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ID-DJALOGU SOĊJALI

Id-djalogu soċjali huwa komponent fundamentali tal-mudell soċjali Ewropew li kiseb
rikonoxximent sħiħ fit-Trattat bir-riforma ta' Amsterdam. Is-sħab soċjali (rappreżentanti
tal-maniġment u x-xogħol) għalhekk jistgħu jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-tfassil ta'
politika soċjali Ewropea.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 151 sa 156 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU).

L-OBJETTIVI

Skont l-Artikolu 151 tat-TFUE, il-promozzjoni tad-djalogu bejn il-maniġment u l-ħaddiema
hija rikonoxxuta bħala objettiv komuni tal-UE u tal-Istati Membri. Il-għan tad-djalogu soċjali
hu li jtejjeb il-governanza Ewropea permezz tal-involviment tas-sħab soċjali fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u fil-proċess tal-implimentazzjoni.

IL-KISBIET

A. Djalogu soċjali bejn żewġ partijiet
Skont il-kliem oriġinali tat-Trattat ta' Ruma, wieħed mill-kompiti tal-Kummissjoni fil-qasam
soċjali kien li tippromwovi l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri fir-rigward tad-dritt
ta' assoċjazzjoni u n-negozjar kollettiv bejn min iħaddem u l-ħaddiema. Kien biss wara ħafna
snin, madankollu, li din id-dispożizzjoni bdiet tiġi implimentata.
Stabbilit fl-1985 bl-inizjattiva tal-President tal-Kummisssjoni Jacques Delors, il-proċess
ta' djalogu soċjali Val Duchesse immira li jinvolvi s-sħab soċjali, irrappreżentati mill-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions (KETU), il-Konfederazzjoni tan-Negozji Ewropej
(UNICE) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Intrapriżi Pubbliċi (CEEP), fil-proċess tas-suq intern. Il-
laqgħat tas-sħab soċjali xandru għadd ta' stqarrijiet konġunti dwar l-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u kwistjonijiet soċjali oħra.
Fl-1992, il-Kumitat għad-Djalogu Soċjali (KDS) ġie stabbilit bħala l-forum ewlieni għad-
djalogu soċjali bejn żewġ partijiet fil-livell Ewropew. Il-KDS attwalment jiltaqa' tlieta
jew erba' darbiet fis-sena u fih 64 membru (32 li jirrappreżentaw lil min iħaddem u 32
li jirrappreżentaw lill-ħaddiema) jew mis-segretarjati Ewropej jew mill-organizzazzjonijiet
nazzjonali. Sadanittant, l-Att Uniku Ewropew ħoloq bażi ġuridika għall-iżvilupp ta' "djalogu
soċjali mifrux fil-Komunità kollha": F'Ottubru tal-1991, l-UNICE, il-KETU u s-CEEP adottaw
ftehim konġunt li talab li ssir konsultazzjoni mandatarja mas-sħab soċjali rigward it-tħejjija tal-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-affarijiet soċjali u l-possibilità li s-sħab soċjali jinnegozjaw ftehimiet
qafas fil-livell Komunitarju. Din it-talba ġiet irrikonoxxuta fil-Ftehim anness mal-Protokoll ta'
Maastricht dwar il-Politika Soċjali, li ġie iffirmat mill-Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni tar-
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Renju Unit. Fil-livell nazzjonali, is-sħab soċjali b'hekk ingħataw l-opportunità li jimplimentaw
id-direttivi bħala ftehim kollettiv.
L-inkorporazzjoni tal-Ftehim dwar il-Politika Soċjali fit-Trattat KE wara t-Trattat ta' Amsterdam
finalment ippermettiet li jiġi applikat qafas uniku għad-djalogu soċjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
Ir-riżultati interindustrijali ta' dan il-proċess kienu l-adozzjoni ta' ftehimiet qafas dwar il-liv
tal-ġenituri (1995), ix-xogħol part-time (1997) u x-xogħol b'kuntratt definit (1999), li ġew
implimentati permezz tad-direttivi tal-Kunsill.
Fil-livell tal-UE, skont l-Artikolu 154 tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lis-sħab
soċjali qabel ma tieħu kwalunkwe azzjoni fil-qasam tal-politika soċjali. F'tali okkażjonijiet, is-
sħab soċjali jistgħu jesprimu r-rieda tagħhom li jinnegozjaw bejniethom ftehim dwar is-suġġett
tal-konsultazzjoni u jwaqqfu l-inizjattiva tal-Kummissjoni. Il-proċess ta' negozjar jista' jieħu sa
disa' xhur u s-sħab soċjali għandhom il-possibilitajiet li ġejjin:
— jistgħu jikkonkludu ftehim u jitolbu b'mod konġunt lill-Kummissjoni tipproponi li l-Kunsill

jadotta deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni, jew

— wara li jikkonkludu ftehim bejniethom, huma jistgħu jippreferu li jimplimentawh skont
il-proċeduri u l-prattiki speċifiċi tagħhom stess u skont dawk tal-Istati Membri (ftehimiet
"volontarji" jew, iktar tard, "awtonomi"), jew

— fil-każ li ma jkunux jistgħu jikkonkludu ftehim, il-Kummissjoni għandha terġa' taqbad
tkompli taħdem fuq il-proposta msemmija.

In-negozjati bejn is-sħab soċjali dwar ftehim qafas rigward xogħol temporanju permezz ta'
aġenzija spiċċaw f'falliment f'Mejju tal-2001. Għaldaqstant, f'Marzu 2002, il-Kummissjoni
adottat proposta għal direttiva bbażata fuq il-kunsens li kien feġġ fost is-sħab soċjali. Wara
modifika tal-proposta f'Novembru 2002, il-proċess laħaq il-quċċata tiegħi fl-adozzjoni tad-
Direttiva 2008/104/KE. B'mod simili, wara li s-sħab soċjali esprimew in-nuqqas ta' rieda
tagħhom li jieħdu sehem fin-negozjati, fl-2004 l-Kummissjoni Ewropea ppreżentat proposta
dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 2003/88/KE li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-
ħin tax-xogħol, inklużi l-iżviluppi riċenti bħax-xogħol fuq talba u ħinijiet tax-xogħol flessibbli
fil-ġimgħa. Il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill wara ma setgħux jaqblu dwar il-kwistjoni,
u s-sħab soċjali Ewropej ipprovaw jilħqu ftehim matul proċess ta' negozjati li dam għaddej
sena, li wkoll falla f'Diċembru tal-2012 minħabba differenzi kbar dwar it-trattament tal-ħin tal-
għassa bħala ħin ta' xogħol. Fl-2013, il-Kummissjoni reġgħet kompliet bil-proċess ta' rieżami u
ta' valutazzjoni tal-impatt, billi mexxiet konsultazzjoni pubblika wiesgħa fl-2015, filwaqt li fl-
istess ħin ħejjiet rapport ta' implimentazzjoni kif rekwiżit mid-Direttiva, u dan kollu kellu jgħin
biex ikun jista' jiġi definit l-eżitu futur tar-rieżami. Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni
2017, issa jinkludi inizjattiva mhux leġiżlattiva dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-
Ħin tax-Xogħol. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali[1], il-Parlament talab għal aġġornament tal-istandards soċjali Ewropej, inklużi
d-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol.
Mill-1998 'il hawn, wara deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi korpi speċifiċi (Deċiżjoni
tal-Kummissjoni 98/500/KE tal-20 ta' Mejju 1998), ġie żviluppat ukoll b'mod qawwi id-
djalogu soċjali settorjali . Inħolqu għadd ta' kumitati fl-oqsma ekonomiċi ewlenin u dawn
ipproduċew riżultati siewja. Id-djalogu soċjali settorjali pproduċa tliet ftehimiet Ewropej dwar
l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol għall-baħħara (1998), dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-
xogħol għall-ħaddiema mobbli fl-avjazzjoni ċivili (2000) u dwar ċerti aspetti ta' kondizzjonijiet
tax-xogħol ta' ħaddiema mobbli assenjati għal servizzi transfruntiera interoperabbli fis-settur

[1]Testi adottati, P8_TA(2017)0010.



Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 3

tal-ferroviji (2005). Dawn il-ftehimiet ġew implimentati permezz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill. Il-
Ftehim dwar il-ħarsien ta' saħħet il-ħaddiem permezz tat-trattament u l-użu tajjeb tas-silika
kristallina u l-prodotti li fihom din is-sustanza, iffirmat f'April tal-2006, kien l-ewwel eżitu
multisettorjali tan-negozjati tas-sħab soċjali Ewropej. Fl-2014, il-Kunsill implimenta, permezz
ta' direttiva, ftehim settorjali rigward ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fit-
trasport fl-ilmijiet navigabbli interni mill-2012.
F'April 2012, is-sħab soċjali fis-settur tax-xogħol tal-parrukkiera kkonkludew ftehim dwar
gwida ċara biex il-parrukkiera jaħdmu f'ambjent tajjeb għas-saħħa u sikur tul il-karriera
tagħhom kollha, u talbu għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill. Peress li xi Stati
Membri opponew partijiet mill-Ftehim, l-implimentazzjoni permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill
ma komplietx tipproċedi aktar. Minflok, f'Ġunju 2016, is-sħab soċjali fis-settur tax-xogħol tal-
parrukkiera ffirmaw il-Ftehim Qafas Ewropew ġdid dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza
okkupazzjonali, fejn talbu l-implimentazzjoni permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill. F'konformità
mal-aġenda għal Regolamentazzjoni Aħjar, il-Kummissjoni issa, qabel ma tressaq proposta
għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni lill-Kunsill, se twettaq valutazzjoni tal-impatt proporzjonata,
fejn tiffoka b'mod partikolari fuq kemm huma rappreżentattivi l-partijiet firmatarji, il-legalità
tal-ftehim fil-qafas ġuridiku tal-UE u r-rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà u għal dak tal-
proporzjonalità. Fl-ittra miftuħa tagħhom lill-President Juncker tal-21 ta' Novembru 2016 is-
sħab soċjali kkonċernati joġġezzjonaw għall-użu tal-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt biex jiġi
ġġustifikat il-fatt li ftehim ma jiġix riferut lill-Kunsill għad-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tiegħu
u jitolbu li jiġu mgħarrfa bis-sħiħ dwar il-fażijiet differenti tal-proċess ta' valutazzjoni tal-impatt
u l-kriterji għal deċiżjoni li l-Kummissjoni tkun se tuża.
Il-ftehim dwar it-telexogħol konkluż f'Mejju tal-2002 ġie implimentat għall-ewwel darba skont
il-proċeduri u l-prattiki speċifiċi għas-sħab soċjali u l-Istati Membri. "Ftehimiet awtonomi"
ġew konklużi wkoll mis-sħab soċjali dwar l-istress relatat max-xogħol u l-liċenzja Ewropea
għas-sewwieqa li jwettqu servizzi transkonfinali interoperabbli fl-2004, kif ukoll dwar il-
fastidju u l-vjolenza fuq il-post tax-xogħol (April tal-2007) u dwar is-swieq tax-xogħol inklużivi
(Marzu 2010).
Wara t-tibdil li ddaħħal bit-Trattat ta' Amsterdam, il-proċess ta' konsultazzjoni sar jerġa' aktar
importanti, minħabba li jkopri l-oqsma kollha li issa jaqgħu taħt l-Artikolu 151 tat-TFUE.
Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, iddaħħal artikolu ġdid (l-Artikolu 152 tat-TFUE) li
jiddikkjara li "l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi u tippromwovi r-rwol ta' l-imsieħba soċjali fil-
livell tagħha, filwaqt li tqis id-diversità tas-sistemi nazzjonali. Għandha tiffaċilita d-djalogu bejn
is-sħab soċjali, waqt li tirrispetta l-awtonomija tagħhom". L-Artikolu 153 tat-TFUE joffri wkoll
lill-Istati Membri l-possibilità li jafdaw f'idejn is-sħab soċjali l-implimentazzjoni ta' deċiżjoni
tal-Kunsill adottata mar-ratifika ta' ftehim kollettiv iffirmat fil-livell Ewropew.
Madankollu, minn mindu bdiet il-kriżi ekonomika u finanzjarja, id-djalogu soċjali kulma jmur
beda jbati aktar meta ġew implimentati l-miżuri tal-kriżi, peress li ġie mdgħajjef minħabba d-
deċentralizzazzjoni tiegħu, it-tnaqqis fil-kopertura tan-negozjar u l-intervent tal-istat fil-qasam
tal-politika tal-pagi. Fuq dan l-isfond, u minħabba li nstab li huma l-Istati Membri li fihom
hija l-aktar b'saħħitha s-sħubija soċjali li rnexxielhom jegħilbu l-kriżi, il-Kummissjoni impenjat
ruħha f'Novembru 2014 li terġa' tvara u ssaħħaħ id-djalogu mas-sħab soċjali, speċjalment fil-
kuntest il-ġdid tal-governanza ekonomika, bħala prerekwiżit għall-funzjonament tal-ekonomija
tas-suq soċjali tal-Ewropa. F'Ġunju 2016, il-Viċi President Dombrovskis u l-Kummissarju
Thyssen iffirmaw dikjarazzjoni konġunta dwar "bidu ġdid għad-djalogu soċjali", fejn qablu
mas-sħab soċjali li jinvolvuhom aktar fis-Semestru Ewropew u fit-tfassil tal-politiki u l-liġijiet
tal-UE b'mod ġenerali, u enfasizzaw il-bini tal-kapaċità. Id-dikjarazzjoni tenfasizza r-rwol
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fundamentali tad-djalogu soċjali Ewropew bħala komponent sinifikanti fit-tfassil tal-politika
tal-impjiegi u dik soċjali tal-UE. Wara konsultazzjoni pubblika dwar il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali fl-2016, il-Kummissjoni ppubblikat f'April 2017 il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, li, fost affarijiet oħra, jirrikonoxxi d-dritt li għandhom is-sħab soċjali li
jkunu involuti fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-politiki dwar l-impjieg u l-politiki soċjali, u
jappoġġa l-involviment aktar b'saħħtu tagħhom fit-tfassil tal-politiki u tal-liġijiet filwaqt li jqis
id-diversità tas-sistemi nazzjonali.
B. Id-djalogu soċjali bejn tliet partijiet
Sa mill-bidu nett tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea, ġie meqjus importanti li l-partijiet
ekonomiċi u soċjali interessati jiġu involuti fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Il-Kumitat
Konsultattiv għall-Faħam u l-Azzar u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huma xhieda
ta' dan. Sa mis-Sittinijiet, kien hemm għadd ta' kumitati konsultattivi li r-rwol tagħhom
kien li jagħtu appoġġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tifformula politiki speċifiċi. B'mod
ġenerali, dawn il-kumitati, bħalma hu l-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà Soċjali tal-
Ħaddiema Migranti, huma magħmula minn rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet nazzjonali ta'
min iħaddem u t-trade unions, kif ukoll rappreżentanti tal-Istati Membri. Mill-1970 'il hawn, il-
forum ewlieni għad-djalogu soċjali tripartitiku fil-livell Ewropew kien il-Kumitat Permanenti
għall-Impjiegi, magħmul minn 20 rappreżentant tas-sħab soċjali, li huma diviżi indaqs bejn it-
trade unions u l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem. Irriformat fl-1999, il-Kumitat ġie integrat
b'mod sħiħ fl-istrateġija Ewropea kkoordinata dwar l-impjiegi. Fuq il-bażi ta' kontribuzzjoni
konġunta mis-sħab soċjali lis-Summit ta' Laeken f' Diċembru 2001, il-Kunsill vara Summit
Tripartit Soċjali għall-Iżvilupp u x-Xogħol f'Marzu 2003 (Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/174/KE)
li ħa post il-Kumitat għall-Impjiegi. Filwaqt li jiffaċilita l-konsultazzjoni li għaddejja bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u s-sħab soċjali dwar kwistjonijiet ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi,
is-Summit jiltaqa' tal-inqas darba fis-sena u waħda mil-laqgħat tiegħu trid bil-fors issir qabel il-
Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa.
Bħala mod biex proċess li ilu jiżviluppa mill-1997 ikun ifformalizzat, is-Summit issa
uffiċjalment huwa magħmul mill-Presidenza tal-Kunsill tal-UE attwali u ż-żewġ Presidenzi
sussegwenti, il-Kummissjoni Ewropea u s-sħab soċjali. Il-tliet presidenzi tal-Kunsill
normalment huma rappreżentati mill-Kapijiet ta' Gvern jew ta' Stat u mill-ministri inkarigati
mill-impjiegi u l-affarijiet soċjali; bl-istess mod, il-Kummissjoni għandha żewġ rappreżentanti,
li ġeneralment ikunu l-President tagħha u l-Kummissarju responsabbli mill-impjiegi u l-
affarijiet soċjali. Il-membri tas-sħab soċjali huma mqassma f'żewġ delegazzjonijiet indaqs, li
fihom 10 rappreżentanti tal-ħaddiema u 10 rappreżentanti ta' min iħaddem, filwaqt li tingħata
attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li tiġi żgurata parteċipazzjoni bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa.
Kull grupp huwa magħmul minn delegati ta' organizzazzjonijiet interindustrijali Ewropej
li jew jirrappreżentaw l-interessi ġenerali jew inkella l-interessi aktar speċifiċi tal-persunal
ta' sorveljanza u maniġerjali u tal-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju fil-livell Ewropew. Il-
koordinazzjoni teknika għad-delegazzjoni tal-ħaddiema hija provduta mill-KETU u, għad-
delegazzjoni ta' min iħaddem, mill-Konfederazzjoni tan-Negozji Ewropej. Wara r-ratifika tat-
Trattat ta' Lisbona, ir-rwol tas-Summit Soċjali Trilaterali għat-tkabbir u l-impjiegi issa huwa
rikonoxxut fit-TFUE fl-Artikolu 152.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament huwa tal-fehma li d-djalogu soċjali huwa element essenzjali fit-tradizzjonijiet tal-
Istati Membri u talab rwol akbar għat-"trilogu" fil-livell Ewropew. Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali tiegħu spiss bagħat stediniet lis-sħab soċjali fil-livell tal-UE biex jippreżentaw
il-fehmiet tagħhom qabel ma jitressqu xi rapport jew opinjoni dwar kwalunkwe kwistjoni
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rilevanti. Huwa spiss fakkar ukoll lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa ta' politika industrijali
koerenti fil-livell Ewropew, fejn is-sħab soċjali għandhom iwettqu rwol ewlieni. It-Trattat
ta' Lisbona daħħal id-dritt ċar tal-Parlament li jkun informat rigward l-implimentazzjoni tal-
ftehimiet kollettivi konklużi fil-livell tal-Unjoni (l-Artikolu 155 tat-TFUE) u dwar l-inizjattivi
meħuda mill-Kummissjoni biex tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri skont l-
Artikolu 156 tat-TFUE, inklużi l-kwistjonijiet relatati mad-dritt ta' assoċjazzjoni u n-negozjati
kollettivi bejn min iħaddem u l-ħaddiema.
Fl-eqqel tal-kriżi ekonomika, il-Parlament tenna l-fatt li d-djalogu soċjali huwa vitali
biex jintlaħqu l-miri tal-impjiegi ddikjarati fl-Istateġija Ewropa 2020 (2009/2220(INI)).
F'Jannar 2012, huwa enfasizza li, billi jiffukaw fuq il-konsolidazzjoni fiskali, ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ikunu jfixklu mhux biss il-ħolqien
tal-impjiegi u l-assistenza soċjali, iżda wkoll id-djalogu soċjali fih innifsu. Minbarra dan, fir-
riżoluzzjontiegħu dwar iċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew tal-2017[2], il-Parlament għal darba oħra
enfasizza l-importanza tad-djalogu soċjali u talab li jissaħħaħ ir-rwol tas-sħab soċjali fil-proċess
il-ġdid ta' governanza ekonomika. Mill-2014 'il hawn, l-involviment tagħhom fil-livell tal-UE
żdied kemxejn, għalkemm l-istampa tibqa' waħda diskrepanti ħafna fil-livell nazzjonali u fiż-
żewġ livelli s-sħab soċjali jikkunsidraw l-involviment tagħhom bħala wieħed informattiv aktar
milli wieħed ġenwinament konsultattiv. Fir-rigward tal-programmi ta' aġġustament ekonomiku
fil-pajjiżi l-iktar milquta mill-kriżi, il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014
dwar aspetti soċjali u tal-impjieg tar-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka (il-Bank Ċentrali Ewropew,
il-Kummissjoni u l-Fond Monetarju Internazzjonali) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-
żona tal-euro, enfasizza li s-sħab soċjali fil-livell nazzjonali kien misshom ġew ikkonsultati jew
involuti fit-tfassil inizjali tal-programmi.
Il-Parlament tenna l-pożizzjoni tiegħu fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2017 dwar
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali[3], fejn jappella lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-appoġġ
konkret għat-tisħiħ u r-rispett għad-djalogu soċjali fil-livelli kollha u fis-setturi kollha.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Testi adottati, P8_TA(2017)0039.
[3]Testi adottati, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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