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RENDIKONT SOMMARJU 

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

 
ippresedut minn Iratxe GARCÍA PÉREZ (sostitwita parzjalment minn Gabriele Bischoff), Parlament 

Ewropew  
 

Il-Ġimgħa 21 ta' Jannar 2022, 10.00 – 12.00 
 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 

Il-President Iratxe García Pérez fetħet it-tielet laqgħa tal-grupp ta' ħidma billi nnotat li din kienet qed 

tixxandar fuq webstreaming, kif miftiehem fil-laqgħa preċedenti. Ħabbret li bejn il-25 u s-27 ta' Frar, 

il-Panel taċ-Ċittadini Ewropej kien se jressaq ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu biex jiġu diskussi minn dan 

il-grupp ta' ħidma u li se jiġu ppreżentati wkoll fil-Plenarja tal-Konferenza f'Marzu. Semmiet li diversi 

panels nazzjonali lestew il-ħidma tagħhom u wħud mir-rakkomandazzjonijiet li żviluppaw kienu 

rilevanti għal dan il-grupp ta' ħidma. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet diġà ġew ippubblikati fuq il-

Pjattaforma online. 

 

2. Diskussjoni – Ekonomija aktar b'saħħitha għall-futur 
 

Il-President fakkret fil-qosor uħud mill-Orjentazzjonijiet żviluppati mill-Panel taċ-Ċittadini Ewropej. 

Jidher ċar li huwa meħtieġ mudell ġdid ta' tkabbir inklużiv – li jirrikonċilja l-kwistjonijiet soċjali mat-

tkabbir ekonomiku – għall-Ewropa. It-tassazzjoni hija kwistjoni prominenti li l-UE għandha tqis. Id-

demokrazija għanda tiġi mrawma permezz ta' istituzzjonijiet tal-UE trasparenti u li jinżammu 

responsabbli, filwaqt li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali għandu jkollhom rwol 

importanti. Huma meħtieġa investimenti biex tittejjeb ir-reżiljenza, tiġi indirizzata kwalunkwe kriżi 

futura u jiġu indirizzati l-inugwaljanzi. B'mod ġenerali, qed jintalab approċċ għall-ekonomija li jkun 

aktar iċċentrat fuq il-bniedem. 

 

Ħafna kelliema enfasizzaw li l-kompetittività u l-ġustizzja soċjali jimxu id f'id. L-investimenti pubbliċi fl-

infrastruttura huma essenzjali, pereżempju fl-internet, il-ferroviji, l-edukazzjoni u l-ħiliet (diġitali), biex 

jingħata lok għall-innovazzjoni u l-kompetittività, jew fil-kura tas-saħħa u f'servizzi soċjali oħra, biex 

jiġi miġġieled il-faqar u jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-għajxien, speċjalment ta' dawk li jibqgħu 

vulnerabbli. Uħud mill-kelliema appellaw għal aktar responsabbiltà fiskali filwaqt li oħrajn enfasizzaw 
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li tista' tkun meħtieġa żieda tad-dejn pubbliku jekk isiru l-investimenti ħalli jintlaħqu l-għanijiet tat-

tranżizzjoni ekoloġika u jiġi żgurat irkupru sod mill-kriżi. Il-kelliema enfasizzaw ir-rwol tas-suq uniku 

biex l-ekonomija tal-UE tinżamm kompetittiva u talbu test tas-suq uniku. Uħud mill-kelliema 

ddefendew l-użu ta' "verifiki tal-kompetittività" li jistgħu jkunu utli, u kienu tal-fehma li għandhom 

jitkomplew id-diskussjonijiet dwar dak li jiddefinixxi "kompetittività". Madankollu, it-tfassil u l-mod kif 

isiru fil-prattika tali "verifiki" mhumiex ċari ħafna f'dan l-istadju. Sabiex tiġi żgurata d-dimensjoni ġusta 

tal-proċess ta' rkupru, uħud mill-kelliema pproponew li jiġi implimentat realment il-protokoll dwar il-

progress soċjali u pproponew li fis-Semestru Ewropew u fil-governanza ekonomika tiġi inkluża d-

dimensjoni "lil hinn mill-PDG" (b'mod partikolari l-kwistjonijiet soċjali u ambjentali). Skont diversi 

kelliema, ir-rispett għad-drittijiet soċjali, id-djalogu soċjali li jiffunzjona tajjeb, id-demokrazija fuq il-

post tax-xogħol u n-negozjar kollettiv huma fiċ-ċentru ta' ekonomija li tiffunzjona tajjeb. Ir-riċerka u l-

innovazzjoni u l-imprenditorija taż-żgħażagħ għandhom ikomplu jirfdu l-ekonomija tal-UE. Skont 

diversi membri, l-UE għandu jkollha aktar kompetenzi f'dik li hija tassazzjoni, biex tikkoreġi l-

inugwaljanzi fl-ekonomiji kollha tal-UE kif ukoll biex tiġġieled l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa. 

L-UE għandha tagħti spinta lill-produzzjoni tagħha stess ta' prodotti strateġiċi. Il-kwistjonijiet tal-

ġeneru għandhom jiġu integrati fl-aspetti kollha tal-ekonomija filwaqt li l-ġlieda kontra l-vjolenza 

abbażi tal-ġeneru għandha tkun prijorità. Tqajmet il-ħtieġa li l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 

tad-Drittijiet Soċjali tkompli tissaħħaħ. Xi wħud indikaw li filwaqt li jfittxu li jindirizzaw l-isfidi komuni 

tal-UE b'mod ikkoordinat, huma tal-fehma li ċerti oqsma għandhom jibqgħu kompetenzi nazzjonali 

(eż. is-sistema tal-benefiċċji soċjali). 

 

Saru għadd ta' punti dwar il-proċess u l-metodi ta' ħidma. Uħud mill-membri fakkru fir-riżervi tagħhom 

dwar it-tielet rapport interim, u sostnew li kien hemm għadd ta' kwistjonijiet neqsin. Id-dokumenti 

għad-diskussjoni jeħtieġ li jiġu kondiviżi mal-membri tal-grupp ta' ħidma ferm minn qabel, ħalli 

jingħata lok għal tħejjija xierqa. Il-proposti/ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini għandhom jiġu 

raggruppati sabiex jiġu diskussi fil-grupp ta' ħidma b'mod effiċjenti. Uħud mill-membri pproponew 

sistema ta' dwal tat-traffiku (aħmar: barra mill-kompetenzi tal-UE, oranġjo: eżami għadu għaddej, 

aħdar: ideat ġodda fil-kompetenzi tal-UE), biex ikun jista' jsir eżami tal-proposti taċ-ċittadini. Membri 

oħra wissew li l-proposti li attwalment jaqgħu barra mill-kompetenzi tal-UE m'għandhomx jiġu 

skartati, għax l-għan tal-Konferenza huwa li tiddetermina l-futur tal-Ewropa. Il-konklużjonijiet tal-

grupp ta' ħidma għandhom jiġu abbozzati bil-miktub, sabiex jikkontribwixxu għall-Plenarja b'mod ċar, 
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madankollu, il-metodu ta' adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-grupp ta' ħidma jeħtieġ li jiġi ċċarat. Skont 

diversi membri, il-kalendarju tal-Konferenza huwa mimli wisq u l-Plenarji tal-għeluq għandhom jiġu 

posposti biex il-panels taċ-ċittadini u l-grupp ta' ħidma jkunu jistgħu jiffinalizzaw il-ħidma tagħhom. 

Għall-ġejjieni, kien hemm kelliem li ppropona li l-istituzzjonijiet tal-UE, possibbilment fuq bażi annwali, 

jinfurmaw liċ-ċittadini dwar kif qed jiġu implementati r-rakkomandazzjonijiet.  

 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
Il-President ħabbret li se tressaq it-tħassib u l-mistoqsijiet espressi rigward il-metodi ta' ħidma u l-

kalendarju għall-attenzjoni tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza. Il-President indikat ukoll li l-

posponiment tal-konklużjoni tal-panel taċ-ċittadini relatat mal-grupp ta' ħidma naqqas ir-ritmu tal-

proċess. Il-kalendarju u l-mod kif jiġu adottati l-konklużjonijiet għandhom jiġu ċċarati sal-laqgħa li jmiss 

tal-grupp ta' ħidma. 

 

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  Rosianne  CUTAJAR Parlamenti nazzjonali 
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 
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is-Sur Michiel HOOGEVEEN Parlament Ewropew 
is-Sa Meira  HOT Parlamenti nazzjonali 

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

is-Sa Marina KALJURAND Parlament Ewropew  
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  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 Leverne NIJMAN Panels taċ-ċittadini nazzjonali/avvenimenti 
is-Sa Marina  NIKOLAOU Parlamenti nazzjonali 
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 Nicolas SCHMIT Kummissjoni Ewropea  
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 

 


