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Servizzi tad-Dipartimenti Tematiċi

 
ID-DIPARTIMENT TEMATIKU GĦALL-POLITIKI EKONOMIĊI, XJENTIFIĊI U TAL-KWALITÀ 
TAL-ĦAJJA
 
Id-Dipartiment Tematiku A jipprovdi għarfien espert ta' kwalità għolja, analiżijiet aġġornati u riċerka indipendenti lill-
kumitati li jappoġġja: ECON, EMPL, ENVI, ITRE u IMCO.  

Id-Dipartiment Tematiku A jaqdi lill-kumitati tiegħu billi:  

1. jikkollega l-kumitati ma' netwerk estensiv ta' esperti mill-kamp akkademiku, kumpaniji speċjalizzati 
ta' konsulenza, think tanks, istituzzjonijiet oħra tal-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali; 

2. jipprovdi – fi kwalunkwe stadju fiċ-ċiklu leġiżlattiv – konsulenza politika esperta u riċerka mmirata bir-
reqqa li jkunu indipendenti, ta' kwalità għolja u attenti għas-sensittivitajiet politiċi; jappoġġja r-rwol ta' 
skrutinju tal-kumitati;  

3. jutilizza r-riċerka tal-kumitati biex jappoġġja djalogu infurmat bejn iċ-ċittadini tal-UE u l-Membri; 
jiżgura li l-ħidma parlamentari titwettaq b'mod oġġettiv u minn esperti; 

4. jamministra l-baġits dedikati għall-għarfien espert tal-kumitati, jimplimenta proġetti, juża għarfien 
espert estern biex jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mill-koordinaturi tal-kumitati. 

Analisti politiċi u riċerkaturi interni jipprovdu analiżi ta' politika u informazzjoni ad hoc, jew b'risposta għal talba 
speċifika jew fuq l-inizjattiva tagħhom stess u wara konsultazzjoni personali mal-Membri. Jappoġġjaw ukoll il-ħidma 
tal-President u tas-Segretarju Ġenerali bi briefings u b'informazzjoni ta' sfond. 

L-għarfien espert estern bi ħlas jiġi pprovdut esklużivament fuq talba tal-kumitat, wara deċiżjoni mill-koordinaturi 
tiegħu. Approprjazzjoni tal-baġit tiġi allokata lill-kumitati kull sena għal dan il-għan. Huwa u jaħdem mal-esperti 
esterni, id-dipartiment tematiku jiżgura li r-riċerka tilħaq l-ogħla standards ta' indipendenza u kwalità u tindirizza l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-kumitat. Għal dan il-għan, l-esperti esterni jintgħażlu permezz ta' proċeduri ta' akkwist ibbażati fuq 
kriterji oġġettivi tal-għażla u tal-għoti. Id-dipartiment tematiku mbagħad jissorvelja l-ħidma tagħhom mill-qrib biex 
jiżgura li tkun konformi bis-sħiħ mat-talba għar-riċerka.  

Id-dipartimenti tematiċi huma unitajiet ta' riċerka li jappoġġjaw lill-korpi parlamentari (il-President, il-kumitati u s-
Segretarju Ġenerali) fit-twettiq tal-kompiti leġiżlattivi u istituzzjonali tagħhom. Jipprovdu għarfien espert intern u 
estern biex jappoġġjaw lill-kumitati u 'l korpi parlamentari oħra fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni u fl-eżerċizzju tal-iskrutinju 
demokratiku.  

Għal stampa ġenerali tas-servizzi ta' riċerka kollha disponibbli li l-Parlament Ewropew għandu x'joffri, ara: 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/sources.html 

X'inhu dak li d-dipartimenti tematiċi jagħmilhom uniċi? 

• Huma ddedikati biex jaqdu lill-kumitati u jirrispondu t-talbiet tagħhom għall-għarfien espert. 
• Joperaw fuq il-bażi tal-prijoritajiet politiċi stabbiliti mill-kumitati. 
• Minbarra l-appoġġ min-naħa ta' speċjalisti interni, joffru wkoll aċċess għall-għarfien espert estern bi 

ħlas. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/sources.html
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L-aktar prodotti ta' riċerka komuni mogħtija mid-Dipartiment Tematiku A huma: 

• "Mad-daqqa t'għajn": dokument ta' riċerka ta' żewġ paġni li jipprovdi sommarju konċiż ta' xi politika, 
proposta leġiżlattiva jew avveniment partikolari, inkluża informazzjoni essenzjali b'test u grafika, 
flimkien ma' links u suġġerimenti għal aktar qari. 

• Briefing: dokument ta' riċerka konċiż li jipprovdi informazzjoni ta' sfond dwar suġġetti definiti b'mod 
ċar li, pereżempju, jistgħu jikkontribwixxu għall-abbozzar ta' rapport tal-kumitat. 

• Analiżi fil-fond: dokument ta' riċerka ta' tul medju li ġeneralment jorbot direttament ma' proposta 
leġiżlattiva jew ma' rapport fuq inizjattiva proprja li jkunu se jiġu ttrattati. 

• Studju: dokument ta' riċerka fuq perjodu itwal li normalment jeżamina b'mod komparattiv il-liġijiet jew 
il-politiki tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi terzi f'oqsma fejn l-ebda analiżi ta' dan it-tip ma tkun 
disponibbli. Dan it-tip ta' dokument jista', aktar tard, jifforma l-bażi għal xogħol parlamentari jew għal 
riċerka aktar iffokata. 

• Sessjoni ta' ħidma: sessjoni dedikata ma' grupp ta' esperti bil-għan li tiġi indirizzata kwistjoni speċifika 
mqajma mill-kumitat. Sessjoni ta' ħidma tlaqqa' esperti indipendenti b'kuntratt minn 
organizzazzjonijiet esterni, bħall-universitajiet, u mhux neċessarjament tkun miftuħa għall-pubbliku. 

 

L-GĦARFIEN ESPERT KIF JINTALAB MID-DIPARTIMENT TEMATIKU A? 
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IL-KUMITAT EMPL TAĦT IL-LENTI 
 
Fid-Dipartiment Tematiku A, tim speċifiku jipprovdi għarfien espert u pariri lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali (EMPL) fl-oqsma kollha tal-mandat tal-kumitat. 

 
Il-Kumitat EMPL huwa prinċipalment responsabbli għall-politiki dwar l-impjiegi u l-aspetti kollha tal-politika soċjali, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, it-taħriġ vokazzjonali u l-moviment liberu tal-ħaddiema u l-pensjonanti. Is-setgħat u r-
responsabbiltajiet tal-Kumitat EMPL huma elenkati fl-ANNESS V tar-Regoli ta' Proċedura tal-PE.   

https://emplnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//MT#GAX6
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GĦAŻLA TA' DOKUMENTI TA' RIĊERKA REĊENTI MITLUBA MILL-KUMITAT EMPL 

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impjieg prekarju: xejriet, tendenzi u strateġiji ta' politika 

 

Dan l-istudju jagħti evidenza li l-forom ta' impjieg mhux standard (sehem ta' 
madwar 40 % tal-impjieg) għandhom riskju ogħla ta' prekarjetà (faqar fost 
dawk li jaħdmu, sigurtà tal-impjieg, sigurtà soċjali, drittijiet tax-xogħol, stress 
u livelli ta' saħħa, taħriġ). Affettwati b'mod partikolari huma ż-żgħażagħ u s-
setturi u l-impjiegi li ġejjin: is-servizzi personali, l-ospitalità u l-professjonijiet 
elementari. Rakkomandazzjonijiet għal riformi ta' politika: it-tfassil mill-ġdid 
tas-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali sabiex jiġu evitati n-nases tal-faqar; 
implimentazzjoni u infurzar aħjar tad-direttivi eżistenti tal-UE f'xi Stati 
Membri; il-monitoraġġ tad-derogi minn trattament ugwali skont id-direttiva 
dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija u l-prattiki li jippermettu 
deroga mid-direttiva dwar il-ħin tax-xogħol.  

 

 

Kundizzjonijiet tax-xogħol – Il-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema fl-ekonomija tal-pjattaformi 

 

Iż-żieda fl-ekonomija tal-"pjattaforma" enfasizzat il-kwistjoni tal-protezzjoni 
soċjali inadegwata għall-ħaddiema f'dan is-settur. L-istudju sab li sa 70 fil-
mija ta' dawn il-ħaddiema ma jistax ikollhom aċċess għal skemi bażiċi bħall-
benefiċċji tal-maternità u tad-djar. Ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jinkludu: 
riforma legali sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni soċjali għall-ħaddiema mhux 
standard kollha, it-treġġigħ lura tal-oneru tal-provi fl-istabbiliment tal-istatus 
ta' impjegat u l-adattament tar-regoli tal-kompetizzjoni biex jista' jsir 
negozjar kollettiv minn ħaddiema li jaħdmu għal rashom (individwalment). 

 

 

Moviment liberu — L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) 

 

Is-sessjoni ta' ħidma appoġġjat lill-Kumitat EMPL fit-tħejjija tar-rapport 
tiegħu għan-negozjati dwar ir-regolament għal din l-aġenzija Ewropea 
ġdida. Xi punti ewlenin għad-diskussjoni: 1)L-ispezzjonijiet transfruntiera: 
filwaqt li xi wħud raw il-ħtieġa li jiġi introdott mandat legali aktar b'saħħtu, 
oħrajn saħqu li huwa essenzjali li tinbena l-fiduċja permezz ta' kooperazzjoni 
volontarja tal-Istati Membri. 2) Koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali: mill-
perspettiva tas-sigurtà soċjali, ġie espress tħassib dwar bdil fl-istrutturi u l-
mekkaniżmi ta' kooperazzjoni eżistenti bl-integrazzjoni parzjalment 
tagħhom fl-ELA. 3) Appoġġ għall-mobilità tax-xogħol (EURES): it-
trasferiment tal-ġestjoni mill-Kummissjoni għall-ELA jista' jgħin biex jintegra 
aħjar aspetti varji tal-mobilità tax-xogħol, għalkemm dan jeħtieġ 
koordinazzjoni aktar kumplessa. 

 

 

Inklużjoni Soċjali – Skemi ta' Introjtu Minimu fl-Istati Membri tal-UE 

 

Filwaqt li taġġorna l-istudji preċedenti tal-2007 u l-2011 dwar is-suġġett, din 
l-edizzjoni sabet livell ta' konverġenza f'kunċetti bażiċi, lil hinn mis-sempliċi 
appoġġ ekonomiku favur miżuri ta' inklużjoni attiva, għalkemm għad hemm 
differenzi konsiderevoli fl-implimentazzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet 
jinkludu t-titjib tal-adegwatezza permezz tar-razzjonalizzazzjoni tal-infiq 
soċjali u t-titjib tal-aċċessibbiltà tal-iskemi bil-għan li dawk kollha fil-bżonn 
jagħmlu użu minnhom. Fil-livell tal-UE, jista' jintuża l-finanzjament permezz 
tal-FSE u l-FEAD, filwaqt li s-Semestru Ewropew jista' jintuża biex jissorvelja l-
progress. 
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Is-saħħa u s-Sikurezza fuq ix-Xogħol – L-użu ta' chips elettroniċi għall-Ħaddiema 

 

Oriġinarjament żviluppati għal applikazzjonijiet mediċi, iċ-chips elettroniċi 
RFID ġew adattati minn numru żgħir ta' kumpaniji għal skopijiet ta' 
identifikazzjoni u kontroll ta' aċċess. Filwaqt li skemi bħal dawn ġew 
implimentati fuq bażi volontarja sa issa, huma jqajmu mistoqsijiet dwar is-
saħħa u s-sikurezza (karċinoġeniċità, impatt farmaċewtiku), kif ukoll 
mistoqsijiet oħrajn aktar fundamentali, li jvarjaw mill-protezzjoni tad-data u 
d-drittijiet tal-ħaddiema għall-etika fuq il-post tax-xogħol u l-
implikazzjonijiet fuq id-drittijiet tal-bniedem. 

 

 

Fond Soċjali Ewropew – Lezzjonijiet mill-FSE għall-FSE+ 

 

Fis-sessjoni ta' ħidma , l-esperti enfasizzaw it-tagħlimiet li ġejjin għar-
regolament dwar l-FSE+, li bħalissa qed jiġi nnegozjat: 1) Assorbiment: l-
investiment fil-kapaċità amministrattiva; awtonomija lill-atturi fil-livell lokali. 
2) Esperjenza tal-Benefiċjarji: jitkomplew riformi effettivi bħal impenn aktar 
b'saħħtu għal tkabbir inklużiv, strutturi aktar sempliċi; jiżdied il-bini tal-
kapaċitajiet: involviment aktar b'saħħtu tal-partijiet ikkonċernati (ġodda) tal-
FSE. 3) Il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal: enfasi partikolari fuq il-faqar fost it-
tfal fl-oqfsa ta' politika strateġika nazzjonali għall-inklużjoni soċjali u t-
tnaqqis tal-faqar bħala kundizzjoni li tippermetti l-finanzjament mill-FSE; 
f'reġjuni b'livell għoli ta' faqar fost it-tfal – objettiv u sehem strateġiku 
speċifiku ta' riżorsi tal-FSE+ (u possibbilment ERFD) li għandhom jiġu mmirati 
lejn tfal fqar. 

 

 

 

 

Kuntatti tad-Dipartiment Tematiku A 

• Dipartiment Tematiku A - Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Tim EMPL: Stefan SCHULZ - stefan.schulz@europarl.europa.eu - 0032 228 46510 

• Tim EMPL: Aoife KENNEDY - aoife.kennedy@europarl.europa.eu - 0032 228 30850 

• Tim EMPL: Susanne KRAATZ - susanne.kraatz@europarl.europa.eu - 0032 228 34952 

Id-dokumenti ta' riċerka tagħna huma kollha disponibbli fis-sit web tagħna:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/supporting-analyses.html 
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