laqgħa li jmiss se tittratta l-ewwel il-punt dwar ekonomija aktar b'saħħitha għall-futur. 
Bħala tweġiba għat-talba ta' wħud mill-membri biex jiġu organizzati aktar laqgħat tal-grupp ta' ħidma, anki 
f'format totalment virtwali, il-President indikat li għaliha ma kienx hemm diffikultajiet għal dan.  
 
ANNESS. Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u 
impjiegi 
 

President:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlament Ewropew) 
Portavuċi: Eoin STAFFORD  
Titolu Isem Kunjom Komponent 

        
is-Sur Vincenzo AMENDOLA Kunsill 
is-Sa Clotilde   ARMAND Rappreżentant lokali/reġjonali 
is-Sa Manon AUBRY Parlament Ewropew 

is-Sa Regina BASTOS Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Nicola BEER Parlament Ewropew 
is-Sur Markus BEYRER Sħab soċjali 
is-Sa Gabriele BISCHOFF Parlament Ewropew 
is-Sa Maret Michaela BRUNNERT  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Christian  BUCHMANN Parlamenti nazzjonali 

is-Sur Jan CHLUP Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa Leah CORSMIT Panels taċ-Ċittadini 
Nazzjonali/avvenimenti 

is-Sa  Rosianne  CUTAJAR Parlamenti nazzjonali 



 

 

is-Sa Helena DALLI Kummissjoni Ewropea 
is-Sa Elisa  GAMBARDELLA Soċjetà ċivili 
is-Sa Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlament Ewropew 
is-Sur  Wilm GEURTS Kunsill 
is-Sur Roman HAIDER Parlament Ewropew 
is-Sa Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Michiel HOOGEVEEN Parlament Ewropew 
is-Sa Meira  HOT Parlamenti nazzjonali 

is-Sa Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Panels taċ-Ċittadini Ewropej 

is-Sur Siim  KALLAS Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Joémy LINDAU Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Stefano  MALLIA Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
is-Sa Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Mairead MCGUINNESS Kummissjoni Ewropea 
is-Sa  Andreja METELKO-ZGOMBIĆ Kunsill 
is-Sa Roberta METSOLA Parlament Ewropew 
is-Sur Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Lucía  MUÑOZ Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Siegfried MUREȘAN Parlament Ewropew 
is-Sur Niklas Hendrik NIENASS Parlament Ewropew 
is-Sa Marina  NIKOLAOU Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Aoife O'LEARY Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Władysław  ORTYL Kumitat tar-Reġjuni 
is-Sur Kacper PAROL Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sa Sirpa PIETIKÄINEN Parlament Ewropew 
is-Sur Neale  RICHMOND Parlamenti nazzjonali 
is-Sur Vibe RØMER WESTH Kunsill 
is-Sur Oliver  RÖPKE Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
is-Sur Christophe ROUILLON Kumitat tar-Reġjuni 
is-Sur Vladimír ŠORF Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur Eoin STAFFORD  Panels taċ-Ċittadini Ewropej 
is-Sur  Andres SUTT Kunsill 
is-Sa  Katja TRILLER VRTOVEC Kunsill 
is-Sa Els  VAN HOOF Parlamenti nazzjonali 
is-Sa Monika VANA Parlament Ewropew 
is-Sur  Luca VISENTINI Sħab soċjali 
is-Sa Ružica  VUKOVAC Parlamenti nazzjonali 

 


