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Fl-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea (UE) għarfet li għandha tpoġġi aktar liċ-ċittadini u l-interessi tagħhom
fil-qalba tal-prijoritajiet tal-ħidma tagħha. F’dinja fejn ix-xejriet tax-xogħol u s-soċjetajiet qed jinbidlu
b'rata mgħaġġla, din il-prijorità hija aktar minn meħtieġa. Iċ-ċittadini Ewropej jistennew li jkunu mħarsa
bi drittijiet soċjali li jgħinuhom jiffaċċjaw l-opportunitajiet u l-isfidi ġodda tad-dinja tal-lum bħatteknoloġija u t-tibdil fil-prattiċi tax-xogħol fost l-oħrajn.
Inizijattiva importanti tal-Kummissjoni Ewropea f’dan ir-rigward, hija l-hekk imsejjaħ, Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali. Dan huwa ġabra ta’ prinċipji u drittijiet ewlenin li jappoġġjaw swieq tax-xogħol u
sistemi ta’ assistenza soċjali ġusti u li jaħdmu tajjeb. L-għan ewlieni hu li jservi ta’ gwida għall-Istati
Membri tal-UE fil-qasam soċjali. Id-dokument ħareġ f’April li għadda wara sena ta’ konsultazzjoni
pubblika fl-Istati Membri.
Il-Pilastru hu msejjes fuq għoxrin prinċipju, li jistgħu jiġu mqassmin fi tliet oqsma, li huma:
opportunitajiet u aċċess indaqs għas-suq tax-xogħol; kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, u; protezzjoni u
inklużjoni soċjali.
Fil-fatt, l-għoxrin prinċipju kollha ghandhom x’jaqsmu ma’ dawn l-oqsma u fosthom insibu d-dritt għal
edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità, dritt għal pagi ġusti li jipprovdu għal standard ta'
għajxien deċenti u l-aċċess għall-akkomodazzjoni soċjali jew għajnuna għall-akkomodazzjoni ta’
kwalità tajba għal dawk fil-bżonn.
F’Lulju tal-2016, il-Pilastru kien diskuss f’laqgħa tal-Core Group tal-MEUSAC u l-Kunsill Malti għallIżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD). Waqt il-laqgħa, li fiha pparteċipaw il-Ministru għad-Djalogu
Soċjali Helena Dalli, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-Ministru għall-Finanzi Edward
Scicluna, inagħad li l-UE għandha tassew terġa’ tiskopri r-“ruħ soċjali” tagħha. Ma’ dan il-ħsieb, ilMinistru Dalli żiedet li jekk l-UE tassew tagħmel dan, iċ-ċittadini jerġgħu jafdaw bis-sħiħ l-UE u listituzzjonijiet li jirrappreżentawha.
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-istat tal-Unjoni
f’Settembru li għadda, ukoll għamel referenza għall-aspett soċjali tal-UE. Fil-fatt, hu qal li jekk ilmembri tal-UE tassew iridu li jitnaqqsu l-prattiċi ħżiena fuq il-postijiet tax-xogħol, għandhom japprovaw
il-Pilastru u l-prinċipji tiegħu mill-aktar fis possibbli.
Bħalissa, dan il-Pilastru qiegħed jiġi diskuss ukoll kemm fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill tal-UE.
Madwar il-pajjiżi tal-UE diġà saru ħafna laqgħat dwar is-suġġett, waqt li fis-17 ta’ Novembru, fl-Iżvezja
se jsir Summit Soċjali li għalih se jattendu kemm mexxejja tal-Istati Membri, kif ukoll l-imsieħba soċjali.
Dan is-summit se jitratta propju dwar is-suq tal-impjiegi fl-Ewropa u kfi ukoll sistemi aktar sostenibbli
ta’ sigurtà soċjali. Dan għandu jkun mument ieħor biex tingħata spinta lid-dimensjoni soċjali tal-UE.
Din l-ispinta qiegħda tiġi msaħħa billi f’April ta’ din is-sena, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat
Dokument ta’ Riflessjoni dwar id-dimensjoni soċjali fl-UE. Dan id-dokument huwa wieħed minn ħamsa
li l-Kummissjoni nediet minn Marzu ’l hawn biex l-UE tirrifletti dwar il-futur tagħha. Id-dokumenti l-oħra
huma dwar il-futur tal-UE f’dinja globalizzata, dwar il-futur tal-finanzi fl-UE, dwar it-tisħiħ tal-unjoni
ekonomika u monetarja u dwar il-futur tad-difiża fl-Ewropa.
Id-dokument dwar id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa, sa mill-ewwel sentenzi tiegħu, jagħraf li minkejja li
l-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE huma avvanzati u jgawdu minn opportunitajiet ekonomiċi tajbin, xorta
għad hawn problemi u preokkupazzjonijiet komuni bejn il-Membri, speċjalment dwar il-futur, billi
jqajjem mistoqsijiet dwar kif nistgħu “nsostnu l-livelli tal-għajxien tagħna, noħolqu aktar impjiegi u
impjiegi aħjar, inħejju l-persuni bil-ħiliet xierqa u noħolqu aktar unità fis-soċjetà tagħna, fid-dawl taddinja tax-xogħol u tas-soċjetà ta’ għada”.

Minbarra l-effetti li jista’ jkollu fuq l-Istati Membri kollha tal-UE, dan id-dokument hu ta’ importanza
speċifika wkoll għaż-żona ewro. Iż-żona ewro tista' tikseb konverġenza aktar b'saħħitha lejn swieq
tax-xogħol aktar integrati, titjib tas-sistemi soċjali, edukazzjoni b'saħħitha u sistemi tal-kura tas-saħħa
adekwati.
Barra li dan id-dokument inħareġ bħala parti mill-kontinwazzjoni tal-White Paper dwar il-Futur talEwropa, kif wieħed jista’ jinnota, hemm ċertu similarità għall-Pilastru tad-Drittijiet Soċjali. L-importanza
li l-Istati Membri tal-UE jkollhom sistema ta’ Drittijiet Soċjali ġusti u inklussivi hi biss parti mill-Futur talEwropa.
Mingħajr is-sehem attiv taċ-ċittadini, id-deċiżjonijiet li jittieħdu ma jirriflettux il-bżonnijiet tagħhom fissħiħ. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tħeġġeġ liċ-ċittadini biex jesprimu l-opinjoni
tagħhom fuq id-dokumenti dwar il-Futur tal-Ewropa. Min ikun jixtieq jagħti l-kontribut tiegħu jista’ jidħol
fis-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea jew jikkuntattja lill-MEUSAC bit-telefown fuq 2200 3300
jew bl-email fuq info.meusac@gov.mt. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-MEUSAC se jkun qiegħed jorganizza
laqgħat ta’ diskussjoni fuq dawn is-suġġetti bħala parti mill-rwol tagħha li tistimula u tmexxi dibattitu
nazzjonali dwar l-ideali u l-inizjattivi Ewropej.

