Taqsira għall-pubbliku
Il-pakkett tal-UE għall-impjiegi
Il-pakkett tal-UE għall-impjieg huwa sett ta' rakkomandazzjonijiet ta' politika tal-Kummissjoni Ewropea
lill-gvernijiet nazzjonali b'enfasi ċar fuq il-ħolqien tax-xogħol u politiki tal-impjieg aħjar.
X'INHI L-KWISTJONI?



Il-ħolqien tal-impjiegi hu sfida ewlenija għall-UE, hekk kif din qed tissielet biex toħroġ milleħrex kriżi ekonomika mit-Tieni Gwerra Dinjija.
Il-previżjonijiet jindikaw tkabbir ekonomiku dgħajjef, bi prospetti ta’ rkupru li mistennija jieqfu
fl-2012.



Il-qgħad fl-UE żdied mill-ġdid fir-Rebbiegħa tal-2011, biex laħaq livell storiku ġdid ta' 10.1%
(10.7% fiż-żona tal-ewro). Iktar minn 40% tan-nies bla xogħol ilhom ifittxu xogħol għal aktar
minn sena u iktar minn 22% taż-żgħażagħ fl-UE jinsabu bla xogħol.



Hi meħtieġa strateġija konsistenti u kkoordinat għall-politiki tal-impjieg.

X'JINVOLVI L-PAKKETT GĦALL-IMPJIEGI?



Inkoraġġiment għall-ħolqien tax-xogħol permezz ta' appoġġ għal domanda tax-xogħol, lintraprenditorija u l-impjieg indipendenti, il-konverżjoni ta' xogħol informali jew mhux iddikjarat
f'impjieg regolari, u pagi li jiżguraw il-kompetittività u jipprovdu serħan tal-moħħ.



Sfruttar sħiħ tal-potenzjal għall-ħolqien tax-xogħol fl-industriji ewlenin, bħall-ekonomija
ekoloġika, is-settur tas-saħħa u l-kura soċjali u l-ekonomija diġitali.
Din se tinkludi konsultazzjoni pubblika dwar servizzi personali u tad-dar (minn kura tat-tfal jew
l-kura fit-tul sat-tisjir u t-tindif).



Finanzjament tal-UE għall-ħolqien tax-xogħol permezz tal-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament għall-Progress u lFond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni.



Riformi fis-suq tax-xogħol li jappoġġaw it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol, inaqqsu ssegmentazzjoni, jantiċipaw ir-ristrutturar ekonomiku, jiżviluppaw it-tagħlim tul il-ħajja u jagħtu
opportunitajiet liż-żgħażagħ.



Investiment fil-ħiliet, l-antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fil-ġejjieni (inkluża
konsultazzjoni pubblika dwar il-ħtieġa għall-UE ta' linji gwida ta' kwalità għall-apprendistati)



It-tneħħija tal-ostakli li jiskuraġġixxu n-nies milli jippruvaw ifittxu x-xogħol f'pajjiżi oħra tal-UE



Skemi mtejba għat-tqabbil tal-impjiegi għal dawk li qed ifittxu xogħol.



Koordinazzjoni u monitoraġġ aħjar tal-politiki tal-impjiegi madwar l-Ewropa.



Iktar involviment tal-gruppi ta' min iħaddem u tal-ħaddiema fit-tfassil tal-politika tal-impjieg flEwropa.

MIN SE JIBBENEFIKA U KIF?


Dawk li qed ifittxu xogħol – aktar opportunitajiet għal taħriġ u xogħol



Dawk li jaħdmu – miżuri biex jgħinuhom jibqgħu aġġornati bil-bdil fis-suq tax-xogħol



Min iħaddem – appoġġ għall-ħolqien ta' xogħlijiet ġodda u għajnuna bil-bidliet strutturali



Il-gvernijiet – appoġġ u koordinazzjoni tal-politika

GĦALFEJN GĦANDHA TITTIEĦED AZZJONI MILL-UE?



Il-kriżi wriet livell għoli ta' interdipendenza tal-ekonomiji Ewropej. Sett ikkoordinat ta' miżuri
biss jista' jwassal għal possibbiltà reali li jkun hemm impatt sinifikanti fuq il-ħolqien tax-xogħol.

META MISTENNIJA TIDĦOL FIS-SEĦĦ IL-PROPOSTA?



Immedjatament – b'tabella tal-valutazzjoni biex jinżamm rekord tal-progress mill-bidu tal2013.

