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IL-POLITIKA DWAR L-IMPJIEGI

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 huwa l-ħolqien ta' impjiegi ġodda
u ta' impjiegi aħjar. L-istrateġija Ewropea dwar l-impjiegi (EES), bil-linji gwida tagħha dwar
l-impjiegi u l-programmi ta' appoġġ bħall-programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali (EaSI), hi mfassla biex tikkontribwixxi għat-tkabbir u l-impjiegi, għall-
mobilità professjonali u l-progress soċjali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikoli 8-10, 145-150, 156-159
u 162-164 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Il-prinċipji, l-għanijiet u l-attivitajiet importanti msemmijin fit-Trattat jinkludu l-promozzjoni
ta' livell għoli ta' impjiegi bl-iżvilupp ta' strateġija kkoordinata, l-aktar fir-rigward tal-ħolqien
ta' forza tax-xogħol kompetenti, imħarrġa u adattabbli u swieq tax-xogħol li jwieġbu għal
bidliet ekonomiċi. Skont il-klawżola orizzontali tal-Artikolu 9 tat-TFUE, fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni irid ikun ikkunsidrat l-objettiv ta' impjieg
ta' livell għoli.

IL-KISBIET

A. L-ewwel stadji (mill-ħamsinijiet sad-disgħinijiet)
Sa mill-ħamsinijiet, il-ħaddiema kienu qed jibbenefikaw minn "għajnuna ta' adattament" fil-
Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA). Kienet ingħatat għajnuna lil dawk il-ħaddiema
fis-setturi tal-faħam u l-azzar li l-impjieg tagħhom kien mhedded minn ristrutturar industrijali.
Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) (5.10.2.), maħluq fil-bidu tas-snin sittin, kien l-arma ewlenija
fil-ġlieda kontra l-qgħad.
Fis-snin tmenin u fil-bidu tas-snin disgħin, il-programmi ta' azzjoni dwar l-impjiegi kienu ffukati
fuq gruppi destinatarji speċifiċi, kif ukoll twaqqfu għadd ta' sistemi ta' osservazzjoni u ta'
dokumentazzjoni.
Biex tinkuraġġixxi l-moviment ħieles u tgħin ħaddiema jsibu impjieg fi Stat Membru ieħor, ġiet
aġġornata s-sistema preċedenti SEDOC u fl-1992 bdiet tissejjaħ EURES (Servizz Ewropew tax-
Xogħol). EURES hu netwerk ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u s-servizzi pubbliċi tal-
impjiegi tal-Istati Membri taż-ŻEE (kif ukoll l-Isvizzera) u ta' organizzazzjonijiet sħab oħra.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.2.pdf
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B. Lejn politika aktar komprensiva dwar l-impjiegi
1. Il-White Paper dwar it-Tkabbir, il-Kompetittività u l-Impjiegi (1993)
F'kuntest ta' rata ta' qgħad għolja f'ħafna pajjiżi tal-UE, il-White Paper nediet dibattitu dwar l-
istrateġija ekonomika u tal-impjiegi tal-Ewropa billi għall-ewwel darba poġġiet il-kwistjoni tal-
impjiegi fil-quċċata tal-aġenda Ewropea.
2. Il-kontribut tat-Trattat ta' Amsterdam (1997)
It-titolu ġdid dwar l-Impjiegi fit-Trattat ta' Amsterdam, li daħal fis-seħħ f'Mejju 1999, ipprovda
l-bażi biex titwaqqaf l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi kif ukoll Kumitat għall-Impjiegi
stabbilit b'mod permanenti fuq il-bażi tat-Trattat b'funzjoni ta' konsulenza biex jippromwovi l-
koordinazzjoni tal-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi u s-suq tax-xogħol. Il-kompetenza
unika għall-politika dwar l-impjiegi tibqa', madankollu, tal-Istati Membri. L-inklużjoni ta'
"protokoll soċjali" fit-Trattat saħħaħ l-involviment tas-sħab soċjali.
3. Il-proċess tal-Lussemburgu: L-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi 1997-2004
Is-Samit straordinarju tal-Lussemburgu dwar l-Impjieg, f'Novembru 1997 nieda l-istrateġija
Ewropea dwar l-impjiegi (EES) flimkien mal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni — magħruf
bħala l-proċess tal-Lussemburgu, li huwa ċiklu annwali ta' koordinazzjoni u monitoraġġ tal-
politiki nazzjonali dwar l-impjiegi msejjes fuq l-impenn tal-Istati Membri li jistabbilixxu ġabra
ta' għanijiet u miri komuni. L-istrateġija kienet mibnija fuq il-komponenti li ġejjin:
— Linji gwida dwar l-impjiegi, imfassla mill-Kummissjoni u adottati mill-Kunsill;

— Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali (NAPs);

— Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi, ippubblikat mill-Kummissjoni u adottat mill-Kunsill;

— Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (CSRs), imfassla mill-Kummissjoni u adottati
mill-Kunsill.

L-EES stabbiliet livell għoli ta' impjieg fuq l-istess bażi bħal dak tal-għanijiet makroekonomċi
ta' tkabbir u stabilità.
4. L-Istrateġija ta' Lisbona (2000-2010)
Fis-sena 2000, il-Kunsill Ewropew ta' Lisbona qabel dwar l-għan strateġiku ġdid li l-UE ssir
"l-ekonomija l-aktar kompetittiva u dinamika fid-dinja bbażata fuq l-għarfien", li tħaddan l-
impjieg għal kulħadd bħala l-objettiv ġenerali tal-politika dwar l-impjiegi u tal-politika soċjali
filwaqt li tistabbilixxi miri konkreti li jridu jintlaħqu sal-2010.
L-EES ġiet riveduta fl-2002 u mnedija mill-ġdid fl-2005 b'attenzjoni partikolari fuq it-tkabbir u
l-impjiegi u bl-għan li tissimplifika u tintegra l-istrateġija ta' Lisbona. Ir-reviżjonijiet inkludew
l-introduzzjoni ta' qafas pluriennali (l-ewwel ċiklu tiegħu jkun 2005-2008). Sa mill-2005, il-linji
gwida dwar l-impjiegi ġew integrati fil-linji ġwida ġenerali għall-politika ekonomika (BEPG).
5. L-istrateġija Ewropa 2020 (2010-2020)
Din l-istrateġija għall-impjiegi u t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv ta' 10 snin iddefiniet
għall-ewwel darba għadd ta' miri ewlenin, inkluż:
— is-suq tax-xogħol: żieda fil-parteċipazzjoni tas-suq tax-xogħol ta' persuni fl-età ta' bejn l-20

u l-64 sena għal 75 % sal-2020;

— l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar: li jinħarġu mill-inqas 20 miljun persuna mir-
riskju tal-faqar u l-esklużjoni;
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— it-titjib fil-kwalità u fil-prestazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ: li jitnaqqas il-
proporzjon ta' tluq bikri mill-iskola għal 10 % (minn 15 %) u jiżdied għal mill-inqas
40 % (minflok 31 %) il-proporzjon ta' dawk bejn it-30 u l-34 sena li jkunu kisbu livell ta'
edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti.

Il-ħames miri prinċipali kollha għandhom jiġu tradotti mill-Istati Membri f'objettivi nazzjonali,
li jqisu l-pożizzjonijiet inizjali u ċ-ċirkostanzi nazzjonali relattivi tagħhom.
L-għaxar linji gwida integrati fihom sitt linji gwida ġenerali ta' politika ekonomika (l-
Artikolu 121 tat-TFUE) u erba' linji gwida dwar l-impjiegi (l-Artikolu 148 tat-TFUE). Il-
linji gwida dwar l-impjiegi adottati mill-Kunsill f'Ottubru 2010 pprovdew għal żieda fil-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol għan-nisa u l-irġiel u t-tnaqqis tal-qgħad strutturali kif ukoll
il-promozzjoni tal-kwalità tax-xogħol; l-iżvilupp ta' forza tax-xogħol b'ħiliet li jwieġbu għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u l-promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja; it-titjib fil-kwalità u l-
prestazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-livelli kollha u parteċipazzjoni akbar fl-
edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti; il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
faqar.
F'Ottubru 2015, il-Kunsill adotta linji gwida riveduti li jagħtu orjentazzjoni qawwija lejn is-suq
tax-xogħol:
— Spinta lid-domanda għax-xogħol (il-ħolqien ta' impjiegi; it-tassazzjoni tax-xogħol; l-

iffissar tal-pagi);

— It-tisħiħ tal-provvista tax-xogħol, tal-ħiliet u tal-kompetenzi (il-ħiliet u l-kompetenzi
rilevanti; l-investiment meħtieġ; l-indirizzar tad-dgħufijiet strutturali fis-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ; it-tnaqqis tal-ostakli għall-impjiegi, partikolarment għal gruppi
żvantaġġati);

— It-tisħiħ tal-funzjonament tas-swieq tax-xogħol (il-"prinċipji ta' flessigurtà" biex tonqos is-
segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol; l-involviment tas-sħab soċjali; politiki attivi tas-suq
tax-xogħol imtejba; servizzi tal-impjieg pubbliku aħjar; il-mobilità tax-xogħol);

— Jiġu żgurati l-ekwità, il-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs (il-
modernizzazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, tal-kura tas-saħħa u ta' sistemi tal-kura tas-
saħħa fit-tul; il-prinċipji ta' "inklużjoni attiva"; politiki soċjali mmirati biex jevitaw tluq
bikri mill-iskola u l-esklużjoni soċjali).

6. Appoġġ għall-istrumenti ta' finanzjament u l-inizjattivi ta' politika
Il-programm tal-UE għall-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali (EaSI) 2014-2020, adottat mill-
Parlament u l-Kunsill, jgħaqqad flimkien tliet programmi eżistenti:
— PROGRESS (Programm għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali), li għandu l-għan li

jiżviluppa l-ġenerazzjoni tal-għarfien analitiku u jappoġġa l-kondiviżjoni tal-informazzjoni
u t-tagħlim reċiproku;

— EURES (Servizzi Ewropej tax-Xogħol), li hu netwerk dwar il-mobilità tal-impjieg li
jipprovdi informazzjoni, gwida u servizzi ta' reklutaġġ/kollokament fl-UE kollha;

— Il-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali, li jinkludu l-aċċess għal
mikrofinanzjament għal individwi u mikrointrapriżi u l-bini tal-kapaċità għal fornituri ta'
mikro-krediti, u jrawmu l-intrapriżi soċjali, jiġifieri intrapriżi li l-għan ewlieni tagħhom
huwa soċjali.

Filwaqt li l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jista' jappoġġa firxa wiesgħa ta' inizjattivi fl-Istati
Membri, il-Kunsill Ewropew fi Frar 2013 qabel li joħloq Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
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Żgħażagħ b'baġit li jista' jilħaq EUR 6.4 biljun (EUR 3.2 biljun mill-FSE u EUR 3.2 biljun
minn linja speċifika tal-baġit) għall-perjodu 2014-2020 (5.10.2). Din għandha l-għan li tilħaq
żgħażagħ fl-età ta' bejn il-15 u l-24 sena li la huma f'impjieg u lanqas f'edukazzjoni jew taħriġ
(NEETs) f'reġjuni affettwati partikolarment mill-qgħad.
L-istrumenti finanzjarji jgħinu biex isostnu inizjattivi ta' politika fil-qasam tal-impjiegi.
F'Diċembru 2012 il-Kummissjoni pproponiet il-Pakkett dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ, li fih
għadd ta' miżuri li jgħinu lill-Istati Membri jindirizzaw speċifikament il-qgħad fost iż-żgħażagħ
u l-esklużjoni soċjali fid-dawl ta' qgħad għoli u persistenti fost iż-żgħażagħ:
— Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (ta' April 2013) li tistabbilixxi Garanzija Ewropea għaż-

Żgħażagħ, bl-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha li għandhom anqas minn 25 sena jirċievu
offerta għal impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew taħriġ fi
żmien erba' xhur minn meta jitilfu l-impjieg jew minn meta jitilqu mill-edukazzjoni
formali;

— l-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati, imnedija f'Lulju 2013 u kkumplimentata minn
Patt Ewropew għaż-Żgħażagħ, imniedi fl-2015 flimkien ma' negozji ewlenin Ewropej biex
jiġu stabbiliti l-apprendistati;

— Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas ta' Kwalità għall-Iskemi ta' Taħriġ
(Marzu 2014).

F'Diċembru 2016 il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni dwar l-investiment fiż-żgħażagħ
tal-Ewropa, b'ġabra flimkien ta' attivitajiet preċedenti u bl-istabbiliment, inter alia, ta' Korp
Ewropew ta' Solidarjetà b'attenzjoni fuq l-għajnuna fil-każ ta' diżastri naturali jew kwistjonijiet
soċjali fil-komunitajiet. Xi xhur wara, f'Mejju 2017, il-Kummissjoni pproponiet bażi ġuridika
ddedikata u baġit ta' madwar EUR 340 miljun għal din l-inizjattiva.
Aktar inizjattivi ta' politika tnedew għal gruppi oħrajn affettwati mill-kriżi. Fi Frar 2016,
il-Kunsill adotta l-proposta tal-Kummissjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-
integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol. Din tiffoka fuq ir-reġistrazzjoni ma'
servizz għall-impjiegi, fuq valutazzjoni individwali fid-dettall u fuq ftehim ta' integrazzjoni
f'impjieg. Bħal fil-każ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, hu previst it-twaqqif ta' sistema ta'
monitoraġġ.
Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa, maħruġa mill-Kummissjoni f'Ġunju 2016 għandha
l-għan li tħejji liċ-ċittadini b'ħiliet rilevanti fis-suq tax-xogħol. Azzjonijiet skont din l-aġenda
s'issa jinkludu r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 2016 dwar perkors ta'
titjib tal-ħiliet, ir-reviżjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK) adottota mill-Kunsill
f'Mejju 2017, u proposta mill-Kummissjoni għal deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill dwar ir-
reviżjoni tal-Qafas Europass (Ottubru 2016), kif ukoll profil tal-ħiliet Ewropew għal ċittadini
ta' pajjiżi terzi (Ġunju 2017).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Ir-rwol tal-Parlament f'dan il-qasam żviluppa gradwalment. Sa minn meta daħal fis-seħħ it-
Trattat ta' Amsterdam, il-Parlament irid ikun ikkonsultat fir-rigward tal-linji gwida dwar l-
impjiegi qabel ma dawn jitfasslu kull sena mill-Kunsill. Barra minn hekk, il-metodu miftuħ ta'
koordinazzjoni saħħaħ ir-rwol tal-parlamenti – mhux biss tal-Parlament Ewropew, imma wkoll
dak tal-parlamenti nazzjonali li għandhom ikunu involuti biex jiġu stabbiliti u milħuqa l-objettivi
nazzjonali.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.2.pdf
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Riżoluzzjonijiet u kontribuzzjonijiet oħrajn jirriflettu l-fatt li l-Parlament Ewropew iqis l-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali bħala waħda mill-prijoritajiet l-aktar importanti għall-UE u
jemmen li l-UE u l-Istati Membri jeħtieġ jikkoordinaw l-isforzi tagħhom.
Matul il-Konferenza Intergovernattiva tal-1996, il-Parlament talab biex ikun hemm kapitlu
speċifiku dwar l-impjiegi fit-Trattat ta' Amsterdam.
Il-Parlament appoġġa bis-sħiħ l-Istrateġija Ewropa 2020. Għadd ta' inizjattivi bil-għan li
jiġġieldu l-qgħad taż-żgħażagħ seħħew għaliex il-Parlament ippropona azzjonijiet konkreti
u prattiċi, fosthom il-Garanzija tal-UE għaż-Żgħażagħ u standards minimi dwar l-
internships. Sa mill-2010, il-Parlament appoġġa bis-sħiħ l-istabbiliment ta' Skema ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ, u qed jissorvelja l-implimentazzjoni tagħha. Fir-riżoluzzjoni tiegħu
tas-17 ta' Lulju 2014, hu sejjaħ għal qafas legali Ewropew li jintroduċi standards minimi
għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, li jinkludi l-kwalità tal-apprendistati u
li jkopri wkoll żgħażagħ fl-età ta' bejn il-25 u t-30 sena. Fir-rigward tal-Korpi Ewropej ta'
Solidarjetà, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2017 il-Parlament talab lill-Kummissjoni
tinkludi fil-proposta leġislattiva futura tagħha deskrizzjoni ċara tal-arranġamenti baġitarji sabiex
tevita impatt negattiv fuq il-programmi eżistenti tal-UE immirati lejn iż-żgħazagħ. Barra
minn hekk, il-Parlament appoġġa l-approċċ meħud mir-Rakkomandazzjoni dwar il-qgħad fit-
tul fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Ottubru 2015. Il-ħidma intensiva tal-Parlament dwar l-
iżvilupp tal-ħiliet kellha impatt fuq l-Aġenda għall-Ħiliet Ġodda għall-Ewropa maħruġa mill-
Kummissjoni f'Ġunju 2016. Din il-ħidma tinkludi: ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew
tal-10 ta' Settembru 2015 dwar il-ħolqien ta' suq tax-xogħol kompetittiv tal-UE għas-seklu 21:
tqabbil tal-ħiliet u tal-kwalifiki mad-domanda u l-opportunitajiet ta' impjieg u r-riżoluzzjoni
tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ.
Susanne Kraatz
06/2017
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