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RENDIKONT SOMMARJU 

 

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

 

Ippresedut minn Iratxe García Pérez, Parlament Ewropew  

 

25 ta' Marzu 2022, 09:00-11:30; 14:00-16:00 

 

1) Ftuħ mill-President 

Il-laqgħa saret f'format ibridu u kienet imxandra fuq webstreaming. Il-President introduċiet l-abbozz 

ta' proposti ċċirkolati lill-membri qabel il-laqgħa. Hija speċifikat li d-dokument kien jinkludi 

introduzzjoni u raggruppament ġdid dwar il-kompetittività (meta mqabbel mal-grilja diskussa 

preċedentement). Hija enfasizzat li l-kisba ta' bilanċ bejn ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini u l-ideat 

tal-membri tal-grupp ta' ħidma hija kompitu kumpless iżda kellha fiduċja li l-abbozzi ta' proposti kienu 

joffru bażi tajba għad-diskussjoni. Il-President ħabbret ukoll it-tlestija tal-ħidma tal-panel nazzjonali 

taċ-ċittadini Taljan li ressaq għadd sostanzjali ta' rakkomandazzjonijiet fl-oqsma ta' politika rilevanti 

għal dan il-grupp ta' ħidma1. Dawn ser jiġu kkunsidrati fil-verżjoni li jmiss tal-abbozz ta' proposti. 

 

2) Intervent tal-Portavuċi 

Il-portavuċi ħabbret il-bidla fil-funzjoni. Il-viċi portavuċi qabel li d-dokument kien konformi mar-

rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. 

 

Preżentazzjoni u diskussjoni dwar l-abbozzi ta' proposti, skont l-anness, bil-ħsieb li jiġu ppreżentati 

abbozzi ta' proposti, organizzati skont ir-raggruppamenti, lill-Plenarja fis-26 ta' Marzu. 

 

Fl-ewwel rawnd ta' diskussjonijiet, il-membri kkummentaw dwar l-istruttura u l-kontenut ġenerali tad-

dokument. Xi wħud oġġezzjonaw għaliex ma ħassewx li l-ideat tagħhom kienu rappreżentati (tajjeb) 

fid-dokument u d-dokument kien għadu preġudikat favur kwistjonijiet soċjali. Xi wħud ipproponew li 

d-dokument jiġi aġġornat fid-dawl tas-sitwazzjoni l-ġdida tal-gwerra fl-Ukrajna. Madankollu, ħafna 

kienu sodisfatti bit-test u rringrazzjaw lill-president għall-ħidma li saret u intervjenew matul id-

dibattitu dwar kwistjonijiet speċifiċi. Xi kelliema fid-dibattitu ħabbru li kienu se jressqu kontributi bil-

miktub. Xi wħud semmew li l-konklużjonijiet tal-grupp ta' ħidma għandhom jirriflettu b'mod ċar id-

diversità tal-ideat taċ-ċittadini tal-UE, filwaqt li oħrajn qalu li l-proposti kontroversjali għandhom 

jitneħħew. Iċ-ċittadini enfasizzaw li din il-ħidma kienet dwar miri aktar fit-tul u li ma ridux li l-ideat 

tagħhom jinbidlu b'mod sostanzjali u jiddgħajfu. Kien hemm sejħa biex fil-proposti ma jintużax 

 
1 Kif maħżuna fuq il-paġna web tal-Pjattaforma: https://futureu.europa.eu/pages/plenary 
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lingwaġġ preskrittiv iżżejjed, filwaqt li membri oħra enfasizzaw il-ħtieġa li tinżamm l-ambizzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. 

 

3) Tkabbir sostenibbli u innovazzjoni 

Il-membri ddiskutew l-appoġġ għall-innovazzjoni, ir-riċerka u l-SMEs u enfasi speċifika fuq in-negozji 

ġodda bħala l-mutur tal-innovazzjoni u tal-kooperazzjoni transfruntiera. L-importanza ta' taħlita ta' 

enerġija sostenibbli biex tittejjeb l-awtonomija strateġika tal-UE tqajmet minn diversi kelliema. Xi 

membri kienu favur formulazzjoni aktar ġenerali peress li ma kien hemm l-ebda ftehim dwar l-enerġija 

nukleari u l-gass, filwaqt li oħrajn xtaqu jżommu t-test attwali. Ġew diskussi s-sigurtà tal-ikel u l-

awtonomija strateġika b'mod aktar ġenerali, inkluż l-aċċess għall-materja prima. Filwaqt li xi kelliema 

esprimew dubji dwar il-ħtieġa li jiġi diskuss il-qafas ta' governanza ekonomika fil-kuntest tal-

Konferenza, ħafna enfasizzaw ir-rwol fundamentali tiegħu għal ekonomija aktar b'saħħitha u reżiljenti 

u talbu li dan jiġi inkluż, b'mod partikolari mill-perspettiva tas-Semestru Ewropew. Diversi membri 

appellaw għall-kunsiderazzjoni ta' indikaturi ġodda li jmorru lil hinn mill-PDG. Ġiet imfakkra l-proposta 

sabiex fit-Trattat jiddaħħal protokoll dwar il-progress soċjali biex jiġi żgurat li d-drittijiet soċjali jieħdu 

preċedenza f'każ ta' kunflitt mal-libertajiet ekonomiċi – proposta ta' spiss approvata fuq il-pjattaforma 

diġitali.  

 

4) Tisħiħ tal-kompetittività tal-UE u approfondiment ulterjuri tas-Suq Uniku 

Diversi membri ressqu l-ideat tat-test tas-suq uniku u l-kontrolli tal-kompetittività (jiġifieri valutazzjoni 

indipendenti u trasparenti tal-impatt tal-proposti leġiżlattivi tal-UE fuq il-kompetittività tal-kumpaniji 

tal-UE, b'mod partikolari fir-rigward tad-dimensjoni globali). Il-ħtieġa li jitnaqqsu l-burokrazija u l-

piżijiet amministrattivi ġiet rikonoxxuta bħala prerekwiżit għall-kompetittività tal-UE. Wieħed mill-

kelliema appella għall-prinċipju ta' "one in, two out" (lil hinn mill-approċċ attwalment promoss ta' "one 

in, one out") filwaqt li kelliem ieħor sejjaħ din il-proposta eċċessiva wisq.  

 

5) Swieq tax-xogħol inklużivi 

Saret diskussjoni dwar il-promozzjoni tal-pagi minimi, filwaqt li xorta waħda jiġu rrispettati t-

tradizzjonijiet nazzjonali. Filwaqt li xi kelliema talbu li titneħħa r-referenza għaliha (peress li diġà hija 

koperta min-negozjati li għaddejjin bħalissa bejn l-istituzzjonijiet tal-UE), oħrajn ma qablux peress li 

dan imur kontra r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. Il-membri qajmu l-kwistjoni tal-protezzjoni tal-

ħaddiema fis-suq tax-xogħol diġitali. Diversi membri appellaw għat-tisħiħ ta' aspetti differenti tal-

ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-proposti kollha. Xi wħud appellaw għal aktar enfasi fuq iż-żgħażagħ u l-

ħtiġijiet tagħhom f'termini ta' impjiegi ta' kwalità, ta' akkomodazzjoni iżda wkoll ta' tħassib ambjentali. 

Xi membri appoġġaw il-proposta attwali li jiġu pprojbiti traineeships bla ħlas, filwaqt li oħrajn xtaqu 

"jtaffu" l-lingwaġġ u ppreferew li jkun hemm referenza għal promozzjoni aktar prominenti ta' 

traineeships bi ħlas. Huma meħtieġa wkoll aktar sforzi biex tingħata spinta lill-ħiliet tan-nies u biex jiġi 

indirizzat in-nuqqas ta' ħiliet. Diversi kelliema rreferew għar-rabtiet bejn il-Pilastru Ewropew tad-

Drittijiet Soċjali u l-abbozz ta' proposti.  
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6) Politiki soċjali aktar b'saħħithom 

 

Kien hemm konverġenza ġenerali ta' fehmiet dwar il-ħtieġa ta' politiki soċjali aktar b'saħħithom u xi 

membri appellaw għal aktar azzjoni (eż. dwar skemi ta' introjtu minimu u l-eliminazzjoni tal-problema 

ta' persuni mingħajr dar) filwaqt li oħrajn fakkru fil-prinċipju tas-sussidjarjetà.  

 

7) Tranżizzjoni demografika 

 

Il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi ġiet indirizzata minn diversi kelliema, fost l-oħrajn permezz 

ta' miżuri favur it-tfal u l-familja u azzjonijiet li jappoġġaw lil dawk li jieħdu ħsiebhom u lill-anzjani.   

 

8) Politiki fiskali u tat-tassazzjoni 

 

It-titjib tat-trasparenza u tal-ġustizzja tat-tassazzjoni madwar l-UE, biex jiġu appoġġati l-SMEs u l-

innovazzjoni, kien appoġġat minn ħafna. Kelliema oħra appellaw għall-ħtieġa ta' aktar miżuri għall-

prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa u, jekk ikun meħtieġ, li l-UE tingħata aktar kompetenza f'dan il-qasam. 

Saret diskussjoni dwar il-Eurobonds, b'referenza għar-rakkomandazzjonijiet tal-panel taċ-ċittadini 

nazzjonali, u xi membri appellaw biex din titneħħa u terġa' tintuża l-formulazzjoni oriġinali tar-

rakkomandazzjoni. Sabiex tingħata spinta lill-koeżjoni territorjali, wieħed mill-membri semma l-ħtieġa 

li tittejjeb il-governanza multipla u l-użu tal-fondi tal-UE. 

 

9) Għeluq mill-President  

 

Il-President għalqet il-laqgħa billi rringrazzjat lill-membri għall-iskambju produttiv u ħabbret abbozz 

ġdid li jinkorpora l-inputs, li se jiġi ċċirkolat fid-dawl tal-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: 

Viċi 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 
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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 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-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 Mairead MCGUINNESS Kummissjoni Ewropea 

Is-Sa  Andreja METELKO-ZGOMBIC 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 
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Is-Sur Nicolas SCHMIT Kummissjoni Ewropea 

Is-Sur Vladimír ŠORF Panels taċ-ċittadini Ewropej 

Is-Sur Eoin STAFFORD Panels taċ-ċittadini Ewropej 

Is-Sa Eva-Maria LIIMETS 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 

 


