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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  

 
Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022, 09.00 – 11.00 

 

1. Osservazzjonijiet introduttivi tal-President 
 

Il-President Iratxe García Pérez fetħet ir-raba' laqgħa tal-grupp ta' ħidma billi nnotat il-bidla fis-

sitwazzjoni ġeopolitika wara l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja u r-rilevanza ta' dan għas-suġġetti 

kkunsidrati mill-grupp ta' ħidma, inkluż it-trattament tar-rifuġjati, l-affarijiet soċjali u l-

akkomodazzjoni, u nnotat li issa huwa saħansitra aktar iż-żmien li jissaħħaħ il-proġett Ewropew. Hija 

infurmat ukoll lill-grupp ta' ħidma dwar il-laqgħa straordinarja skedata għas-16 ta' Marzu. Dawn l-

osservazzjonijiet tal-ftuħ wasslu għal għadd ta' interventi fejn il-membri rriflettew dwar kif it-tibdil fiċ-

ċirkostanzi kellu jiġi rifless fl-eżiti tal-konferenza u b'mod partikolari f'dan il-grupp ta' ħidma. Fl-istess 

ħin, għadd ta' kelliema nnotaw li r-rakkomandazzjonijiet mogħtija mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u 

Nazzjonali diġà kellhom l-għan li jsaħħu l-Ewropa u għandhom jibqgħu l-bażi għad-diskussjonijiet, 

filwaqt li appellaw biex jgħaddu għall-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet.  

 

2. Diskussjoni 
 

Il-parti l-kbira tad-diskussjoni kienet iffukata fuq il-preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mill-Panels 

taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali. Erba' ċittadini ppreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Panel 1 taċ-

Ċittadini Ewropej. Fil-preżentazzjonijiet tagħhom, huma ffukaw fuq 1) paga ġusta u kundizzjonijiet tax-

xogħol raġonevoli u b'mod partikolari l-istabbiliment ta' paga minima ġusta u r-rispett tad-direttiva 

dwar il-ħin tax-xogħol; 2) iż-żgħażagħ u l-anzjani, b'mod partikolari l-iżgurar ta' ambjent tal-familja san, 

inklużi akkomodazzjoni deċenti u tixjiħ dinjituż; 3) it-tagħlimiet meħuda mill-kriżi f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-modi ta' xogħol, pereżempju x-xogħol mid-dar jew iċ-ċaqliq għal ġimgħa b'erbat ijiem ta' 

xogħol; u 4) ir-riċerka biex jiġu żgurati s-sostenibbiltà u l-indipendenza tal-ekonomija Ewropea. Ir-

rappreżentanti mil-Litwanja u n-Netherlands ippreżentaw ukoll il-proposti mill-panels nazzjonali 

tagħhom.  
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Dawn il-preżentazzjonijiet kienu segwiti minn reazzjonijiet mill-membri tal-grupp ta' ħidma dwar ir-

rakkomandazzjonijiet. Ħafna laqgħu r-rakkomandazzjonijiet u enfasizzaw dawk li sabuhom l-aktar 

importanti. Dawn kienu jinkludu t-tranżizzjoni lejn mudell ekonomiku sostenibbli, il-konverġenza 

soċjali 'l fuq, l-iżgurar ta' provvisti ta' enerġija sostenibbli, l-awtonomija tal-UE, l-iżgurar tal-ugwaljanza 

bejn il-ġeneri, ix-xogħol ta' kwalità, l-investimenti u r-reżiljenza. Fl-istess ħin, xi Membri ħassew li xi 

ideat jew aspetti partikolari jistgħu jiżdiedu mar-rakkomandazzjonijiet mill-panels, jew li xi aspetti 

partikolari jistgħu jissaħħu. Tali elementi kienu jinkludu t-tisħiħ tal-politika ta' koeżjoni u l-appoġġ 

għall-amministrazzjonijiet lokali, il-projbizzjoni tal-pagi minimi taż-żgħażagħ, il-portabbiltà tad-

drittijiet soċjali, l-iżgurar ta' introjtu minimu ġenerali (minbarra l-pagi), ir-reviżjoni tas-Semestru 

Ewropew u l-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, it-tisħiħ tal-litteriżmu finanzjarju taċ-ċittadini, it-titjib tal-

kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi, iż-żieda tal-kapaċità tal-UE li tissellef għal nefqa straordinarja, 

iż-żieda fl-enfasi fuq il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u t-tnaqqis tal-livell ta' burokrazija żejda 

għall-kumpaniji u l-SMEs b'mod partikolari.  

Xi Membri qajmu mistoqsijiet jew kummenti partikolari dwar ir-rakkomandazzjonijiet. Dawn kienu 

jinkludu mistoqsijiet dwar jekk il-politiki soċjali għandhomx jiġu armonizzati jew jekk ikunx suffiċjenti 

livell minimu għoli biżżejjed, li jippermetti lill-Istati Membri jmorru lil hinn. Ikkumentaw ukoll li t-

telexogħol u x-xogħol mid-dar jistgħu jkunu ta' detriment għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u osservaw 

li r-rakkomandazzjoniet tal-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali f'xi każijiet kienu f'kunflitt, bħal 

pereżempju fir-rigward tas-sorsi tal-enerġija jew min għandu jkun responsabbli għall-politika soċjali.  

 

3. Osservazzjonijiet konklużivi tal-President 
Il-President informat lill-grupp li l-laqgħa li jmiss tal-grupp se ssir online fis-16 ta' Marzu u li l-laqgħa 

fiżika sussegwenti se ssir fil-marġini tal-Plenarja bejn il-25 u s-26 ta' Marzu. Fid-dawl tal-laqgħa tas-

16 ta' Marzu, il-President beħsiebha tiċċirkola dokument informali li jiġbor ir-rakkomandazzjonijiet 

differenti kif ukoll il-kontribut mir-rapport tal-Pjattaforma u r-rendikonti sommarji tal-grupp ta' ħidma. 
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ANNESS. Lista tal-membri tal-Grupp ta' ħidma dwar Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u 
impjiegi 
 

President:  Iratxe GARCÍA PÉREZ (Parlament Ewropew) 
Portavuċi: Kacper Parol  

 

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 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 
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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 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 

 


