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IL-KOPERTURA TAS-SIGURTÀ SOĊJALI
FI STATI MEMBRI OĦRA TAL-UE

Il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali hija meħtieġa għall-appoġġ tal-moviment
ħieles ta' persuni fit-territorju tal-UE. Riforma fundamentali li timmodernizza s-sistema
leġiżlattiva kollha, ilha fis-seħħ minn Mejju 2010 u tissostitwixxi l-leġiżlazzjoni mis-snin
sebgħin, u atti legali ulterjuri tejbu l-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema meta jagħmlu użu
mid-drittijiet tagħhom ta' moviment ħieles. Minn tmiem l-2016 ġie propost li ssir reviżjoni
tas-sistema sabiex tiġi adattata għar-realtajiet ekonomiċi u soċjali moderni fl-UE.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 48 u 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

Il-prinċipju bażiku li jinsab fit-Trattat ta' Ruma huwa t-tneħħija ta' ostakli għall-moviment ħieles
ta' persuni bejn l-Istati Membri (2.1.3; 3.1.3). Biex dan jinkiseb, huwa meħtieġ li jiġu adottati
miżuri ta' sigurtà soċjali li ma jħallux liċ-ċittadini tal-UE li qed jaħdmu u joqogħdu fi Stat
Membru li mhux pajjiżhom jitilfu wħud mid-drittijiet tagħhom tas-sigurtà soċjali jew jitilfuhom
kollha.

IL-KISBIET

Fl-1958, il-Kunsill ħareġ żewġ regolamenti dwar is-sigurtà soċjali għal ħaddiema migranti
li sussegwentement ġew issuperati mir-Regolament (KEE) Nru 1408/71, issupplementat
b'regolament ta' implimentazzjoni (ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72). Iċ-ċittadini
tal-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja wkoll huma koperti, permezz tal-Ftehim dwar iż-Żona
Ekonomika Ewropea (ŻEE), u dawk tal-Iżvizzera permezz tal-Ftehim UE-Żvizzera. Fl-2004,
ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 (ir-Regolament dwar il-koordinazzjoni) ġie adottat biex
jieħu post u jestendi r-Regolament (KEE) Nru 1408/71. Dan ġie emendat bir-Regolament
(KE) Nru 988/2009 u ġie ssupplimentat bir-Regolament (KE) Nru 987/2009, (ir-regolament
ta' implimentazzjoni), li kien intenzjonat li jiċċara d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet interessati
differenti, peress li jiddefinixxi l-miżuri meħtieġa għall-persuni koperti biex jivvjaġġjaw,
joqogħdu jew jgħixu fi Stat Membru ieħor bla ma jitilfu l-intitolamenti tagħhom tas-sigurtà
soċjali. Il-"pakkett ta' koordinazzjoni u modernizzazzjoni" huwa l-pakkett leġiżlattiv fis-seħħ
minn Mejju 2010.
A. L-erba' prinċipji ewlenin tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71
Minħabba li kull Stat Membru huwa liberu li jfassal is-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu b'mod
indipendenti, ir-regolament ta' koordinazzjoni jservi biex jiddetermina taħt liema sistema ta'
pajjiż għandu jkun assigurat ċittadin tal-UE meta jkunu involuti żewġ pajjiżi jew aktar. B'mod
ġenerali, il-kopertura tas-sigurtà soċjali trid tiġi pprovduta mill-pajjiż tal-impjieg jew, fin-
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nuqqas ta' impjieg, mill-pajjiż ta' residenza. B'dan il-mod, ir-regolament ta' koordinazzjoni
ssostitwixxa l-ftehimiet tas-sigurtà soċjali kollha li kienu jeżistu qabel bejn l-Istati Membri li
kienu jkopru l-istess kamp ta' applikazzjoni. Dan ir-regolament huwa bbażat fuq erba' prinċipji
ewlenin, kif ġej (l-artikoli kkwotati jirriferu għar-regolament ta' koordinazzjoni):
1. Trattament ugwali (l-Artikoli 4, 5)
Il-ħaddiema u l-persuni li jaħdmu għal rashom minn Stati Membri oħra għandhom l-istess
drittijiet bħaċ-ċittadini tal-istat ospitanti. Id-dritt għal trattament ugwali japplika bla ebda
kundizzjoni għal kwalunkwe ħaddiem jew persuna li taħdem għal rasha minn Stat Membru ieħor
li jkunu residenti fl-istat ospitanti għal ċertu perjodu ta' żmien. Barra minn hekk, jekk fi Stat
Membru jkunu attribwiti ċerti effetti ġuridiċi meta jseħħu ċerti fatti (eż. żwieġ) jew avvenimenti
(eż. meta jseħħ inċident) jew mar-riċeviment ta' benefiċċji tas-sigurtà soċjali (eż. dawk li
jibbenefikaw minn benefiċċji tal-qgħad huma wkoll intitolati għal eżenzjoni mit-taxxa), dak l-
Istat Membru jrid iqis tali fatti jew avvenimenti, jew ir-riċeviment ta' benefiċċji ekwivalenti, li
jseħħu fi Stat Membru ieħor bħallikieku seħħew fit-territorju tiegħu stess.
2. Aggregazzjoni (l-Artikolu 6)
Dan il-prinċipju jiggarantixxi li l-perdjodi preċedenti ta' assigurazzjoni, xogħol jew residenza
f'pajjiżi oħrajn se jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tal-benfiċċji tal-ħaddiema. Huwa japplika meta,
pereżempju, il-leġiżlazzjoni nazzjonali titlob li ħaddiem ikun assigurat jew impjegat għal ċertu
perjodu ta' żmien qabel ma jkun intitolat għal ċerti benefiċċji. Il-prinċipju tal-aggregazzjoni
jfisser li l-Istat Membru kompetenti għandu jikkunsidra l-perjodi ta' assigurazzjoni u impjieg
ikkompletati skont il-leġiżlazzjoni ta' Stat Membru ieħor meta jiġi biex jiddeċiedi jekk ħaddiem
jissodisfax ir-rekwiżiti rigward it-tul tal-perjodu ta' assigurazzjoni jew ta' impjieg.
3. Il-prinċipju ta' liġi applikabbli waħda
Dan il-prinċipju huwa maħsub biex iwaqqaf kwalunkwe persuna milli tieħu vantaġġi li mhux
dovuti mid-dritt għall-moviment ħieles. Kull benefiċjarju huwa kopert bil-leġiżlazzjoni ta' pajjiż
wieħed biss u jħallas il-kontribuzzjonijiet f'dak il-pajjiż biss (l-Artikolu 11(1)). Il-kontribuzzjoni
għal sistemi ta' sigurtà soċjali obbligatorji f'żewġ Stati Membri jew aktar fl-istess perjodu ta'
assigurazzjoni ma tagħtix id-dritt għal diversi benefiċċji tal-istess tip (l-Artikolu 10).
4. Esportabbiltà (l-Artikolu 7)
Dan il-prinċipju jfisser li l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali jistgħu jingħataw fl-Unjoni kollha, u
jipprojbixxi lill-Istati Membri milli jirriżervaw l-għotja tal-benefiċċji għal persuni residenti fil-
pajjiż, iżda dan ma japplikax għall-benefiċċji kollha tas-sigurtà soċjali. Hemm regoli speċjali,
pereżempju, li japplikaw għall-benefiċċji tal-qgħad.
B. Il-persuni koperti
Oriġinarjament, ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 kien ikopri biss lill-ħaddiema, iżda b'effett
mill-1 ta' Lulju 1982, il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu ġie estiż biex ikopri lill-persuni li jaħdmu
għal rashom ukoll. Dan ir-Regolament kopra wkoll lill-membri tal-familji tal-ħaddiema u tal-
persuni li jaħdmu għal rashom u lid-dipendenti tagħhom, kif ukoll lill-persuni apolidi u lir-
refuġjati. Permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1606/98 tad-29 ta' Ġunju 1998, il-
Kunsill estenda l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 biex ipoġġi lill-
ħaddiema taċ-ċivil fuq l-istess livell tal-bqija tal-popolazzjoni fir-rigward tad-drittijiet ġenerali
għal pensjoni statutorja provduti fl-Istati Membri. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 307/1999
tat-8 ta' Frar 1999 kompla estenda l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu biex jinkludi l-persuni
assigurati kollha, partikolarment l-istudenti u l-persuni li m'għandhomx impjieg bi qligħ. Ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 tal-14 ta' Mejju 2003 reġa' estenda l-kamp ta'
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applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/7 biex ikopri ċittadini ta' pajjiżi terzi, dejjem
jekk ikunu residenti legali f'territorju tal-UE.
L-att legali l-iktar reċenti, ir-Regolament (UE) Nru 1231/2010, li ilu fis-seħħ minn Jannar 2011,
estenda r-regoli ta' koordinazzjoni mmodernizzati tas-sigurtà soċjali tal-UE għal ċittadini ta'
pajjiżi terzi li huma residenti legali fl-UE u f'sitwazzjoni transkonfinali (li ma kinux koperti
diġà minn dawn ir-regolamenti unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom). Il-kopertura issa
tapplika wkoll għall-membri tal-familja u s-superstiti tagħhom jekk ikunu fl-UE.
Ħaddiema transkonfinali, li jaħdmu bħala impjegati jew persuni li jaħdmu għal rashom fi Stat
Membru u li jirresjedu fi Stat Membru ieħor li bħala regola jirritornaw fih kuljum jew tal-inqas
darba fil-ġimgħa, huma koperti wkoll permezz tal-leġislazzjoni fis-seħħ.
Il-ħaddiema stazzjonati huma każ eċċezzjonali peress li ma jintegrawx fis-suq tax-xogħol tal-
Istat Membru riċeventi, iżda huma mibgħuta minn kumpanija għal inkarigu temporanju. Huma
jibqgħu assigurati għal raġunijiet ta' sigurtà soċjali fl-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom għal
perjodu massimu ta' 24 xahar. Il-benefiċċji tal-kura tas-saħħa in natura biss jistgħu jingħataw
fl-Istat Membru ta' residenza.
C. Il-benefiċċji koperti
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 jelenka l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali koperti
mir-regolament:
— benefiċċji ta' mard, ta' maternità u benefiċċji ekwivalenti ta' paternità; madankollu, l-

assistenza soċjali u medika skont test tal-mezzi mhijiex koperta, peress li ma tiddependix
fuq kontribuzzjonijiet preċedenti fis-sistema tas-sigurtà soċjali;

— benefiċċji ta' xjuħija, tas-superstiti u benefiċċji ta' invalidità;

— benefiċċji f'każ ta' inċidenti waqt ix-xogħol jew mard okkupazzjonali;

— benefiċċji marbutin ma' mewt;

— benefiċċji ta' qabel l-irtirar;

— benefiċċji f'każ ta' qgħad;

— benefiċċji tal-familja;

— benefiċċji speċjali tnonkontributorji, li mhumiex esportabbli skont l-Artikolu 70 tar-
regolament ta' koordinazzjoni.

D. L-immodernizzar tas-sistema
Mill-1971, ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 ġie emendat f'diversi okkażjonijiet sabiex jitqiesu
l-iżviluppi fil-livell tal-UE, it-tibdil fil-leġiżlazzjoni fil-livell nazzjonali u l-każistika tal-Qorti
tal-Ġustizzja.
1. Lejn koordinazzjoni aħjar tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
F'April 2004, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill approvaw ir-Regolament (KE) Nru 883/2004,
li ħa post ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71. Ir-regolament dwar il-koordinazzjoni l-ġdid huwa
bbażat fuq l-istess erba' prinċipji tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, iżda l-għan tiegħu hu
li jissimplifika r-regoli eżistenti tal-UE għall-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tal-
Istati Membri billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u jtejjeb il-
metodi ta' skambju ta' data bejniethom.
L-aspetti ewlenin li ġejjin huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-regolament ta'
implimentazzjoni tiegħu:
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— it-titjib tad-drittijiet tal-persuni assigurati permezz ta' estensjoni tal-kopertura fir-rigward
tal-persuni u l-kamp ta' applikazzjoni fi ħdan l-oqsma tas-sigurtà soċjali koperti;

— l-espansjoni tal-oqsma tas-sigurtà soċjali koperti mir-Regolament biex jinkludu skemi
statutorji ta' qabel l-irtirar;

— it-tisħiħ tal-prinċipju ġenerali tat-trattament ugwali u tal-prinċipju tal-esportabilità tal-
benefiċċji;

— l-introduzzjoni tal-prinċipju ta' amministrazzjoni tajba: l-istituzzjonijiet tal-Istati Membri
huma obbligati li jikkooperaw ma' xulxin u jipprovdu assistenza reċiproka għall-benefiċċju
taċ-ċittadini;

— it-twaqqif ta' sistema speċjali (Skambju Elettroniku ta' Informazzjoni dwar is-Sigurtà
Soċjali – EESSI) sabiex jiġi permess l-iskambju sigur ta' data bejn l-istituzzjonijiet
nazzjonali, li għandha tiġi implimentata b'mod sħiħ sa nofs l-2019.

2. Il-karta tal-assigurazzjoni tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea
Iċ-ċittadini Ewropej li jivvjaġġjaw fiż-ŻEE jistgħu, mil-lum 'il quddiem, jużaw il-karta Ewropea
tal-assigurazzjoni tas-saħħa, maħruġa mis-servizzi tal-assigurazzjoni tas-saħħa fil-pajjiż tal-
persuna assigurata. Din il-karta tiffaċilita l-aċċess għall-kura medika fil-każ ta' bżonnijiet
ta' saħħa mhux mistennija waqt żjara f'pajjiż ieħor taż-ŻEE għal raġunijiet personali jew
professjonali, bl-istess kundizzjonijiet u bl-istess spiża bħall-persuni assigurati f'dak il-pajjiż;
l-għan taż-żjara ma jistax ikun għal raġunijiet ta' servizzi tas-saħħa. L-ispejjeż imbagħad jiġu
rrimborżati mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż tal-persuna assigurata.
3. Id-drittijiet tal-pensjoni supplimentari
Fis-16 ta' April 2014, wara snin ta' negozjati, ġiet iffirmata d-Direttiva 2014/50/UE dwar ir-
rekwiżiti minimi sabiex tiżdied il-mobbiltà tal-ħaddiema minn Stat Membru għal ieħor permezz
ta' titjib fil-ksib u l-preservazzjoni tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari. Din tapplika biss
għal skemi ta' pensjoni tas-suq tax-xogħol u b'hekk la għall-kontribuzzjonijiet volontarji lil
skemi tal-pensjoni individwali u lanqas għall-pensjonijiet tal-istat, li huma koperti skont ir-
regolament ta' koordinazzjoni. Id-Direttiva tistipula li l-perjodi tal-vestiment jew tal-istennija
m'għandhomx jaqbżu t-tliet snin u li d-drittijiet tal-pensjoni akkwiżiti ta' ħaddiema li jkunu
se jispiċċaw mill-impjieg jistgħu jibqgħu fl-iskema li fiha jkunu ġew akkwiżiti d-drittijiet
("drittijiet tal-pensjoni inattivi") jew jitħallsu lill-ħaddiem bħala somma kapitali. Id-drittijiet
tal-pensjoni inattivi għandhom jiġu trattati b'konformità mal-valur tad-drittijiet ta' membri
attivi fi skema jew mal-benefiċċji li jkunu qed jitħallsu attwalment. Meta ħaddiem li jkun se
jispiċċa mill-impjieg ma jkunx għadu akkwista drittijiet tal-pensjoni akkwiżiti meta tintemm
ir-relazzjoni tal-impjieg, l-iskema tal-pensjoni supplementarja għandha tirrimborża l-kontributi
mħallsa mill-ħaddiem li jkun se jispiċċa mill-impjieg.
4. Il-prospetti għal riforma
Il-Kummissjoni tiffinanzja netwerk ta' esperti indipendenti dwar is-sigurtà soċjali Ewropea
(minn 2004 sal-2013 magħruf bħala trESS, u mill-2014 bħala FreSsco), li pproduċa firxa ta'
rapporti utli dwar is-suġġett.
Wara konsultazzjoni speċifika fl-2013 dwar il-koordinazzjoni tal-benefiċċji tal-qgħad u tal-
kura fit-tul, u konsultazzjoni ġenerali fl-2015 dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali
tal-UE, f'Diċembru tal-2016 il-Kummissjoni, bħala parti mill-pakkett dwar il-Mobilità
tal-Ħaddiema tagħha, ipproponiet rieżami tar-Regolament 883/2004 u tar-Regolament ta'
implimentazzjoni 987/2009 sabiex tirreaġixxi għar-realtajiet soċjali u ekonomiċi ġodda fl-Istati
Membri. Ir-reviżjoni hija ffokata fuq rabta aktar mill-qrib tal-pagament tal-benefiċċji mal-Istat
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Membru li jkun ġabar il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, sabiex b'hekk is-sistema tkun aktar
ġusta u ekwa.
Il-proposta, minbarra li toffri lill-awtoritajiet nazzjonali għodod aħjar għall-verifika tal-istatus
tas-sigurtà soċjali ta' ħaddiema stazzjonati sabiex jiġu indirizzati aħjar l-abbużi u l-prattiki
potenzjalment inġusti, tiffoka fuq:
— benefiċċji tal-qagħad: minbarra r-regola ġdida ta' tliet xhur għall-aggregazzjoni tal-

benefiċċji tal-qgħad, il-ħaddiema issa jenħtieġ li jkunu jistgħu jesportawhom għal sitt xhur
minflok għal tlieta sabiex ifittxu xogħol fi Stat Membru ieħor. Wara li jkunu għamlu sena
jaħdmu fi Stat Membru, il-ħaddiema transkonfinali jistgħu jitolbu l-benefiċċji tal-qgħad fl-
istat fejn jaħdmu minflok fl-istat ta' residenza tagħhom;

— benefiċċji għall-kura fit-tul: il-proposta tiddefinixxi l-benefiċċji għall-kura fit-tul u l-
każijiet meta ċ-ċittadini mobbli jistgħu jitolbu tali benefiċċji;

— benefiċċji tal-familja maħsuba biex jissostitwixxu d-dħul matul il-perjodi tat-trobbija
tat-tfal: il-benefiċċji tal-familja huma proposti bħala drittijiet individwali u personali, u
għaldaqstant jippermettu li Stat Membru kompetenti sekondarju jkollu d-dritt li jħallas il-
benefiċċju sħiħ lit-tieni ġenitur. Dan jevita t-trikkib, kif inhu l-każ skont ir-regoli attwali,
u jneħħi d-diżinċentivi finanzjarji potenzjali għal ġenituri li jieħdu l-liv tal-familja fl-istess
ħin.

Il-proposta tallinja wkoll ir-regoli ġuridiċi fis-seħħ skont il-ġurisprudenza riċenti tal-Qorti
tal-Ġustizzja dwar l-aċċess għall-benefiċċji soċjali għal ċittadini ekonomikament mhux attivi
(3.1.3).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament minn dejjem wera interess qawwi fil-problemi li jiltaqgħu magħhom il-ħaddiema
migranti, il-ħaddiema trasnkonfinali, dawk li jaħdmu għal rashom u ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi
li jaħdmu fi Stati Membri oħra li ma jkunux l-Istat Membru li ħallihom jidħlu, u adotta diversi
riżoluzzjonijiet bl-għan li jtejjeb is-sitwazzjoni tagħhom. F'diversi okkażjonijiet, il-Parlament
ikkundanna l-persistenza ta' ostakli għall-moviment ħieles komplet u stieden lill-Kunsill biex
jadotta proposti pendenti, bħal dawk maħsuba biex iġibu pensjonijiet ta' rtirar qabel iż-żmien fil-
kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, biex jiġi estiż id-dritt għall-persuni
qiegħda sabiex dawn jirċievu benefiċċju f'każ ta' qgħad fi Stat Membru ieħor u biex jitwessa' l-
kamp ta' applikazzjoni leġiżlattiv sabiex jiġu inklużi l-persuni assigurati kollha. Xi wħud minn
dawn it-talbiet intlaqgħu bl-adozzjoni finali tal-verżjoni mmodernizzata tar-Regolament (KE)
Nru 883/2004.
Mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, bdiet tapplika l-proċedura leġiżlattiva ordinarja,
u d-drittijiet tas-sigurtà soċjali għall-ħaddiema ġew suġġetti għal votazzjoni b'maġġoranza
kkwalifikata fil-Kunsill (l-Artikolu 48). Madankollu, Stat Membru jista' jitlob li l-abbozz tal-
att leġiżlattiv jiġi riferut lill-Kunsill Ewropew jekk l-Istat Membru "jiddikjara li abbozz ta' att
leġiżlattiv [...] ikun jaffettwa aspetti importanti tas-sistema ta' sigurtà soċjali tiegħu, inkluż il-
kamp ta' applikazzjoni, il-kost jew l-istruttura finanzjarja tagħha, jew ikun jaffettwa l-ekwilibriju
finanzjarju ta' dik is-sistema".
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-
ħaddiema li jaħdmu għal rashom, il-Parlament stieden lill-Kummissjoni biex teżamina mill-ġdid
il-leġiżlazzjoni u ssegwi l-implimentazzjoni u l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali
speċjalment fir-rigward tal-forniment ta' kopertura adegwata għal dawk li jkunu fi tranżizzjoni
jew impjegati b'kuntratti part-time jew temporanji.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_3.1.3.pdf
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Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2016 dwar id-dumping soċjali, il-Parlament
enfasizza l-bidliet miġjuba bl-ekonomija diġitali u kollaborattiva u talab li l-leġiżlazzjoni
Ewropea tiġi adattata sabiex jiġu żgurati l-kompetizzjoni ġusta u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-
ħaddiema.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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