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ID-DRITT TAL-ĦADDIEMA GĦALL-INFORMAZZJONI,
IL-KONSULTAZZJONI U L-PARTEĊIPAZZJONI

L-Unjoni Ewropea tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tad-dritt tal-
ħaddiema għall-informazzjoni u konsultazzjoni permezz ta' miżuri maħsuba biex iħeġġu l-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, jew billi tadotta rekwiżiti minimi permezz ta' direttivi.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 5, 114, 115, 151 u 153 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

L-OBJETTIVI

L-UE tappoġġa u tikkomplementa l-attivitajiet tal-Istati Membri marbuta mal-involviment tal-
impjegati bl-għan li tgħin il-kisba tal-objettivi ewlenin tal-politika soċjali Ewropea kif stabbiliti
fl-Artikolu 151 tat-TFUE, li jinkludu kundizzjonijiet imtejba tal-għajxien u tax-xogħol, ħarsien
soċjali xieraq, rata ta' impjieg għolja u dejjiema u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.

IL-KISBIET

A. L-isfond
Id-dritt tal-ħaddiema għall-informazzjoni, konsultazzjoni u parteċipazzjoni ilu tema ewlenija
fid-dibattitu Ewropew minn meta l-Kunsill adotta l-ewwel Programm ta' Azzjoni Soċjali
fl-1974. Il-Karta Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema (il-Karta
Soċjali) tal-1989 tenfasizza li hu mixtieq li tkun promossa l-parteċipazzjoni tal-impjegati. Il-
proposti tal-Kummissjoni f'dan il-qasam sikwit sabu reżistenza, madankollu. Qatt ma kien
hemm bażi ġuridika xierqa għal-leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam tad-dritt tal-ħaddiema
għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni qabel it-Trattat ta' Amsterdam, li inkorpora l-Ftehim
dwar il-Politika Soċjali fit-test tat-Trattat KE. Il-leġiżlazzjoni adottata preċedentement kienet
ibbażata fil-parti l-kbira fuq l-artikoli tat-Trattati li jipprevedu miżuri Komunitarji maħsuba
għall-kisba tal-libertà ta' stabbiliment jew l-approssimazzjoni tal-liġijiet fis-suq komuni jew
intern. L-ewwel direttiva rilevanti f'dan il-qasam, dik dwar il-Kunsill Ewropew tax-Xogħlijiet
(id-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE), kienet adottata skont il-Ftehim dwar il-Politika Soċjali;
sussegwentement ġiet estiża għar-Renju Unit fl-1997. Rigward l-involviment tal-impjegati, l-
Artikolu 153 tat-TFUE jagħti s-setgħa lill-Parlament u lill-Kunsill li jadottaw:
— miżuri mfassla biex iħeġġu l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri;

— direttivi li jistabbilixxu r-rekwiżiti minimi għal implimentazzjoni gradwali.

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija applikabbli f'dan il-qasam, b'konsultazzjoni minn qabel
mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u mal-Kumitat tar-Reġjuni.
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B. Leġiżlazzjoni fis-seħħ
Għalkemm f'xi amministrazzjonijiet pubbliċi nazzjonali jeżistu sistemi ta' informazzjoni u
konsultazzjoni, s'issa l-ebda waħda mid-direttivi dwar id-dritt tal-ħaddiema li jkunu informati u
kkonsultati ma tapplika għall-amministrazzjonijiet pubbliċi (ara l-Kawżi tal-Qorti tal-Ġustizzja
C-583/10, Nolan u C-108/10, Scattolon), ħlief li l-impriżi pubbliċi huma koperti fejn iwettqu
attività ekonomika, indipendentement jekk din l-attività ssirx għal qligħ jew le. Meta kien
qed jinnegozja d-direttiva dwar qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea fl-2001, il-Parlament ipprova jestendi l-kamp ta' applikazzjoni
tad-Direttiva biex jinkludi s-settur pubbliku, iżda dan ġie rrifjutat mill-Kunsill. Madankollu,
f'Diċembru 2015 il-Kumitat tad-Djalogu Soċjali Settorjali għall-Amministrazzjonijiet tal-Gvern
Ċentrali ffirma ftehim tas-sħab soċjali dwar standards minimi komuni ta' drittijiet għall-
informazzjoni u konsultazzjoni għall-ħaddiema tal-amministrazzjoni ċentrali fi kwistjoni ta'
ristrutturazzjoni, bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, il-ħinijiet tax-xogħol u s-saħħa u s-sikurezza
okkupazzjonali. Biex isir vinkolanti fl-Istati Membri kollha, il-ftehim jeħtieġ jiġi implimentat
permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni. F'konformità mal-prassi tal-
Kummissjoni (5.10.7), fi żmien qasir għandha titnieda valutazzjoni tal-impatt biex jiġu valutati
l-impatti potenzjali tat- traspożizzjoni tiegħu. Il-Kummissjoni se tkompli teżamina, b'mod
partikolari, ir-rappreżentattività tal-firmatarji tiegħu, il-legalità tal-klawżoli tal-Ftehim fir-
rigward tal-qafas legali tal-UE u jekk jirrispettax il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.
L-ewwel grupp ta' direttivi jittratta d-dritt tal-ħaddiema li jiġu informati u kkonsultati fil-
livell nazzjonali dwar għadd ta' kwistjonijiet importanti relatati mal-prestazzjoni ekonomika ta'
kumpanija, is-sodezza finanzjarja tagħha u l-pjanijiet ta' żvilupp futuri tagħha li jistgħu jolqtu
lill-impjiegi:
— Id-Direttiva tal-Kunsill 75/129/KEE tas-17 ta' Frar 1975 dwar is-sensji kollettivi, kif

emendata mid-Direttivi tal-Kunsill 92/56/KEE u 98/59/KE, skont liema direttivi min
iħaddem irid jagħmel negozjati mal-ħaddiema fil-każ ta' sensji kollettivi, bl-għan li jiġu
identifikati modi u mezzi biex jiġu evitati s-sensji kollettivi jew biex jitnaqqas l-għadd tal-
ħaddiema milquta u jittaffew il-konsegwenzi. Id-Direttiva tipprevedi wkoll proċedura ta'
notifika għall-awtoritajiet pubbliċi;

— Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar is-salvagwardja tad-
drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi
jew negozji (li tikkonsolida d-Direttivi tal-Kunsill 77/187/KEE u 98/50/KE), skont
liema direttiva l-ħaddiema jridu jkunu informati dwar ir-raġunijiet għat-trasferiment u
l-konsegwenzi tiegħu; id-direttiva tinkludi wkoll dispożizzjonijiet materjali dwar is-
salvagwardja tal-impjiegi u tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment;

— Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2002
li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-
Komunità Ewropea, li jistabbilixxi l-istandards proċedurali minimi li jipproteġu d-dritt tal-
ħaddiema li jkunu informati u kkonsultati dwar il-qagħda ekonomika u tal-impjieg li tolqot
il-post tax-xogħol tagħhom;

Il-Kummissjoni wettqet kontrolli tal-idoneità fuq dawn it-tliet direttivi, li meta tlestew,
f'Lulju 2013, ġie konkluż li b'mod ġenerali huma adattati għall-iskop tagħhom u li l-
benefiċċji tagħhom huma akbar min-nefqa, iżda li għad baqa' xi nuqqasijiet, b'mod partikolari
l-applikazzjoni tagħhom għal ħaddiema tas-servizz pubbliku, il-baħħara u l-SMEs, u li
ċerti definizzjonijiet jeħtieġu aktar eżaminazzjoni u diskussjoni (SWD(2013)0293). Ġiet
ikkunsidrara riformulazzjoni tad-direttivi dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni (C(2015)

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/mt/FTU_5.10.7.pdf
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2303), iżda issa donnu li din mhux se ssir, billi la l-Programm ta' Ħidma tal-2016 u lanqas
tal-2017 tal-Kummissjoni ma jsemmuha.
Fir-rigward tal-baħħara, is-sessjoni plenarja tal-Parlament ta' Lulju 2015 adottat ir-rapport dwar
id-Direttiva tal-Baħħara, li dwarha s-sħab soċjali mexxew negozjati fil-qafas tal-Kumitat tad-
Djalogu Soċjali Settorjali dwar it-Trasport Marittimu. Din id-Direttiva se ġġib fi tmiemha
l-esklużjoni tal-baħħara mid-direttivi eżistenti dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
ħaddiema fl-Unjoni Ewropea.
It-tieni grupp ta' direttivi jinkludi d-drittijiet tal-ħaddiema li jkunu infurmati u kkonsultati
f'sitwazzjonijiet b'element transnazzjonali:
— Id-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22 ta' Settembru 1994, kif riveduta mid-Direttiva

2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' Kunsilli
Ewropej tax-Xogħlijiet: din id-Direttiva tinkludi fiha regoli ġenerali maħsuba biex ikun
żgurat li l-ħaddiema f'kumpaniji multinazzjonali kbar u f'impriżi li jkunu għaddejjin minn
fużjoni jiġu informati u kkonsultati. Il-Kunsilli Ewropej tax-Xogħlijiet ilaqqgħu l-livell
maniġerjali ċentrali u r-rappreżentanti tal-impjegati mill-Ewropa kollha biex jiddiskutu
materji bħall-prestazzjoni u l-prospetti ta' kumpanija u l-politiki ta' ristrutturar u tar-
riżorsi umani tagħha. Il-ħaddiema ngħataw ukoll ċerti drittijiet għall-informazzjoni u l-
konsultazzjoni fir-rigward tal-ambjent tax-xogħol. Sa April 2011, 18000 rappreżentant tal-
impjegati li jservu fil-Kunsilli Ewropej tax-Xogħlijiet kienu qed jirrappreżentaw l-interessi
ta' 18-il miljun ħaddiem;

— Id-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004
dwar offerti ta' xiri, skont liema direttiva l-impjegati tal-kumpaniji kkonċernati, jew
ir-rappreżentanti tagħhom, għandhom jingħataw opportunità li jistqarru l-opinjonijiet
tagħhom rigward l-effetti prevedibbli tal-offerta fuq l-impjiegi; japplikaw ukoll ir-regoli
tas-soltu dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati.

— Id-Direttiva 2011/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar
il-mergers ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (li tikkodifika u tirrevoka d-
Direttiva 78/855/KEE), skont liema direttiva l-ħaddiema fil-kumpaniji li jagħmlu fużjoni
huma protetti sal-istess livell stabbilit fid-direttiva dwar it-trasferiment ta' impriżi.

Fl-2017, il-Kummissjoni se tippubblika Evalwazzjoni REFIT tad-Direttiva dwar l-istabbiliment
ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew, u dokument ta' gwida dwar l-istess Direttiva bl-għan li titjieb
l-implimentazzjoni tagħha u tiġi stabbilita aktar ċertezza legali.
It-tielet grupp ta' direttivi għandu l-għan li jistabbilixxi regoli applikabbli għal sitwazzjonijiet
b'komponent transnazzjonali, li jagħtu drittijiet parzjali ta' parteċipazzjoni fit-teħid tad-
deċiżjonijiet:
— Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-Istatut

għal kumpanija Ewropea rigward l-involviment tal-ħaddiema: l-Istatut għal kumpanija
pubblika b'responsabbiltà limitata Ewropea, adottat mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
2157/2001, huwa kkumplimentat b'direttiva li tistabbilixxi r-regoli dwar il-parteċipazzjoni
tal-ħaddiema f'deċiżjonijiet dwar l-iżvilupp strateġiku tal-kumpanija. L-impjegati mhux
biss huma informati u kkonsultati permezz ta' korp simili għal Kunsill Ewropew tax-
Xogħlijiet, iżda ssir dispożizzjoni għall-parteċipazzjoni tal-impjegati fil-livell tal-bord
meta tali forma ta' parteċipazzjoni tkun ġiet applikata fil-kumpaniji fundatriċi nazzjonali,
kif inhu l-każ fis-sistemi nazzjonali ta' bosta Stati Membri (magħruf bħala l-prinċipju ta'
"qabel u wara");
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— Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/72/KE tat-22 ta' Lulju 2003 li tissupplimenta l-Istatut għal
Soċjetà Kooperattiva Ewropea (ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1435/2003) rigward
l-involviment tal-ħaddiema: din id-direttiva tistabbilixxi r-regoli dwar il-mekkaniżmi
li għandhom ikunu previsti fis-Soċjetajiet Kooperattivi Ewropej sabiex jiġi żgurat li
r-rappreżentanti tal-impjegati jkunu jistgħu jeżerċitaw influwenza fuq it-tmexxija tal-
impriża. Il-kooperattivi għandhom mudell ta' governanza speċifiku bbażat fuq sjieda
konġunta, parteċipazzjoni demokratika u kontroll min-naħa tal-membri.

— Id-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar
mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata wkoll tinkludi fiha regoli
dwar id-determinazzjoni tar-reġim ta' parteċipazzjoni tal-impjegati li għandha tiġi applikata
għall-kumpanija suġġetta għall-fużjoni.

Wara li rtirat il-proposti tagħha fl-2006, fl-2012 il-Kummissjoni pproponiet Statut għal
Fondazzjoni Ewropea (FE). F'Marzu 2015 irtirat din il-proposta. Fl-14 ta' Marzu 2013,
il-Membri tal-Parlament Ewropew talbu lill-Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien
'proposta waħda jew aktar li jippermettu lil soċjetajiet mutwi joperaw fuq skala Ewropea u
transfruntiera'. Din l-idea qed tħabbat wiċċha ma' oppożizzjoni min-naħa ta' xi Stati Membri, li
kwalunkwe wieħed minnhom jista' jimblokka proposta mfassla skont il-bażi ġuridika preferuta
attwalment, jiġifieri l-Artikolu 352 tat-TFUE (setgħat sussidjarji), li teħtieġ l-unanimità u l-
approvazzjoni tal-Parlament. Għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet reċentement li ma twettaqx
il-konsultazzjoni pubblika u l-valutazzjoni tal-impatt li jsiru normalment fil-każ ta' proposta
leġiżlattiva. Minflok, kif imħabbar fl-Inizjattiva ta' Negozju Soċjali (COM (2011)0682), il-
Kummissjoni waqqfet grupp ta' bosta partijiet interessati (GECES) b'diversi Stati Membri u
esperti esterni biex jindirizza, fil-qafas leġiżlattiv eżistenti, l-isfidi li l-impriżi mutwi donnu
li jiltaqgħu magħhom meta jippruvaw joperaw b'mod transfruntier. F'Ottubru 2016, dan il-
grupp ta' esperti ffinalizza rapport, li jagħmel rakkomandazzjonijiet imsejsa fuq ir-riċerka għal
azzjonijiet konkreti sabiex jiġi stimulat l-iżvilupp tal-ekonomija soċjali u l-impriżi soċjali li
jkopru aspetti bħalma huma żieda fil-viżibbiltà tagħhom, l-għajnuna biex ikollhom aċċess għall-
finanzjament, biex b'hekk ikun ipprovdut qafas legali u regolatorju favorevoli u jiżdied l-appoġġ
finanzjarju mill-UE.
Ir-raba' grupp jikkonsisti minn: żewġ ftehimiet transsettorjali bejn is-sħab soċjali kif
implimentati mill-Kunsill (id-Direttivi tal-Kunsill 97/81/KE dwar ix-xogħol part-time u
99/70/KE dwar xogħol għal żmien fiss), id-Direttiva 2008/104/KE dwar xogħol temporanju
permezz ta' aġenzija, u bosta direttivi dwar is-saħħa u s-sikurezza, li kollha jinkludu fihom
dispożizzjonijiet impliċiti dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni. Pereżempju, il-ħaddiema
għal terminu fiss iridu jiġu infurmati minn min iħaddimhom dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti
għal karigi permanenti.
C. Inizjattivi oħra
Il-kumpaniji u r-rappreżentanti tal-ħaddiema bdew jikkonkludu ftehimiet tal-impriżi
transnazzjonali (TCAs), fl-isfond tad-dimensjoni internazzjonali li qed tikber tal-
organizzazzjoni tal-kumpaniji u l-enfasi li qed tiżdied fuq ir-responsabbiltà soċjali korporattiva,
inklużi approċċi ġodda ta' djalogu bejn id-diriġenti u l-impjegati. It-test tal-ftehimiet tal-
impriżi transnazzjonali jieħu diversi forom u jitfassal b'mod konġunt għal applikazzjoni f'aktar
minn Stat Membru wieħed minn rappreżentanti ta' kumpanija jew grupp ta' kumpaniji, fuq
in-naħa l-waħda, u organizzazzjoni tal-ħaddiema waħda jew diversi, fuq in-naħa l-oħra. Fi
tmiem l-2016 kien hemm 265 ftehim bħal dan f'178 kumpanija fid-dinja, li jkopru aktar minn
10 miljun impjegat. Madankollu, dan it-tip ta' prattika jista' jqajjem kwistjonijiet ġuridiċi u
politiċi dwar ir-relazzjoni bejn il-livelli vertikali differenti ta' djalogu soċjali (internazzjonali,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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Ewropew u nazzjonali) u l-isferi ta' applikazzjoni orizzontali (transettorjali, speċifiċi għas-
settur u fil-livell tal-kumpanija). Barra minn hekk, jistgħu jinħolqu diskrepanzi bejn il-kamp ta'
applikazzjoni transnazzjonali tal-ftehimiet tal-impriżi transnazzjonali maqbula u n-normi u r-
referenzi nazzjonali, u ftit jeżistu mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim.
L-UE qiegħda timmira li takkumpanja u timmonitorja l-iżvilupp tal-ftehimiet tal-impriżi
transnazzjonali billi tappoġġa skambji tal-esperjenza u tar-riċerka.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar negozjar kollettiv transkonfinali u
djalogu soċjali transnazzjonali, il-Parlament ippropona li l-Kummissjoni tikkunsidra l-ħtieġa,
fl-interessi ta' livell ogħla ta' sigurtà legali u trasparenza, ta' qafas ġuridiku fakultattiv Ewropew
għall-ftehimiet tal-impriżi transnazzjonali Ewropej, li jkun jinkludi klawżoli mfassla sabiex
jiżguraw li l-konklużjoni ta' ftehim ta' kumpaniji transnazzjonali ma twassalx għal evażjoni tal-
ftehimiet kollettivi nazzjonali.
Wara konsultazzjoni pubblika fl-2016, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali f'April 2017. Dan jintitola l-ħaddiema kollha fis-setturi kollha li jkunu informati
u kkonsultati b'mod dirett jew permezz tar-rappreżentanti tagħhom dwar kwalunkwe kwistjoni
rilevanti għalihom, bħat-trasferimenti, ristrutturar u fużjoni ta' impriżi u sensji kollettivi. Huwa
jmur lil hinn mill-acquis attwali tal-Unjoni peress li japplika irrispettivament mill-għadd ta'
persunal involut, il-kamp ta' applikazzjoni materjali tiegħu jinkludi kemm ir-ristrutturar kif ukoll
il-fużjoni tal-kumpaniji u minħabba li d-dritt hu li l-ħaddiema mhux biss jirċievu informazzjoni
iżda wkoll li jiġu kkonsultati dwar kwalunkwe azzjoni korporattiva, dan jimplika skambju ta'
fehmiet u l-istabbiliment ta' djalogu kontinwu ma' min iħaddem.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament adotta diversi riżoluzzjonijiet li jappellaw li l-ħaddiema jingħataw id-dritt li
jkunu involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ta' kumpanija. Id-dritt għall-informazzjoni,
konsultazzjoni u parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet għandu japplika għall-kumpaniji
nazzjonali u transnazzjonali, indipendentement mill-istatus ġuridiku tagħhom. Il-Parlament
tenna l-appell tiegħu li l-ħaddiema tas-settur pubbliku jiġu inklużi fl-ambitu tad-direttivi
dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar
l-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas Ġenerali, bħala kwistjoni ta' trattament ugwali tal-
ħaddiema kollha.
Lil hinn minn sempliċi informazzjoni u konsultazzjoni, il-pożizzjoni tal-Parlament hija li
l-ħaddiema għandu jkollhom ukoll id-dritt li jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar
kwistjonijiet bħall-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda, bidliet fl-organizzazzjoni tax-xogħol, il-
produzzjoni u l-ippjanar ekonomiku. Bħalissa, il-Parlament qed jistudja rapport fuq inizjattiva
proprja dwar il-parteċipazzjoni fit-teħid ta' deċiżjonijiet fil-bordijiet ta' sorveljanza. L-abbozz
ta' rapport tiegħu (2015/2222(INI)) tiffavorixxi l-introduzzjoni ta' regoli minimi tal-UE fid-
direttivi eżistenti, inkluż ir-rekwiżit li l-uffiċċji reġistrati ta' kumpanija għandhom ikunu
identiċi mal-post tan-negozju reali tagħha, sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni tad-drittijiet
tal-impjegati għal rappreżentanza fuq il-bordijiet ta' sorveljanza. L-abbozz ta' rapport jitlob li
jkun hemm regoli standard dwar ir-rappreżentanza tal-ħaddiema fil-bordijiet superviżorji, li
jkunu jistgħu jiġu applikati bħala mudell universali għad-Direttivi kollha tad-dritt korporattiv
Ewropew. Jirrakkomanda wkoll li jkun hemm standards minimi, eż. dwar id-drittijiet indaqs tar-
rappreżentanti tal-ħaddiema meta mqabbla mar-rappreżentanti tal-amministrazzjoni, u bilanċ
bejn is-sessi fuq il-bord ta' sorveljanza.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar
"informazzjoni lill-ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema, antiċipazzjoni u ġestjoni tar-

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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ristrutturar", il-Parlament stieden lill-Kummissjoni tippreżenta mill-aktar fis proposta ta' att
legali li għandu jipprevedi li r-rappreżentanti tal-impjegati jkunu informati għalkollox u fil-
ħin dwar kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturar proposta, inklużi r-raġunijiet għall-għażla
ta' miżuri maħsuba, u biex tistipula qafas ta' żmien xieraq għall-konsultazzjoni. Din il-
konsultazzjoni f'waqtha għandha tippermetti lill-kumpaniji kkonċernati u lir-rappreżentanti tal-
ħaddiema jinnegozjaw ftehimiet kollettivi biex ikopru l-kwistjonijiet li jinbtu mir-ristrutturar.
Sussegwentement, fit-13 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni li
ppreżentat Qafas ta' Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u tar-ristrutturar (QFR)
(COM(2013)0882), li jirrikjedi li ċerti prinċipji u prassi tajba rigward l-antiċipazzjoni tal-
bidla u l-ġestjoni tal-attivitajiet ta' ristrutturar fi ħdan il-kumpaniji, kif ukoll min-naħa tal-
awtoritajiet pubbliċi, jiġu identifikati, implimentati u monitorjati aħjar. Madankollu, fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar "Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni
tal-politika ekonomika: l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tal-2014", il-Parlament tenna t-talba
tiegħu għal att legali biex ikun żgurat adattament għall-bidla ekonomikament u soċjalment
responsabbli min-naħa tal-industrija tal-UE b'mod li jżomm id-drittijiet tal-ħaddiema mingħajr
ma joħloq piż regolatorju eċċessiv fuq il-kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs.
Fl-2017 il-Kummissjoni se tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas ta' Kwalità
għall-antiċipazzjoni tal-bidla u tar-ristrutturar, li se jqis is-sejbiet ta' studju indipendenti, l-
esperjenza ta' ristrutturar riċenti bħall-każ ta' Caterpillar, u r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika
dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li ntemmet fl-31 ta' Diċembru 2016, biex
jivvaluta jekk tkunx meħtieġa azzjoni aktar soda.
Aktar reċentement, il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, fakkar il-valur li l-ħaddiema jiġu involuti fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-ġestjoni tal-kumpaniji bl-għan li jagħmlu użu tajjeb minn forom ġodda ta'
organizzazzjoni tax-xogħol u biex jiġu antiċipati l-bidliet ekonomiċi, u indika l-impriżi tal-
ekonomija soċjali, bħall-kooperattivi, bħala eżempju tajjeb f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi ta'
kwalità, appoġġ għall-inklużjoni soċjali u l-promozzjoni ta' ekonomija parteċipattiva.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ottubru 2016 dwar il-bżonn ta' politika ta' reindustrijalizzazzjoni
Ewropea fid-dawl tal-każijiet reċenti Caterpillar u Alstom, il-Parlament stieden lill-awtoritajiet
rilevanti kollha biex jiżguraw li l-partijiet kollha involuti jikkonformaw bis-sħiħ mar-
regolamenti nazzjonali u Ewropej dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema, b'mod
partikolari waqt ir-ristrutturar.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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