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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  37a. Jistieden lill-Kummissjoni 

teżamina sa fejn ir-regoli eżistenti tal-UE 

huma applikabbli għas-suq tax-xogħol 

diġitali u tiżgura implimentazzjoni u 

infurzar adegwati; jistieden lill-Istati 

Membri biex, f'kollaborazzjoni mas-sħab 

soċjali u partijiet interessati rilevanti 

oħra, tevalwa, b'mod proattiv u abbażi tal-

loġika ta' antiċipazzjoni, il-ħtieġa li tiġi 

modernizzata l-leġiżlazzjoni eżistenti, 

inklużi s-sistemi ta' sigurtà soċjali, biex 

tibqa' aġġornata mal-iżviluppi teknoloġiċi 

filwaqt li tiżgura l-protezzjoni tal-

ħaddiema; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jikkoordinaw is-sistemi 

tas-sigurtà soċjali bl-għan li jiżguraw l-

esportabilità tal-benefiċċji u l-

aggregazzjoni ta' perjodi skont il-

leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni; 

iħeġġeġ lis-sħab soċjali jaġġornaw il-

ftehimiet kollettivi fejn ikun neċessarju, 

sabiex l-istandards ta' protezzjoni eżistenti 

jkunu jistgħu wkoll jinżammu fid-dinja 

tax-xogħol diġitali; 
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  38a. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar "Aġenda Ewropea 

għall-ekonomija kollaborattiva" li 

tipprovdi, fost l-oħrajn, linji gwida għal 

karatterizzazzjoni tar-relazzjonijiet tax-

xogħol fis-suq tax-xogħol diġitali; jinnota 

f'dan il-kuntest l-approċċ ġurisprudenzjali 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

li jiddefinixxi l-kunċett ta' "ħaddiem", 

għall-fini tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, 

fuq il-bażi ta' relazzjoni tax-xogħol 

karatterizzata minn ċerti kriterji bħall-

eżistenza ta' subordinazzjoni, il-preżenza 

ta' remunerazzjoni, u n-natura tax-

xogħol1; jistieden lill-Kummissjoni 

tikkoopera mal-Istati Membri kollha biex 

jiġi ċċarat x'jikkostitwixxi "relazzjoni tax-

xogħol" fil-kuntest tal-ħidma 

intermedjata permezz ta' pjattaformi 

online, b'kont meħud tar-

Rakkomandazzjoni Nru 198 tal-ILO 

rigward id-determinazzjoni ta' relazzjoni 

tax-xogħol; 

 _______________ 

1 Ara l-Kawża C-596/12, il-punt 17, u l-

Kawża C-232/09, il-punt 39. 
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  38b. Jistieden lill-Kummissjoni 

tippubblika linji gwida dwar kif id-dritt 

tal-Unjoni japplika għad-diversi tipi ta' 

mudelli tan-negozju tal-pjattaformi 

sabiex, fejn ikun neċessarju, jimtlew il-

lakuni regolatorji fil-qasam tal-impjieg u 

tas-sigurtà soċjali; jemmen li l-potenzjal 

għoli ta' trasparenza tal-ekonomija tal-

pjattaformi jippermetti traċċabbiltà tajba, 

f'konformità mal-għan li tiġi infurzata l-

leġiżlazzjoni eżistenti; jistieden lill-Istati 

Membri jwettqu spezzjonijiet tax-xogħol 

suffiċjenti fir-rigward tal-pjattaformi 

online u jimponu sanzjonijiet fejn ir-

regoli jkunu ġew miksura, b'mod 

partikolari f'termini ta' kundizzjonijiet ta' 

xogħol u ta' impjieg, u rekwiżiti speċifiċi 

dwar kwalifiki; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni 

speċjali lix-xogħol mhux iddikjarat u x-

xogħol indipendenti fittizju f'dan is-settur, 

u biex ipoġġu l-ekonomija tal-pjattaformi 

fuq l-aġenda tal-Pjattaforma Ewropea 

Kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat; 

jistieden lill-Istati Membri jipprovdu 

riżorsi suffiċjenti għall-ispezzjonijiet; 
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  38c. Jenfasizza li l-ħidma fl-ekonomija 

tal-pjattaformi m'għandhiex twassal għal 

disponibilità permanenti, l-erożjoni ta' 

arranġamenti ta' ħin tax-xogħol 

tradizzjonali, jew l-iżolament soċjali li 

jistgħu joħolqu kundizzjonijiet 

psikosoċjali bħal eżawriment jew 

dipressjoni; iħeġġeġ għalhekk konformità 

sħiħa mal-ħinijiet ta' mistrieħ stipulati u 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġu rispettati l-

arranġamenti tal-ħinijiet tax-xogħol 

sabiex jinżammu l-limiti fuq il-ħin tax-

xogħol kif definit mil-liġijiet tax-xogħol 

tal-Istati Membri individwali; jissottolinja 

li l-effetti tad-diġitalizzazzjoni fuq is-

saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 

jenħtieġ jiġu evalwati u, li d-

dispożizzjonijiet tal-qafas tas-saħħa u s-

sikurezza eżistenti jiġu adattati kif xieraq; 

jirrakkomanda li l-Istati Membri 

jistabbilixxu "dritt ta' tifi" għal xogħol 

barra mis-sigħat tax-xogħol miftiehma, 

bħala miżura biex jiġi żgurat bilanċ tajjeb 

bejn il-ħajja professjonali u dik privata; 

jenfasizza li tali dritt m'għandu jkollu 

ebda impatt negattiv fuq il-klassifikazzjoni 

tal-ħaddiema tal-pjattaformi; 

Or. en 
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