Taqsira għall-pubbliku
Proposta tal-UE – programm għall-bidla soċjali u l-innovazzjoni
X'INHI L-KWISTJONI?
Il-problemi tal-UE, bħalma huma t-tixjiħ tal-popolazzjoni, ir-rati għoljin tal-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali
jeħtieġu:


riformi xierqa u effettivi fis-sistemi tas-servizzi soċjali u l-pensjonijiet u fis-swieq tax-xogħol



aktar aċċess għall–finanzi u s-self fuq skala żgħira (taħt €25,000) lill-intrapriżi soċjali u l-persuni bla
xogħol, kif ukoll lil dawk li għandhom impjieg instabbli



aktar appoġġ għax-xogħol f'pajjiżi oħra tal-UE - nlaqqgħu lil min qed ifittex ix-xogħol mal-offerti
tax-xogħol li jkun hemm

Hemm bżonn li l-liġi tal-UE tiġi implimentata aħjar sabiex:
 jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol
 titnaqqas il-frekwenza tal-aċċidenti u l-mard relatat max-xogħol
 tiġi assigurata l-ugwaljanza tas-sessi u tal-età fuq il-post tax-xogħol
 jiġu indirizzati r-riskji l-ġodda u emerġenti fil-qasam tas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali.
X'QED JIĠI PROPOST?
Ir-regolament tal-UE dwar il-bidla soċjali u l-innovazzjoni l-ġdid se jassigura li:
 il-pajjiżi tal-UE jkunu f'qagħda aħjar sabiex ikunu jistgħu jagħmlu r-riformi msemmija hawn fuq
 ikun hemm il-possibbiltà li jsir aktar self fuq skala żgħira – sabiex tingħata spinta lil dawk li jaħdmu
għal rashom u anki lill-iżvilupp tan-negozji
 il-ħaddiema jkunu jistgħu jimxu min-naħa għall-oħra fl-Ewropa u l-kumpaniji jimpjegaw nies
minn madwar l-Ewropa kollha
MIN SE JIBBENEFIKA U KIF?
Iċ-ċittadini Ewropej se jkollhom:
 protezzjoni ndaqs fuq il-post tax-xogħol, b'mod partikolari s-setturi l-inqas mħarsa u l-ħaddiema l-iktar
vulnerabbli (iż-żgħażagħ, il-ħaddiema b'kuntratt għal terminu fiss, il-ħaddiema bi ftit kwalifiki, limmigranti, eċċ)
 aktar opportunitajiet ta' xogħol barra mill-pajjiż
 aktar aċċess għal self fuq skala żgħira
In-negozji ż-żgħar u l-intrapriżi soċjali se jkollhom:
 appoġġ meta jimpjegaw iż-żgħażagħ
 iċ-ċans li jiffinanzjaw l-iżvilupp, il-konsolidazzjoni u ż-żieda fil-livell tal-attività tagħhom aktar
faċilment
L-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali tal-UE se jkollhom:
 gwida u taħriġ dwar kif jistgħu japplikaw b'mod effettiv il-liġi tal-UE
 appoġġ għall-impjieg effettiv u għar-riforma tal-politika soċjali
 dejta u statistika affidabbli madwar l-Ewropa kollha

 l-aqwa prattika u appoġġ finanzjarju sabiex jeżaminaw u jgħollu l-livell tas-soluzzjonijiet innovattivi
għar-riforma tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi tas-servizzi soċjali.
.
GĦALIEX MEĦTIEĠA AZZJONI MILL-UE?
L-UE tista' tipprovdi:


l-evidenza, l-għodda tal-istatistika u l-indikaturi dwar dawn il-kwistjonijiet madwar l-Ewropa kollha



pjattaforma għal skambji ta' prattika innovattiva u ta' tagħlim reċiproku bejn il-pajjiżi



l-għajnuna tal-esperti tal-mikrofinanzjament li tista' taqdi lill-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament filpajjiżi kollha tal-UE



effett multiplikatur sabiex l-impatt tal-finanzjament nazzjonali jilħaq l-ogħla livell – il-ġbir flimkien tarriżorsi finanzjarji fil-livell Ewropew jista' jħajjar iżjed finanzjamenti minn investituri terzi bħall-Bank
Ewropew tal-Investiment.

META MISTENNIJA TIDĦOL FIS-SEĦĦ IL-PROPOSTA?
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