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"Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi" 
 
Introduzzjoni 
Qed ngħixu fi żminijiet straordinarji u l-UE se tiġi ġġudikata fuq l-isforzi tagħha biex toħroġ 
mill-kriżijiet attwali aktar b'saħħitha, b'mudell ta' tkabbir aktar sostenibbli, inklużiv, kompetittiv 
u reżiljenti. L-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja u l-pandemija tal-COVID-19 biddlu d-dehra tal-

UE. Il-Konferenza se jkollha bżonn tindirizza wkoll il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi ta' din 
il-gwerra f'kuntest diġà problematiku ħafna wara l-pandemija. Fl-istess ħin, it-tibdil fil-klima 
għadu jirrappreżenta theddida kontinwa għall-umanità u se jkollu impatt drammatiku fuq l-

ekonomija u fuq is-soċjetajiet tagħna. Mir-rakkomandazzjonijiet li waslu, huwa ċar li ċ-ċittadini 
qed jitolbu azzjoni tal-UE aktar b'saħħitha. L-isfidi transnazzjonali pendenti, bħall-inugwaljanzi, 
il-kompetittività, is-saħħa, it-tibdil fil-klima, il-migrazzjoni, id-diġitalizzazzjoni jew it-

tassazzjoni ġusta jitolbu soluzzjonijiet Ewropej xierqa. Mir-rakkomandazzjonijiet u mid-
diskussjonijiet, ħareġ ċar ukoll li neħtieġu strateġija komprensiva biex niżguraw benesseri aħjar 
għaċ-ċittadini Ewropej fl-aspetti differenti ta' ħajjithom. Xi elementi ta' din l-istrateġija jistgħu 

jinstabu f'politiki diġà eżistenti u jistgħu jinkisbu billi jsir użu sħiħ mill-qafas istituzzjonali 
eżistenti fil-livell Ewropew u nazzjonali; oħrajn se jeħtieġu politiki ġodda u, f'xi każijiet, bidliet 
fit-trattati. Madankollu, il-politiki l-ġodda u l-bidliet fit-trattati għandhom jitqiesu bħala mezzi 

biex jinkiseb benesseri aħjar u mhux bħala għanijiet fihom infushom.  Huwa kemm possibbli kif 
ukoll meħtieġ li l-UE tissawwar mill-ġdid b'mod li jiggarantixxi l-awtonomija strateġika, it-
tkabbir sostenibbli, it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol tagħha u l-progress tal-

bniedem, mingħajr ma niżvujtaw u neqirdu l-pjaneta tagħna fil-qafas ta' Kuntratt Soċjali 
mġedded. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma maħsuba biex jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-
proposti ta' hawn taħt għandhom jinqraw filwaqt li jitqies li ċ-ċittadini madwar l-Ewropa kollha 

fformulaw diversità ta' fehmiet u rakkomandazzjonijiet. Hija din id-diversità ta' fehmiet li hija 
waħda mill-qawwiet uniċi tal-Ewropa. 
 

11. Proposta: Tkabbir sostenibbli u innovazzjoni8 

Objettiv: Nipproponu li l-UE tappoġġa l-bidla favur mudell ta' tkabbir sostenibbli u 

reżiljenti, li jqis bis-sħiħ it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali b'dimensjoni soċjali 

b'saħħitha fis-Semestru Ewropew, u li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lit-trade unions u lin-

negozji. L-indikaturi makroekonomiċi konvenzjonali u l-PDG jistgħu jiġu kkomplementati 

b'indikaturi ġodda sabiex jiġu indirizzati l-prijoritajiet Ewropej il-ġodda bħall-Patt 

Ekoloġiku Ewropew jew il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u biex jirriflettu aħjar 

                                                           
8 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini 
Ewropej: 9, 10, 11, 12 u 14; in-Netherlands: 1; l-Italja: 1.1; il-Litwanja: 3 u 8. 
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it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u l-benesseri tan-nies. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq 

permezz ta': 

 
Miżuri: 

1. Jiġu promossi proċessi tal-produzzjoni aktar ekoloġiċi minn kumpaniji u jingħata appoġġ 
għall-kumpaniji biex jidentifikaw l-aħjar soluzzjonijiet u jipprovdu inċentivi pożittivi u 
negattivi (ECP 11 u 12) u billi jżidu l-produzzjoni u l-konsum lokali (diskussjonijiet); 

2. Issir ħidma lejn ekonomija aktar sostenibbli u ċirkolari billi tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-
obsolexxenza ppjanata u jiġi żgurat id-dritt ta' tiswija (ECP 14); 

3. Jitwettaq rieżami tal-governanza ekonomika tal-UE u s-Semestru Ewropew sabiex jiġi 
żgurat li t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, il-ġustizzja soċjali u l-progress soċjali 
jimxu id f'id mal-kompetittività ekonomika, mingħajr ma tiġi injorata n-natura 
ekonomika u fiskali tas-Semestru Ewropew. Barra minn hekk, hemm bżonn li s-sħab 
soċjali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu involuti aktar fl-implimentazzjoni tas-
Semestru Ewropew sabiex jittejbu l-applikazzjoni u r-responsabbiltà tiegħu (pjattaforma 
online, diskussjonijiet); 

4. Jiġi indirizzat l-użu tal-imballaġġi u tal-kontenituri tal-plastik li jintużaw darba biss 
(ECP 12); 

5. L-espansjoni tal-użu tat-teknoloġija Ewropea u li din issir alternattiva fattibbli għat-
teknoloġija barranija (diskussjonijiet);    

6. Tiġi promossa r-riċerka dwar materjali u teknoloġiji ġodda, kif ukoll l-użu innovattiv ta' 
materjali eżistenti, filwaqt li jiġi żgurat li l-isforzi tar-riċerka ma jkunux idduplikati 
(ECP 9, NL 1); 

7. Jiġu indirizzati s-sostenibbiltà, l-aċċessibbiltà, anki ta' natura ekonomika, tal-enerġija, 
b'kunsiderazzjoni tal-faqar enerġetiku u d-dipendenza minn Stati mhux tal-UE, billi 
jiżdied is-sehem ta' enerġija minn sorsi sostenibbli (ECP 10, LT 3, IT 1.1); 

8. Titqajjem sensibilizzazzjoni kemm fost il-kumpaniji kif ukoll fost iċ-ċittadini, dwar kif 
iġibu ruħhom b'mod aktar sostenibbli u jiggarantixxu tranżizzjoni ġusta, abbażi tad-
djalogu soċjali u l-impjiegi ta' kwalità (ECP 12 u pjattaforma online);  

9. Jiġu inklużi standards soċjali, tax-xogħol u tas-saħħa ambizzjużi, inkluż is-saħħa u s-
sikurezza okkupazzjonali, fil-ftehimiet kummerċjali l-ġodda tal-UE (LT 8). 
 

12. Proposta: Tisħiħ tal-kompetittività tal-UE u approfondiment ulterjuri tas-Suq Uniku9 

Objettiv: Nipproponu t-tisħiħ tal-kompetittività u r-reżiljenza tal-ekonomija, tas-suq 
uniku, u tal-industrija tal-Unjoni Ewropea u l-indirizzar tad-dipendenzi strateġiċi. Jeħtieġ 
li nippromwovu kultura imprenditorjali fl-UE, li fiha n-negozji innovattivi ta' kull daqs, u 
b'mod partikolari l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (MSMEs), kif ukoll in-negozji 
l-ġodda (start-ups) ikunu mħeġġa u jistgħu jirnexxu sabiex jikkontribwixxu għal soċjetajiet 

                                                           
9 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini 
Ewropej: 10, 11 u 14; il-Ġermanja: 2.1 u 2.2; in-Netherlands: 1 u 2; Franza: 3 u 9; l-Italja: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.4, 4.a.2 u 6.1; il-Litwanja: 1 u 7. 



 

MT 15 

aktar reżiljenti u li fihom ikun hemm koeżjoni. Hemm bżonn ta' ekonomija tas-suq 
b'saħħitha li tiffunzjona sabiex tiffaċilita l-viżjoni ta' Ewropa aktar soċjali. Dan l-objettiv 
jista' jintlaħaq permezz ta': 
 
Miżuri: 

1. Tiġi żviluppata viżjoni ċara għall-ekonomija Ewropea u jintlaħqu l-punti b'saħħithom, il-
kwalità u d-diversità tal-Ewropa filwaqt li jitqiesu d-differenzi ekonomiċi u ta' natura 
oħra bejn l-Istati Membri, u jiġu promossi l-kooperazzjoni u l-kompetizzjoni bejn in-
negozji (NL 1 u 2); 

2. Jiġi konsolidat dak li sar f'termini tal-munita unika u l-interkonnessjoni tas-sistemi ta' 
pagamenti u t-telekomunikazzjoni (IT 4.a.2); 

3. Titnaqqas l-istandardizzazzjoni tal-prodotti u jiġu rikonoxxuti l-pekuljaritajiet kulturali u 
tal-produzzjoni lokali u reġjonali (ir-rispett għat-tradizzjonijiet tal-produzzjoni) (IT 2.2);  

4. Tissaħħaħ il-konverġenza soċjali u ekonomika 'l fuq fis-Suq Uniku, billi jitlestew 
inizjattivi eżistenti bħall-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-
implimentazzjoni ta' riforma tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja tagħna li tħares 
'il quddiem (diskussjonijiet); 

5. Jiġu promossi politiki għal bażi industrijali b'saħħitha u innovazzjoni f'teknoloġiji 
abilitanti essenzjali, u politika dwar il-klima li tħares 'il quddiem flimkien mal-
kompetittività industrijali b'dimensjoni soċjali b'saħħitha, ibbażata fuq id-djalogu soċjali 
u fuq relazzjonijiet industrijali li jaħdmu tajjeb (diskussjonijiet); 

6. Tingħata attenzjoni speċjali lill-SMEs, is-sinsla tal-ekonomija tagħna, fl-inizjattivi l-
ġodda kollha. Il-prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" irid jiġi rrispettat fil-proposti 
leġiżlattivi kollha tal-UE u test tal-SMEs għandu jiġi rinfurzat fil-valutazzjoni tal-impatt 
tal-Kummissjoni f'konformità ma' prinċipji ċari filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ l-
istandards soċjali u ambjentali u d-drittijiet tal-konsumatur (diskussjonijiet);  

7. Tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-finanzjament tal-applikazzjonijiet, tas-sejħiet 
għall-offerti u tan-networks bl-inqas sforz amministrattiv possibbli. L-aċċess għall-
finanzjament għall-SMEs bi proġetti ta' innovazzjoni b'riskju għoli għandu jiġi żviluppat 
aktar minn entitajiet bħall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Bank Ewropew tal-
Investiment (diskussjonijiet); 

8. Jinħoloq qafas aħjar għall-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni, immirat lejn mudelli 
ta' negozju aktar sostenibbli u bijodiversifikati (ECP 10, 11 u 14), b'enfasi fuq it-
teknoloġija u l-innovazzjoni bħala muturi tat-tkabbir (IT 1.3); 

9. Tiġi promossa l-prestazzjoni ekonomika kollettiva permezz ta' industrija awtonoma u 
kompetittiva (FR 3); 

10. Jiġu identifikati u żviluppati setturi strateġiċi, inklużi l-ispazju, ir-robotika u l-IA (FR 3 
u 9); 

11. Isir investiment f'ekonomija bbażata fuq it-turiżmu u l-kultura, inklużi l-ħafna 
destinazzjonijiet żgħar fl-Ewropa (IT 1.2);  

12. Tiġi indirizzata s-sigurtà tal-provvista billi jiġu diversifikati s-sorsi ta' input/il-materja 
prima u billi tiżdied il-manifattura ta' oġġetti ewlenin fl-Ewropa, bħas-saħħa, l-ikel, l-
enerġija, id-difiża u t-trasport (FR 9, LT 1, IT 1.4); 
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13. Tiġi promossa d-diġitalizzazzjoni tan-negozji Ewropej, pereżempju permezz ta' tabella ta' 
valutazzjoni speċifika li tippermetti lin-negozji jqabblu l-grad ta' diġitalizzazzjoni 
tagħhom, bl-għan ġenerali li tiżdied il-kompetittività (DE 2.1); 

14. Tiġi promossa l-koeżjoni diġitali biex tikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali kif definita fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(diskussjonijiet); 

15. Tissaħħaħ il-kooperazzjoni transfruntiera sabiex jitjiebu l-koeżjoni u r-reżiljenza fir-
reġjuni u lil hinn minnhom, billi jitrawwem il-Mekkaniżmu Transfruntier Ewropew u 
għodod simili (diskussjonijiet); 

16. Jissaħħu u jiġu promossi l-possibbiltajiet għal taħriġ transfruntier sabiex jitjiebu l-ħiliet 
tal-forza tax-xogħol Ewropea u tiżdied il-kompetittività, filwaqt li fl-istess ħin tingħata 
spinta lil-litteriżmu ekonomiku taċ-ċittadini (DE 2.2, LT 7). Jiġu promossi skambji bejn 
il-ħaddiema fl-Ewropa permezz ta' Ċentru Ewropew għall-Impjiegi (IT 6.1). Iż-żgħażagħ 
jiġu mħeġġa jistudjaw suġġetti xjentifiċi (IT 1.5); 

17. Titnaqqas l-burokrazija, meta mhix essenzjali, (permessi, ċertifikazzjonijiet) (IT 2.1); 
18. Jiġu miġġielda l-kontrafazzjoni u l-kompetizzjoni inġusta (IT 2.4); 
19. Tiġi żgurata parteċipazzjoni akbar min-negozji l-ġodda u l-SMEs fi proġetti tal-

innovazzjoni billi din iżżid il-qawwa, il-kompetittività u n-networking innovattivi 
tagħhom (pjattaforma online, diskussjonijiet); 

20. Il-konsolidazzjoni u l-protezzjoni tas-Suq Uniku għandhom jibqgħu prijorità; il-miżuri u 
l-inizjattivi fil-livell tal-UE u dak nazzjonali m'għandhomx ikunu ta' detriment għas-Suq 
Uniku u għandhom jikkontribwixxu għall-fluss liberu tal-persuni, l-oġġetti, is-servizzi u 
l-kapital (diskussjonijiet); 

21. Inizjattivi ġodda ta' politika tal-UE għandhom jgħaddu minn "verifika tal-kompetittività" 
biex jiġi analizzat l-impatt tagħhom fuq il-kumpaniji u l-ambjent tan-negozju tagħhom 
(il-kost tan-negozju, il-kapaċità għall-innovazzjoni, il-kompetittività internazzjonali, il-
kundizzjonijiet ekwivalenti, eċċ.). Tali verifika għandha tkun konformi mal-Ftehim ta' 
Pariġi, mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, inkluża l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u ma 
għandhiex timmina l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, soċjali u tal-ħaddiema u 
lanqas l-istandards tal-protezzjoni ambjentali u tal-konsumatur. Għal dan il-għan, aħna 
nipproponu wkoll l-istabbiliment ta' Korp Konsultattiv Ewropew għall-Kompetittività li 
għandu jimmonitorja kif jitwettaq il-kontroll tal-kompetittività u b'mod partikolari 
jivvaluta l-impatt kumulattiv tal-leġiżlazzjoni, kif ukoll iressaq proposti biex jittejbu l-
kundizzjonijiet qafas adatti għall-kompetittività tal-kumpaniji tal-UE. Tali korp għandu 
jinkludi s-soċjetà ċivili organizzata u s-sħab soċjali fil-governanza tiegħu 
(diskussjonijiet). 

 

13. Proposta: Swieq tax-xogħol inklużivi10 

                                                           
10 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini 
Ewropej: 1, 2, 7, 28 u 30; il-Ġermanja: 4.1 u 4.2; in-Netherlands: 4; Franza: 6; l-Italja: 5.a.1, 5.a.4, 6.1 u 6.2. 
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Objettiv: Nipproponu li jittejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol sabiex dawn 
jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol aktar ġusti u jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
l-impjieg, inkluż dak taż-żgħażagħ u gruppi vulnerabbli. L-UE, l-Istati Membri u s-sħab 
soċjali jeħtieġ li jaħdmu biex itemmu l-faqar fost dawk li jaħdmu, jindirizzaw id-drittijiet 
tal-ħaddiema tal-pjattaformi, jipprojbixxu internships mingħajr ħlas u jiżguraw mobbiltà 
ġusta tal-forza tax-xogħol fl-UE. Jeħtiġilna nippromwovu d-djalogu soċjali u n-negozjar 
kollettiv. Jeħtieġ li niżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, inklużi l-objettivi ewlenin rilevanti tiegħu għall-2030, fil-livell tal-UE, nazzjonali, 
reġjonali u lokali fl-oqsma tal-"opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol" u 
"kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti", filwaqt li jiġu rrispettati l-kompetenzi u l-prinċipji tas-
sussidjarjetà u l-proporzjonalità u li jiġi inkluż Protokoll dwar il-Progress Soċjali fit-
Trattati. Waqt li jsir dan, għandu jkun hemm rispett għat-tradizzjonijiet nazzjonali u l-
awtonomija tas-sħab soċjali u kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili. Dan l-objettiv jista' 
jintlaħaq permezz ta': 
 
Miżuri: 

1. Jiġi żgurat li l-pagi minimi skont il-liġi jiggarantixxu li kull ħaddiem jista' jkollu kwalità 
ta' ħajja diċenti u simili fl-Istati Membri kollha. Għandhom jiġu stabbiliti kriterji ċari (eż. 
l-għoli tal-ħajja, l-inflazzjoni, 'il fuq mill-linja tal-faqar, il-paga medja u medjana fil-livell 
nazzjonali) li għandhom jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell tal-pagi minimi. Il-livelli tal-
pagi minimi statutorji għandhom jiġu rieżaminati regolarment fid-dawl ta' dawn il-kriterji 
sabiex tiġi żgurata l-adegwatezza tagħhom. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
implimentazzjoni effettiva ta' dawn ir-regoli u l-monitoraġġ u t-traċċar tat-titjib fil-livell 
tal-ħajja. Fl-istess waqt, in-negozjar kollettiv għandu jissaħħaħ u jkun promoss fl-UE 
kollha (ECP 1 u 30; DE 4.2; pjattaforma online); 

2. Jittieħed rendikont u jsir infurzar aktar b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
il-Ħin tax-Xogħol (id-Direttiva 2003/88/KE) u leġiżlazzjoni rilevanti oħra li tiżgura 
bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata filwaqt li jitqiesu politiki nazzjonali ġodda 
f'dan il-qasam (ECP 2);  

3. Tiġi introdotta jew rinfurzata l-leġiżlazzjoni eżistenti li tirregola l-hekk imsejħin 'metodi 
aġevolati ta' ħidma' u jingħataw inċentivi lill-kumpaniji biex jippromwovuha (ECP 7). L-
UE għandha tiżgura d-dritt għall-iskonnessjoni, tagħmel aktar biex tindirizza d-distakk 
diġitali fuq il-post tax-xogħol u tivvaluta l-implikazzjonijiet tax-xogħol remot fuq is-
saħħa, il-ħin tax-xogħol u l-prestazzjoni tal-kumpaniji. Hemm bżonn li tiġi garantita 
diġitalizzazzjoni ġusta bbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem, titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol u n-negozjar kollettiv (diskussjonijiet); 

4. Ikun hemm politiki integrati dwar l-impjiegi fil-livell tal-UE fejn il-politiki attivi tas-suq 
tax-xogħol jibqgħu ċentrali u dejjem aktar koordinati (IT 6.2) filwaqt li l-Istati Membri 
jiffukaw fuq it-tkomplija tal-isforzi ta' riforma tagħhom biex jinħolqu kundizzjonijiet 
favorevoli għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità (diskussjonijiet);  

5. Jittieħdu passi biex jiġi żgurat li d-drittijiet soċjali huma protetti u salvagwardjati bis-sħiħ 
f'każ ta' kunflitt mal-libertajiet ekonomiċi inkluż permezz tal-introduzzjoni ta' protokoll 
ta' progress soċjali fit-Trattati (pjattaforma online, diskussjonijiet);  
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6. Tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, skont l-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza 
bejn il-Ġeneri 2020-2025. L-UE għandha tkompli tkejjel l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
permezz ta' indiċi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri (jiġifieri l-attitudnijiet, id-differenza fil-
pagi, l-impjieg, it-tmexxija, eċċ.), timmonitorja l-istrateġija kull sena u tkun trasparenti 
fir-rigward tal-kisbiet; u tinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tal-għarfien espert u tal-aħjar 
prattiki u tistabbilixxi mekkaniżmu possibbli ta' feedback dirett miċ-ċittadini (eż. 
Ombudsperson) (ECP 28; IT 5.a.1). Jeħtieġ li tiġi indirizzata d-differenza bejn il-ġeneri 
fil-pagi u li jiġu introdotti kwoti f'pożizzjonijiet għolja. Għandu jkun hemm aktar appoġġ 
għall-imprendituri nisa fl-ambjent tan-negozju u għan-nisa fi STEM (diskussjonijiet); 

7. Jiġi promoss l-impjieg fost iż-żgħażagħ, pereżempju permezz ta' assistenza finanzjarja 
għall-kumpaniji, iżda wkoll billi l-impjegaturi u l-ħaddiema jingħataw appoġġ 
addizzjonali (NL 4) u jingħata appoġġ għall-imprendituri żgħażagħ u l-professjonisti 
żgħażagħ li jaħdmu għal rashom pereżempju permezz ta' għodod u korsijiet edukattivi 
(diskussjonijiet); 

8. Jiġi promoss l-impjieg ta' gruppi żvantaġġati (NL 4), b'mod partikolari fost il-persuni 
b'diżabbiltà (pjattaforma online);  

9. Jiġu promossi l-impjiegi u l-mobbiltà soċjali, u għalhekk, li tingħata l-opportunità sħiħa 
ta' awtorealizzazzjoni u awtodeterminazzjoni (IT 5.a.4 u IT 6.1). Jista' jkun hemm 
strateġija fit-tul biex jiġi żgurat li kulħadd fis-soċjetajiet tagħna jkollu l-ħiliet xierqa biex 
isib impjieg u li t-talenti ta' dak li jkun jagħmlu l-frott, b'mod partikolari l-ġenerazzjoni 
żagħżugħa (diskussjonijiet). Huwa importanti li jsir investiment fil-ħiliet tan-nies adattati 
għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li qed jinbidlu u l-promozzjoni tal-apprendiment tul il-
ħajja permezz ta', fost l-oħrajn, programm ta' skambju fil-fażijiet kollha tal-ħajja u jiġi 
żgurat id-dritt għall-apprendiment tul il-ħajja u d-dritt għat-taħriġ (FR 6; DE 4.1). Għal 
dan il-għan, hemm bżonn li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn in-negozji, it-trade unions u l-
fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali (diskussjonijiet). 

 

14. Proposta: Politiki soċjali aktar b'saħħithom11 

Objettiv: Nipproponu li jitnaqqsu l-inugwaljanzi, tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali u jiġi 
indirizzat il-faqar. Jeħtieġ li nistabbilixxu strateġija komprensiva kontra l-faqar li tista' 
tinkludi, fost l-oħrajn, Garanzija għat-Tfal u Garanzija għaż-Żgħażagħ rinfurzata, l-
introduzzjoni ta' pagi minimi, qafas komuni tal-UE għal skemi ta' introjtu minimu u 
akkomodazzjoni soċjali deċenti. Jeħtieġ li niżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi l-objettivi ewlenin rilevanti tiegħu għall-2030, fil-
livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali fil-qasam tal-"protezzjoni u l-inklużjoni soċjali" 
filwaqt li jiġu rrispettati l-kompetenzi rispettivi u l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità u li jiġi inkluż Protokoll dwar il-Progress Soċjali fit-Trattati. Dan l-objettiv 
jista' jintlaħaq permezz ta': 
 
Miżuri: 
                                                           
11 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini 
Ewropej: 19, 20, 21 u 25; l-Italja: 4.a.1. 
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1. Jiġu rinfurzati l-kompetenzi tal-UE fil-politiki soċjali u l-proposta ta' leġiżlazzjoni biex 
ikunu promossi l-politiki soċjali u tiġi żgurata l-ugwaljanza tad-drittijiet, inkluża s-saħħa, 
armonizzati għall-UE kollha, li jqisu r-regolamenti miftiehma u r-rekwiżiti minimi fit-
territorju kollu (ECP 19 u 21). L-UE tista' tappoġġa u tikkomplementa l-politiki tal-Istati 
Membri billi, fost l-oħrajn, tipproponi qafas komuni għall-introjti minimi biex tiżgura li 
ħadd ma jitħalla lura. Dawn l-azzjonijiet għandhom jitwettqu fil-qafas tal-
implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Pjan ta' Azzjoni 
tiegħu (diskussjonijiet); 

2. Ma jsirux kompromessi f'dawk li huma drittijiet soċjali (is-saħħa pubblika, l-edukazzjoni 
pubblika, il-politiki tax-xogħol) (IT 4.a.1); 

3. Tiġi promossa r-riċerka fi kwistjonijiet soċjali u tas-saħħa fl-UE, skont linji prijoritarji li 
huma kkunsidrati ta' interess pubbliku u maqbula mill-Istati Membri, u billi jingħata l-
finanzjament xieraq. Dan jista' jinkiseb parzjalment billi nirrinfurzaw il-kollaborazzjoni 
bejn l-oqsma ta' għarfien espert, fil-pajjiżi, fiċ-ċentri ta' studji (universitajiet, eċċ.) 
(ECP 20);  

4. Jingħata aċċess għas-servizzi mediċi lill-persuni kollha taħt is-16-il sena fl-UE f'każ li 
dawn is-servizzi ma jkunux disponibbli fil-kuntest nazzjonali (diskussjonijiet); 

5. Jiġi żgurat li l-UE, flimkien mas-sħab soċjali u l-gvernijiet nazzjonali, tappoġġa aċċess 
immirat għal akkomodazzjoni soċjali deċenti għaċ-ċittadini, skont il-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom, l-isforz finanzjarju għandu jinqasam bejn il-finanzjaturi privati, is-sidien, il-
benefiċjarji tal-akkomodazzjoni, il-gvernijiet tal-Istati Membri fil-livelli ċentrali u lokali, 
u l-Unjoni Ewropea (ECP 25).  
 

15. Proposta: Tranżizzjoni demografika12 

Objettiv: Nipproponu li jiġu indirizzati l-isfidi li jirriżultaw mit-tranżizzjoni demografika, 
bħala ingredjent essenzjali tar-reżiljenza ġenerali tal-Ewropa, b'mod partikolari r-rati 
baxxi tat-twelid u popolazzjoni li qed tixjieħ b'mod kostanti, billi jiġi żgurat appoġġ għan-
nies matul iċ-ċiklu tal-ħajja. Dan għandu jinvolvi azzjoni komprensiva mmirata lejn il-
ġenerazzjonijiet kollha, mit-tfal u ż-żgħażagħ, il-familji, il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol, 
sal-anzjani li għadhom lesti li jaħdmu kif ukoll għal dawk li jirtiraw jew li jeħtieġu 
assistenza f'saħħithom. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq permezz ta': 

Miżuri: 

1. Jiġi żgurat indukrar tat-tfal ta' kwalità, bi prezzijiet raġonevoli u aċċessibbli fl-UE, sabiex 
l-ommijiet u l-missirijiet ikunu jistgħu jirrikonċiljaw b'mod kunfidenti x-xogħol u l-ħajja 
tal-familja tagħhom. Fejn xieraq dan jista' jinkludi opportunitajiet għall-indukrar tat-tfal 
fuq il-post tax-xogħol jew qrib tiegħu. F'xi Stati Membri hemm ukoll indukrar ta' matul 
il-lejl disponibbli li għandu jservi bħala eżempju. Barra minn hekk, dan għandu jkun 
akkumpanjat minn miżuri ta' appoġġ bħar-rati mnaqqsa tal-VAT fuq it-tagħmir meħtieġ 
għat-tfal. Huwa essenzjali li jiġu evitati l-faqar u l-esklużjoni soċjali tat-tfal (ECP 22 

                                                           
12 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini 
Ewropej: 21, 22, 23, 26 u 27; l-Italja: 5.a.1. 
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u 26). Tiġi rinfurzata l-Garanzija għat-Tfal, biex tfal fil-bżonn ikunu garantiti aċċess għal 
servizzi bħall-edukazzjoni u l-indukrar, il-kura tas-saħħa, in-nutrizzjoni u l-
akkomodazzjoni, filwaqt li tista' tkun strument biex jinkiseb dan (pjattaforma online, 
diskussjonijiet);  

2. Jiġi introdott appoġġ speċifiku u protezzjoni tax-xogħol għaż-żgħażagħ. Tali miżuri favur 
il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol għandhom jinkludu l-aċċess għall-għarfien għall-
ommijiet u l-missirijiet dwar ir-ritorn tagħhom għax-xogħol (ECP 22). Ir-rinfurzar tal-
Garanzija għaż-Żgħażagħ jista' jkun strument biex jitjieb l-aċċess taż-żgħażagħ taħt l-età 
ta' 30 sena għall-offerti ta' impjieg ta' kwalità tajba, ta' edukazzjoni kontinwa, ta' 
apprendistati jew traineeships (diskussjonijiet); 

3. Jiġi promoss id-dritt għall-moviment liberu tal-edukazzjoni fl-Unjoni, fost l-oħrajn, 
permezz tar-rikonoxximent reċiproku ta' lawrji, gradi, ħiliet u kwalifiki (diskussjonijiet); 

4. Tittejjeb il-leġiżlazzjoni u l-implimentazzjoni tagħha biex ikun żgurat appoġġ għall-
familji fl-Istati Membri kollha, pereżempju fir-rigward ta' liv tal-ġenituri kif ukoll għall-
allowances tat-twelid u tal-indukrar tat-tfal (ECP 26 u IT 5.a.1). L-akkomodazzjoni 
għandha rwol kruċjali fl-appoġġ tal-familji u għandha tiġi indirizzata (pjattaforma online, 
diskussjonijiet); 

5. Tittieħed azzjoni biex ikun garantit li l-familji kollha jgawdu minn drittijiet tal-familja 
ugwali fl-Istati Membri kollha. Dan għandu jinkludi d-dritt għaż-żwieġ u għall-adozzjoni 
(ECP 27); 

6. Jiġu promossi etajiet flessibbli tal-irtirar billi titqies is-sitwazzjoni speċifika tal-anzjani. 
Meta tiġi ddeterminata l-età tal-irtirar, għandu jkun hemm differenzjazzjoni skont il-
professjoni, u b'hekk jitqies ix-xogħol partikolarment impenjattiv, kemm mentalment kif 
ukoll fiżikament (ECP 21 u IT 5.a.1); 

7. Jiġi evitat il-faqar fix-xjuħija bl-introduzzjoni ta' pensjonijiet minimi. Tali livelli minimi 
jkunu jeħtieġu jqisu l-livell tal-għajxien, il-livell tal-faqar u l-kapaċità tal-akkwist fl-Istat 
Membru rispettiv (ECP 21); 

8. Tiġi garantita kura soċjali u tas-saħħa xierqa lill-anzjani. B'dan il-mod, huwa importanti li 
tiġi indirizzata kemm il-kura bbażata fil-komunità kif ukoll dik residenzjali. Bl-istess 
mod, il-miżuri jridu jqisu kemm lil dawk li jirċievu l-kura, kif ukoll dawk li jipprovduha 
(ECP 23); 

9. Jiġu żgurati l-iżvilupp sostenibbli u r-reżiljenza demografika tar-reġjuni li għadhom lura 
sabiex isiru aktar vibranti u attraenti, inkluż permezz tal-politika ta' koeżjoni (pjattaforma 
online u diskussjonijiet); 

10. Tittieħed azzjoni koordinata fil-livell Ewropew għall-ġbir ta' data diżaggregata skont 
fatturi bħall-ġeneru u l-analiżi tax-xejriet demografiċi, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u 
l-għarfien u l-appoġġ lill-Istati Membri fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki 
adegwati inkluż billi jiġi stabbilit korp speċjalizzat tal-UE f'dan il-qasam (pjattaforma 
online u diskussjonijiet). 
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16. Proposta: Politiki fiskali u tat-tassazzjoni13 

Objettiv: Nipproponu li l-UE tippromwovi investimenti orjentati lejn il-futur b'enfasi fuq 
it-tranżizzjoni ekoloġika u dik diġitali b'dimensjoni soċjali u tal-ġeneru b'saħħitha, filwaqt 
li tqis ukoll l-eżempji ta' Next Generation EU u l-istrument SURE. Jeħtieġ li l-UE tqis l-
impatt soċjali u ekonomiku tal-gwerra kontra l-Ukrajna u r-rabta bejn il-governanza 
ekonomika tal-UE mal-kuntest ġeopolitiku l-ġdid u billi ssaħħaħ il-baġit tagħha stess 
permezz ta' riżorsi proprji ġodda. Iċ-ċittadini jixtiequ li t-tassazzjoni titbiegħed min-nies u 
mill-SMEs u ddur fuq l-evażuri tat-taxxa, in-niġġiesa l-kbar u jintaxxaw il-ġganti diġitali 
filwaqt li fl-istess ħin jixtiequ jaraw li l-UE tappoġġa l-kapaċità tal-Istati Membri u tal-
awtoritajiet lokali li jiffinanzjaw lilhom infushom u kif ukoll li jużaw il-fondi tal-UE. Dan l-
objettiv jista' jintlaħaq permezz ta': 

Miżuri: 

1. Jiġu armonizzati u kkoordinati l-politiki tat-taxxa fi ħdan l-Istati Membri tal-UE għall-
prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, jiġu evitati r-rifuġji fiskali fi ħdan l-UE u tiġi 
mmirata d-delokalizzazzjoni fl-Ewropa, inkluż billi jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet dwar 
kwistjonijiet ta' taxxa jkunu jistgħu jittieħdu b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill tal-UE. 
Min-naħa l-oħra, hemm rakkomandazzjonijiet mill-panels taċ-ċittadini li jiddikjaraw li t-
tassazzjoni hija kwistjoni għall-pajjiżi individwali, li għandhom l-objettivi u ċ-ċirkostanzi 
partikolari tagħhom (ECP 13 u 31, IT 4.b.3, NL 2.3); 

2. Tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE biex jiġi żgurat li l-kumpaniji 
kollha fl-UE jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxi. Tiġi introdotta bażi komuni għat-
taxxa korporattiva jew rata effettiva minima (NL 3); 

3. Jiġi żgurat li l-kumpaniji jħallsu t-taxxi fejn jaqilgħu l-profitti (ECP 13); 
4. Jiġi żgurat li l-politika tat-taxxa tappoġġa l-industrija Ewropea u tipprevjeni t-telf ta' 

impjiegi fl-Ewropa (ECP 13 u 31); 
5. Tingħata aktar kunsiderazzjoni lis-self meħud b'mod komuni fil-livell tal-UE, bil-ħsieb li 

jinħolqu kundizzjonijiet ta' self aktar favorevoli, filwaqt li jinżammu politiki fiskali 
responsabbli fil-livell tal-Istati Membri (LT 9);  

6. Jissaħħu s-sorveljanza tal-assorbiment u l-użu tal-fondi tal-UE, inkluż f'livell lokali u 
muniċipali (LT 10). 

  

                                                           
13 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini 
Ewropej: 13 u 31; in-Netherlands: 2.3; l-Italja: 4.b.3 u 4.b.6; il-Litwanja: 9 u 10. 


