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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-kwistjoni tax-xogħol deċenti qatt ma kienet importanti daqs kemm saret fis-snin reċenti. 

Għalhekk, il-prevenzjoni tax-xogħol mhux iddikjarat, li huwa marbut direttament mal-prekarjetà, 

hija ta' preokkupazzjoni partikolari. Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-

14 ta' Jannar 2014 sejjaħ għal kooperazzjoni u infurzar akbar ta' spettorati tax-xogħol biex jiġi 

miġġieled ix-xogħol mhux iddikjarat, u r-Rapporteur per se tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 

Ewropea. Ix-xogħol mhux iddikjarat huwa fenomenu partikolarment ta' ħsara li qed jikber fil-

kriżi attwali għax il-miżuri ta' awsterità jistgħu jwasslu għal ekonomiji moħbijin akbar. Dak li 

huwa aktar allarmanti huwa l-fatt li l-ħaddiema spiss jaċċettaw dan il-fenomenu għaliex ix-

xogħol mhux iddikjarat huwa l-unikà possibilità li għandhom li jirċievu salarji ogħla, iżda li 

mhux neċessarjament ikun biżżejjed għall-ħajja. Approċċ ikkoordinat fil-livell tal-UE biex 

wieħed jifhem il-kawżi u biex ix-xogħol mhux iddikjarat jiġi miġġieled jista' eventwalment jgħin 

biex isaħħaħ id-drittijiet u l-protezzjoni tal-ħaddiema, jista' jagħti spinta lill-finanzjar tas-sigurtà 

soċjali u jsaħħaħ l-istandards tax-xogħol. Peress li n-nisa għadhom sottorappreżentati fis-swieq 

tax-xogħol Ewropej, kwalunkwe proposta li hija maħsuba biex tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-

mira ewlenija ta' 75 % ta' okkupazzjoni sal-2020 u saħansitra iktar il-mira ta' okkupazzjoni sħiħa 

stabbilita fit-TUE, Artikolu 3(3), għandha, madankollu, timmira wkoll biex ixxejjen id-differenzi 

bejn l-irġiel u n-nisa f'termini ta' parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol. It-tisħiħ tal-impjieg tan-

nisa huwa kruċjali biex jiksbu l-libertà li jaħdmu fis-sigurtà u d-dinjità, biex joffru għajxien lit-

tfal tagħhom, u hija forza li tixpruna t-tkabbir ekonomiku. 

 

Għalkemm inqas nisa jinsabu f'setturi magħrufa tradizzjonalment fejn isir xogħol mhux 

iddikjarat, bħas-settur tal-bini, it-tiswija u r-rinnovament, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom 

fix-xogħol mhux iddikjarat spiss jingħad li huma inqas favorevoli u għalhekk għandhom jiġu 

indirizzati mill-Pjattaforma tal-UE. Filwaqt li ftit dejta hija disponibbli dwar il-karatteristiċi tax- 

xogħol mhux iddikjarat madwar l-UE, meta mqabbel mad-daqs tal-ekonomija informali, teżisti l-

impressjoni li n-nisa spiss huma iktar ingaġġati f'xogħol mhux iddikjarat minħabba l-

impossibilità li jingħaqdu mal-ekonomija formali, u l-impjiegi tagħhom fix-xogħol mhux 

iddikjarat huwa maħsub li huma ta' karattru aktar permanenti mill-impjiegi tal-irġiel. Ix-xogħol 

tan-nisa fil-familji privati, bħat-tindif, il-kura tat-tfal u tal-anzjani huwa partikolarment diffiċli li 

jiġi kkontrollat u spiss huwa prekarju, sottovalutat u mhux iddikjarat. 

 

Ewrobarometru ppubblikat fl-2014 jgħid li d-distakk fil-ħlas bejn is-sessi huwa effettivament 

preżenti fix-xogħol mhux iddikjarat bi qligħ medju ta' 231 euro għan-nisa meta mqabbla ma' 

402 euro għall-irġiel. F'19 % tal-każijiet, meta mqabbel ma' 12 % għall-irġiel, in-nisa qalu li r-

raġuni ewlenija għala jagħmlu xogħol mhux iddikjarat kienet li ma kellhomx mezz ieħor ta' 

introjtu. Huma rrappurtaw li l-ħlas fl-idejn (envelope wages), jirrappreżentaw total ta' 45 % tal-

introjtu tagħhom, filwaqt li dan huwa biss 29 % għall-irġiel.  

 

Fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li d-

definizzjoni ta' xogħol mhux iddikjarat bħala "kwalunkwe attività mħallsa li hija legali fin-natura 

tagħha imma mhux iddikjarata lill-awtoritajiet pubbliċi, filwaqt li jitqiesu d-differenzi fis-sistema 

regolatorja tal-Istati Membri" tmur lura għall-1998 u bħala tali bilkemm hija valida bħala bażi 

vijabbli biex il-Pjattaforma tal-UE  tibni fuqha. L-ewwel u qabel kollox, biex jiġu indirizzati 

korrettament il-ħaddiema kollha kkonċernati, il-Pjattaforma għandha tassumi r-responsabilità li 

tadatta din id-definizzjoni għar-realtà fl-Istati Membri. 
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Għal dak li għandu x'jaqsam mal-perspettiva tal-ġeneri, ir-rapporteur identifika wkoll it-tliet 

prijoritajiet li ġejjin:  

 

1. Il-varjetà kbira ta' tipi ta' xogħol mhux iddikjarat fi ħdan l-Unjoni Ewropea, li jinvolvi 

ħaddiema differenti bi profili differenti, titlob approċċi differenti mill-Istati Membri u 

tagħmilha diffiċli biex il-prattika tiġi mmonitorjata fil-livell tal-UE. Per se, il-Pjattaforma 

tal-UE għandha toffri l-possibilità ta' żvilupp ta' kunċett komuni tax-xogħol mhux iddikjarat, 

b'attenzjoni speċjali għall-gruppi l-aktar vulnerabbi, bħall-ħaddiema nisa mhux iddikjarati, u 

l-użu ta' indikaturi xierqa. 

 

2. Sabiex jiġu żviluppati dan il-kunċett komuni, kif ukoll dawn l-indikaturi, l-involviment tal-

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) fil-Pjattaforma tal-UE huwa 

importanti biex jiġu żgurati effetti ugwali fuq il-ġeneri. 

 

3. Għalkemm il-Pjattaforma tal-UE hija maħsuba għall-awtoritajiet ta' infurzar, il-ħtiġijiet 

reali u l-konsegwenzi għall-ħaddiem mhux iddikjarat innifsu jew għall-ħaddiema mhux 

iddikjarata nnifisha ma għandhomx jiġu injorati, u għandha tingħata attenzjoni biżżejjed mill-

awtoritajiet relevanti lill-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u l-inklużjoni ta' kulħadd fid-dinja 

tax-xogħol. 

EMENDI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-

emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) In-natura tax-xogħol mhux 

iddikjarat tvarja minn pajjiż għall-ieħor, u 

tiddependi, inter alia, mill-kuntest 

ekonomiku, amministrattiv, finanzjarju u 

soċjali kif ukoll il-motivazzjoni tal-

ħaddiema u ta' min iħaddem biex jinvolvu 

ruħhom f'xogħol mhux iddikjarat. L-

impatt tax-xogħol mhux iddikjarat hu 

sproprozjonat fost partijiet differenti tal-

popolazzjoni, pereżempju mil-lat ta' 

ġeneru u ta' status ta' immigrazzjoni. Ix-

xogħol domestiku, li fil-parti l-kbira 

tiegħu jitwettaq min-nisa, jippreżenta 
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sfida partikolari, billi dan ix-xogħol huwa 

atipiku u huwa min-natura tiegħu 

inviżibbli. Biex jiġu indirizzati l-forom 

kollha ta' xogħol mhux iddikjarat, hi 

meħtieġa firxa kumplessa u mfassla 

apposta ta' approċċi u miżuri ta’ politika. 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xogħol domestiku u x-xogħol fis-settur tal-kura spiss mhumiex regolati u jsiru min-nisa. L-

iskambju tal-aħjar prattiki fi ħdan il-Pjattaforma jista' jkun importanti għal dan il-grupp tal-

ħaddiema mhux iddikjarati peress li l-approċċi politiċi, bħar-rikonoxximent tal-kwalifiki 

tagħhom jew miżuri kontra d-diskriminazzjoni, huma kumplessi u speċifiċi. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7b) Kooperazzjoni mtejba bejn l-Istati 

Membri mhux biss tippermetti li l-

problema tiġi indirizzata mill-perspettiva 

fiskali iżda tagħmel possibbli wkoll l-

iskambju tal-aħjar prattiki dwar il-ħarsien 

soċjali, bħad-drittijiet tal-pensjoni u l-

aċċess għall-kura tas-saħħa, anke ta' 

dawk il-grupp ta' ħaddiema mhux 

iddikjarati li jinsabu f'qagħda 

partikolarment vulnerabbli jew li jwettqu 

xogħol li lanqas biss hu kkunsidrat bħala 

xogħol mhux iddikjarat fl-Istati Membri 

kollha, bħall-indukrar informali tat-tfal 

jew il-kura ta' membri anzjani tal-familja, 

provduti fil-kuntest ta' netwerks ta' qraba, 

fil-parti l-kbira min-nisa. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(8) Madwar l-Istati Membri ddaħħlu firxa 

wiesgħa ta’ approċċi u miżuri politiċi biex 

jittrattaw ix-xogħol mhux iddikjarat. L-

Istati Membri ikkonkludew ukoll ftehim 

bilaterali u wettqu proġetti multilaterali 

dwar ċerti aspetti tax-xogħol mhux 

iddikjarat. Il-Pjattaforma mhix se 

timpedixxi l-applikazzjoni tal-ftehimiet 

bilaterali jew l-arranġamenti li 

jikkonċernaw l-kooperazzjoni 

amministrattiva. 

(8) Madwar l-Istati Membri ddaħħlu firxa 

wiesgħa ta’ approċċi u miżuri politiċi biex 

jittrattaw diversi forom ta' xogħol mhux 

iddikjarat. L-Istati Membri ikkonkludew 

ukoll ftehimiet bilaterali u wettqu proġetti 

multilaterali dwar ċerti aspetti tax-xogħol 

mhux iddikjarat. L-Istati Membri huma 

wkoll mitluba jiffirmaw il-Konvenzjonijiet 

rilevanti tal-ILO bħall-Konvenzjoni dwar 

l-Ispezzjoni fuq ix-Xogħol (Nru 81) u l-

Konvenzjoni tal-Ħaddiema Domestiċi 

(Nru 189). Il-Pjattaforma għandha 

takkumpanja l-azzjonijiet tal-Istati 

Membri u tgħin biex jittejbu s-

sottoskrizzjoni u l-applikazzjoni ta' tali 

ftehimiet. 

 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) It-tisħiħ tal-kooperazzjoni fost l-Istati 

Membri fil-livell tal-UE huwa meħtieġ 

biex jgħin lill-Istati Membri jevitaw u 

jiskoraġġixxu x-xogħol mhux iddikjarat 

b’mod aktar effiċjenti u effettiv. 

(10) It-tisħiħ tal-kooperazzjoni fost l-Istati 

Membri fil-livell tal-UE huwa meħtieġ 

biex jgħin lill-Istati Membri jipprevjenu u 

jiskoraġġixxu x-xogħol mhux iddikjarat 

b’mod aktar effiċjenti u effettiv, filwaqt li 

jitqiesu d-differenzi bejn il-ġeneri. 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-Pjattaforma għandha tagħmel użu 

mis-sorsi relevanti kollha ta’ 

informazzjoni, b’mod partikolari studji, 

ftehim bilaterali konkluż bejn l-Istati 

Membri u proġetti ta’ kooperazzjoni 

multilaterali u toħloq sinerġiji bejn l-

(12) Il-Pjattaforma għandha tagħmel użu 

mis-sorsi relevanti kollha ta’ 

informazzjoni, b’mod partikolari studji, 

inklużi l-istudji ta' aġenziji relevanti tal-

Unjoni, bħall-Istitut Ewropew għall-

Ugwaljanza bejn is-Sessi, li jindirizzaw il-
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istrumenti u l-istrutturi eżistenti fil-livell 

tal-UE biex jiġi massimizzat l-effett 

deterrent jew preventiv ta’ dawn il-miżuri. 

Il-koordinazzjoni operattiva tal-azzjonijiet 

tal-Istati Membri tista' tieħu l-forma ta’ 

taħriġ konġunt, evalwazzjoni bejn il-pari u 

soluzzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data. 

Kampanji Ewropej jew strateġiji komuni 

jistgħu jżidu l-ħolqien tal-kuxjenza tax-

xogħol mhux iddikjarat. 

ħtiġijiet ta' gruppi partikolari tal-

popolazzjoni, ftehimiet bilaterali konklużi 

bejn l-Istati Membri u proġetti ta’ 

kooperazzjoni multilaterali u toħloq 

sinerġiji bejn l-istrumenti u l-istrutturi 

eżistenti fil-livell tal-UE biex jiġi 

massimizzat l-effett deterrent jew preventiv 

ta’ dawn il-miżuri. Il-koordinazzjoni 

operattiva tal-azzjonijiet tal-Istati Membri 

tista' tieħu l-forma ta’ taħriġ konġunt, 

evalwazzjoni bejn il-pari u soluzzjonijiet 

għall-kondiviżjoni tad-data. Kampanji 

Ewropej jew strateġiji komuni jistgħu jżidu 

l-ħolqien tal-kuxjenza tax-xogħol mhux 

iddikjarat. 

Ġustifikazzjoni 

L-involviment tal-EIGE huwa kruċjali biex jiġi ggarantit li l-Pjattaforma tal-UE ssegwi 

approċċ li jintegra l-perspettiva tal-ġeneri. Il-ħolqien ta' impjiegi formali huwa 

partikolarment importanti għan-nisa peress li jinsabu lura f'dak li jirrigwarda l-ilħuq tal-

mira ta' okkupazzjoni tal-istrateġija UE2020: it-tisħiħ tal-impjegar tan-nisa huwa kruċjali 

biex jiksbu l-libertà tagħhom li jaħdmu fis-sigurtà u d-dinjità, u hija forza li tixpruna t-tkabbir 

ekonomiku. 

 

 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Sabiex ix-xogħol mhux iddikjarat jiġi 

indirizzat b’mod komprensiv u b’suċċess, 

fl-Istati Membri għandha tiġi implimentata 

taħlita politika, iffaċilitata permezz ta’ 

kooperazzjoni strutturata bejn l-awtoritajiet 

rilevanti. Il-kooperazzjoni għandha tinkludi 

l-awtoritajiet nazzjonali kollha li qed 

imexxu u/jew li huma attivi fil-prevenzjoni 

u/jew l-iskoraġġiment tax-xogħol mhux 

iddikjarat. 

(14) Sabiex ix-xogħol mhux iddikjarat jiġi 

indirizzat b’mod komprensiv u b’suċċess, 

fl-Istati Membri jeħtieġ tiġi implimentata 

taħlita politika li tintegra l-perspettiva tal-

ġeneri, ibbażata fuq kooperazzjoni 

strutturata bejn il-korpi u l-atturi kollha 

rilevanti. Il-kooperazzjoni għandha tinkludi 

l-korpi u l-atturi kollha li qed imexxu 

u/jew li huma attivi fil-prevenzjoni u/jew l-

iskoraġġiment tax-xogħol mhux iddikjarat. 

Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
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lil oqsma moħbija jew sottovalutati ta' 

xogħol mhux iddikjarat, bħas-settur tax-

xogħol domestiku. 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 14a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Fi ħdan il-Pjattaforma, għandhom 

jiġu ppreżentati miżuri pożittivi, bħalma 

huma  inċentivi fiskali u vawċers tas-

servizzi, biex jagħmluha faċli għaċ-

ċittadini tal-Unjoni biex jimpjegaw lill-

ħaddiema b'mod legali u jaqdu 

dmirijiethom bħala impjegaturi, anke 

f'setturi soċjali bħalma huma s-servizzi 

fid-djar, it-tindif u l-indukrar tat-tfal. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Il-Pjattaforma għandha tinvolvi l-

imsieħba soċjali fil-livell tal-UE, kemm 

trans-industrijali kif ukoll f’dawk is-setturi 

l-aktar affettwati mix-xogħol mhux 

iddikjarat, u tikkoopera ma’ 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

rilevanti, bħall-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), u 

aġenziji deċentralizzati tal-Unjoni, b’mod 

partikolari l-Eurofound u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà u Saħħa fuq il-Post 

tax-Xogħol. L-involviment tal-Eurofound 

u l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-

Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, fix-xogħol 

tal-Pjattaforma bħala osservaturi ma 

(16) Il-Pjattaforma għandha tinvolvi l-

imsieħba soċjali fil-livell tal-UE, kemm 

trans-industrijali kif ukoll f’dawk is-setturi 

l-aktar affettwati mix-xogħol mhux 

iddikjarat, tintensifika d-djalogu soċjali u 

tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet 

internazzjonali rilevanti, bħall-

Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol (ILO), u aġenziji deċentralizzati 

tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Eurofound, 

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u Saħħa 

fuq il-Post tax-Xogħol u l-Istitut Ewropew 

għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi. L-

involviment tal-Eurofound, l-Aġenzija 

Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post 

tax-Xogħol u l-Istitut Ewropew għall-



 

PE541.601v02-00 10/21 AD\1046734MT.doc 

MT 

jestendix il-mandati li għandhom bħalissa Ugwaljanza bejn is-Sessi fix-xogħol tal-

Pjattaforma bħala osservaturi jew 

parteċipanti ma jestendix il-mandati li 

għandhom bħalissa 

Ġustifikazzjoni 

Il-Pjattaforma għandha wkoll titqies espliċitament bħala opportunità biex dawn il-ħaddiema, 

li ħafna minnhom huma nisa, u speċjalment fix-xogħol tal-kura, jiġu megħjuna jintegraw fis-

swieq tax-xogħol regolari. L-involviment tal-EIGE huwa kruċjali biex jiġi ggarantit li l-

Pjattaforma tal-UE ssegwi approċċ li jintegra l-kwistjoni tal-ġeneri. Il-ħolqien ta' impjiegi 

formali huwa partikolarment importanti għan-nisa peress li jinsabu lura f'dak li jirrigwarda 

l-ilħuq tal-mira ta' okkupazzjoni tal-istrateġija UE2020: it-tisħiħ tal-impjieg tan-nisa huwa 

kruċjali biex jiksbu l-libertà li jaħdmu fis-sigurtà u d-dinjità, u hija forza li tixpruna t-tkabbir 

ekonomiku. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 19 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-Pjattaforma tista' tistabbilixxi 

gruppi ta’ ħidma biex jeżaminaw 

kwistjonijiet speċifiċi u għandha tkun tista' 

tiddependi fuq il-kompetenza ta’ 

professjonisti b’kompetenzi speċifiċi. 

(19) Il-Pjattaforma tista' tistabbilixxi 

gruppi ta’ ħidma biex jeżaminaw 

kwistjonijiet speċifiċi, bħalma huma 

politiki mmirati għall-ħaddiema fis-settur 

informali li huma żgħażagħ, anzjani jew 

nisa, u, b’mod partikolari n-nisa 

b’diżabilità u n-nisa immigranti ,kif ukoll 

il-kawżi tax-xogħol mhux iddikjarat, u 

għandha tkun tista' tiddependi fuq il-

kompetenza ta’ professjonisti 

b’kompetenzi speċifiċi. 

Ġustifikazzjoni 

Ix-xogħol li jsir fid-djar privati, inkluż is-servizzi fid-djar bħat-tindif jew il-kura tat-tfal jew 

tal-anzjani, spiss mhuwiex regolat u jsir min-nisa. Mill-bidu nett tal-Pjattaforma għandu jkun 

previst grupp ta' ħidma dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fix-xogħol mhux iddikjarat 

u l-effetti fuq is-sigurtà soċjali tagħhom. Huwa importanti wkoll li l-Pjattaforma teżamina r-

raġunijiet rikorrenti li għalihom il-ħaddiema jaqilbu biex jaħdmu f'impjiegi mhux iddikjarati 

u li l-Istati Membri jiddiskutu politiki biex jindirizzaw b’mod determinat dawn il-kawżi. 
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Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-Pjattaforma għandha tkun magħmula 

minn: 

2. Il-Pjattaforma għandha tkun magħmula 

minn rappreżentanza bilanċjata minn: 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) rappreżentanti tal-imsieħba soċjali 

trans-industrijali fil-livell tal-Unjoni, kif 

ukoll imsieħba soċjali fis-setturi 

b’inċidenza għolja ta’ xogħol mhux 

iddikjarat, 

(a) rappreżentanti tal-imsieħba soċjali 

trans-industrijali fil-livell tal-Unjoni, kif 

ukoll imsieħba soċjali fis-setturi 

b’inċidenza għolja ta’ xogħol mhux 

iddikjarat, inklużi assoċjazzjonijiet tan-

nisa Ewropej, 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 3 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) rappreżentant tal-Fondazzjoni Ewropea 

għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u 

tax-Xogħol (Eurofound) u rappreżentant 

tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-

Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-

OSHA), 

(b) rappreżentant tal-Fondazzjoni Ewropea 

għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u 

tax-Xogħol (Eurofound), rappreżentant tal-

Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà 

fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u 

rappreżentant tal-Istitut Ewropew għall-

Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE). 

Ġustifikazzjoni 

L-involviment tal-EIGE huwa kruċjali biex jiġi ggarantit li l-Pjattaforma tal-UE ssegwi 

approċċ li jintegra l-perspettiva tal-ġeneri. Il-ħolqien ta' impjiegi formali huwa 

partikolarment importanti għan-nisa peress li jinsabu lura f'dak li jirrigwarda l-ilħuq tal-
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mira ta' okkupazzjoni tal-istrateġija UE2020: it-tisħiħ tal-impjegar tan-nisa huwa kruċjali 

biex jiksbu l-libertà li jaħdmu fis-sigurtà u d-dinjità, u hija forza li tixpruna t-tkabbir 

ekonomiku. 

 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Pjattaforma, kif stipulat fl-Artikolu 1(1), 

għandha tikkontribwixxi għal infurzar 

aħjar tal-liġi nazzjonali u tal-UE, għat-

tnaqqis tax-xogħol mhux iddikjarat u l-

ħolqien ta’ impjiegi formali, u b’hekk jiġi 

evitat id-deterjorament tal-kwalità tax-

xogħol, u biex tippromwovi l-integrazzjoni 

fis-suq tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali 

billi: 

Il-Pjattaforma, kif stipulat fl-Artikolu 1(1), 

għandha tikkontribwixxi għal infurzar 

aħjar tal-liġi nazzjonali u tal-UE, għat-

tnaqqis tax-xogħol mhux iddikjarat u l-

ħolqien ta’ impjiegi formali, biex tittejjeb 

it-tranżizzjoni mill-ekonomija informali 

għall-ekonomija formali, u b’hekk jiġi 

evitat id-deterjorament tal-kwalità tax-

xogħol, u tippromwovi l-integrazzjoni fis-

suq tax-xogħol, l-ugwaljanza bejn is-sessi, 

l-opportunitajiet indaqs u l-inklużjoni 

soċjali billi: 

 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti ħafna li tittejjeb it-tranżizzjoni mill-ekonomija informali għal dik formali, 

speċjalment f'dawk is-setturi fejn il-parti l-kbira tal-ħaddiema huma nisa, bħax-xogħol fi djar 

privati – servizzi ta' tindif, indokrar tat-tfal jew kura ta' persuni anzjani jew persuni 

b'disabilità. Dawn l-impjiegi mhumiex regolarizzati u sikwit ikunu prekarji, mingħajr 

garanziji soċjali u mhux iddikjarati. 

 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) ittejjeb il-kapaċità teknika tal-

awtoritajiet differenti tal-infurzar tal-

Istati Membri li jittrattaw l-aspetti 

transkonfinali tax-xogħol mhux 

(c) tkabbar il-kuxjenza pubblika dwar l-

urġenza tal-azzjoni u tħeġġeġ lill-Istati 

Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom 

biex jindirizzaw ix-xogħol mhux 
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iddikjarat. iddikjarat, anke f'setturi soċjali li huma 

inqas dokumentati tajjeb u sikwit mhux 

ikkunsidrati bħala setturi li fihom iseħħ 

xogħol mhux iddikjarat. 

 

 

Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 (ca) iżżomm lill-impjiegi tal-ekonomija 

formali milli jsiru informali. 

 

 

 

Emenda  16 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Toffri fehim komuni tat-tifsira tax-

xogħol mhux iddikjarat billi tadotta 

definizzjoni ċara ta' xogħol mhux 

iddikjarat biex tirrifletti r-realtajiet tas-

suq tax-xogħol; 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni attwali ta' xogħol mhux iddikjarat tmur lura għall-1998 u per se ma tgħinx 

biex wieħed jifhem għalkollox dan il-fenomenu u biex jindirizzah bl-aktar mod effettiv.  Il-

ħolqien ta' impjiegi formali huwa partikolarment importanti għan-nisa peress li jinsabu lura 

f'dak li jirrigwarda l-ilħuq tal-mira ta' okkupazzjoni tal-istrateġija UE2020: it-tisħiħ tal-

impjieg tan-nisa huwa kruċjali biex jiksbu l-libertà li jaħdmu fis-sigurtà u d-dinjità, u hija 

forza li tixpruna t-tkabbir ekonomiku. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) Tagħmel suġġerimenti għall-

armonizzazzjoni fost l-Istati Membri 

kollha, filwaqt li titqies il-perspettiva tal-

ġeneri. 
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Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Ittejjeb l-għarfien tax-xogħol mhux 

iddikjarat permezz ta’ kunċetti komuni, 

għodod ta’ kejl u l-promozzjoni ta’ analiżi 

komparattiva konġunta u indikaturi 

rilevanti relatati, 

(a) Ittejjeb l-għarfien tax-xogħol mhux 

iddikjarat permezz ta’ kunċetti komuni, 

għodod ta’ kejl u l-promozzjoni ta’ analiżi 

komparattiva konġunta u indikaturi 

rilevanti relatati, inklużi indikaturi 

sensittivi għall-ġeneru u għall-età, 

Ġustifikazzjoni 

Is-swieq tax-xogħol fl-UE huma segregati skont il-ġeneru, u huma n-nisa li l-aktar jiġu 

impjegati f'setturi bħall-industrija tal-kura domestika. Dawn l-impjiegi mhux biss mhumiex 

iddikjarati iżda spiss huma wkoll impjiegi għal tul ta' żmien iqsar, b'inqas sigħat maħduma, 

filwaqt li huma mħallsa l-inqas pagi. Dan ma jippermettix li dawn in-nisa jkunu 

ekonomikament indipendenti. Madankollu, id-data disponibbli hija ftit wisq biex jiġu 

appoġġjati politiki li jistgħu jindirizzaw din il-kwistjoni, u jeżisti nuqqas ta' data dwar il-

pożizzjoni tan-nisa migranti. 

 

 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Tistabbilixxi għodda, per eżempju bank 

ta’ għarfien ta’ prattiki/miżuri differenti, 

inklużi ftehim bilaterali użat fl-Istati 

Membri għall-iskoraġġiment u l-

prevenzjoni tax-xogħol mhux iddikjarat, 

(c) Tistabbilixxi għodda effiċjenti, bħal 

pereżempju bank ta' għarfien interattiv fi 

ħdan il-Eurofound ta’ prattiki/miżuri 

differenti, inklużi ftehimiet bilaterali użati 

fl-Istati Membri għall-iskoraġġiment u l-

prevenzjoni tax-xogħol mhux iddikjarat 

biex jiffaċilitaw it-tranżizzjonijiet mill-

ekonomija informali għal dik formali, u 

miżuri pożittivi biex jinkoraġġixxu liċ-

ċittadini jimpjegaw b'mod legali lil dawk 

il-persuni li preċedentement kienu 

jaħdmu b'mod mhux iddikjarat, 
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Ġustifikazzjoni 

Il-bażi tad-data attwali tal-Eurofound hi meqjusa bħala għodda siewja. It-trasformazzjoni tal-

bażi tad-data f'bank ta' għarfien interattiv għandha tkun aktar siewja għax tagħti lok għall-

faċilitazzjoni tal-iskambji tal-esperjenza u tal-prattiki tajba, tipprovdi informazzjoni 

aġġornata, oġġettiva, affidabbli u kumparattiva. Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur għal 

opinjoni qed tistieden lill-Kummissjoni Ewropea toħloq Bank ta' Għarfien fi ħdan il-

Eurofound biex jappoġġa l-Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-

prevenzjoni u l-iskoraġġiment tax-xogħol mhux iddikjarat, bħala kompitu addizzjoni tal-

Aġenzija. 

 

Emenda  20 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) Tadotta linji gwida għall-ispetturi, 

manwali ta’ prattika tajba u prinċipji 

komuni ta’ spezzjonijiet biex jiġi ttrattat ix-

xogħol mhux iddikjarat, 

(d) Tadotta linji gwida mhux vinkolanti 

għall-ispetturi, manwali ta’ prattika tajba u 

prinċipji komuni ta’ spezzjonijiet biex jiġi 

ttrattat ix-xogħol mhux iddikjarat, li jkunu 

komprensivi mil-lat tad-differenzi bejn il-

kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa u 

dawk tal-irġiel, 

Ġustifikazzjoni 

Dan il-punt issemma wkoll fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar "Spezzjonijiet tax-

xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa" li jinnota 

li l-istrateġija UE2020 tiġbed l-attenzjoni fuq il-ħtieġa li jkun hemm in-nisa fis-suq tax-

xogħol. 

 

Emenda  21 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Pjattaforma se tagħmel użu mis-sorsi 

rilevanti kollha ta’ informazzjoni, inklużi 

studji u proġetti ta’ kooperazzjoni 

multilaterali u tqis l-istrumenti u l-istrutturi 

(2) Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, il-

Pjattaforma għandha tqis l-integrazzjoni 

tal-perspettivatal-ġeneri u għandha 

tagħmel użu mis-sorsi rilevanti kollha ta’ 

informazzjoni, inklużi studji u proġetti ta’ 



 

AD\1046734MT.doc 17/21 PE541.601v02-00 

 MT 

rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll l-esperjenza 

ta’ ftehim bilaterali relevanti. Se 

tistabbilixxi kooperazzjoni xierqa mal-

Eurofound u l-UE-OSHA. 

 

kooperazzjoni multilaterali u tqis l-

istrumenti u l-istrutturi rilevanti tal-Unjoni, 

kif ukoll l-esperjenza ta’ ftehimiet 

bilaterali relevanti. Għandha tistabbilixxi 

kooperazzjoni xierqa mal-Eurofound, 

b’mod partikolari rigward l-iżvilupp ta’ 

bank ta' għarfien interattiv bħala kompitu 

addizzjonali tal-Aġenzija, l-UE-OSHA u l-

EIGE. 

Ġustifikazzjoni 

L-involviment tal-EIGE huwa kruċjali biex jiġi ggarantit li l-Pjattaforma tal-UE ssegwi 

approċċ li jintegra l-perspettiva tal-ġeneri. Il-ħolqien ta' impjiegi formali huwa 

partikolarment importanti għan-nisa peress li jinsabu lura f'dak li jirrigwarda l-ilħuq tal-

mira ta' okkupazzjoni tal-istrateġija UE-2020: it-tisħiħ tal-impjegar tan-nisa huwa kruċjali 

biex jiksbu l-libertà li jaħdmu fis-sigurtà u d-dinjità, u hija forza li tixpruna t-tkabbir 

ekonomiku. 

 

 

Emenda  22 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Kull Stat Membru għandu jaħtar punt 

uniku ta’ kuntatt bħala membru tal-

Pjattaforma. Jistgħu jaħtru wkoll membru 

wieħed bħala sostitut. 

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar punt 

uniku ta’ kuntatt bħala membru tal-

Pjattaforma. Huma jistgħu jaħtru wkoll 

membru wieħed bħala sostitut. Iż-żewġ 

karigi għandhom jirrispettaw il-bilanċ 

bejn il-ġeneri. 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Ir-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali 

fil-livell trans-industrijali, kif ukoll mis-

setturi b’inċidenza għolja ta’ xogħol mhux 

iddikjarat, jistgħu jattendu l-laqgħat tal-

1. Ir-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali fil-

livell trans-industrijali u l-assoċjazzjonijiet 

tan-nisa li jirrappreżentaw setturi 
b’inċidenza għolja ta’ xogħol mhux 
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Pjattaforma bħala osservaturi, skont il-

proċeduri stabbiliti mill-organizzazzjonijiet 

tagħhom. 

iddikjarat jistgħu jattendu l-laqgħat tal-

Pjattaforma bħala osservaturi, skont il-

proċeduri stabbiliti mill-organizzazzjonijiet 

tagħhom. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) Massimu ta’ 8 osservaturi li 

jirrappreżentaw l-imsieħba soċjali fil-livell 

trans-industrijali (maqsuma b’mod ugwali 

bejn l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 

u tal-ħaddiema), 

(a) Massimu ta’ 8 rappreżentanti li jiżgura 

rappreżentanza bbilanċjata ta' msieħba 
soċjali fil-livell trans-industrijali (maqsuma 

b’mod ugwali bejn l-organizzazzjonijiet ta’ 

min iħaddem u tal-ħaddiema), 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) Massimu ta’ 10 osservaturi li 

jirrappreżentaw l-imsieħba soċjali fil-livell 

trans-industrijali (maqsuma b’mod ugwali 

bejn l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem 

u tal-ħaddiema). 

(b) Massimu ta’ 10 osservaturi li jiżgura 

rappreżentanza bbilanċjata ta' msieħba 

soċjali fil-livell trans-industrijali (maqsuma 

b’mod ugwali bejn l-organizzazzjonijiet ta’ 

min iħaddem u tal-ħaddiema). 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 1  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-

ħidma tal-Pjattaforma u tippresjedi l-

laqgħat tagħha. 

1. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-

ħidma tal-Pjattaforma. Il-ħidma tal-

Pjattaforma għandha tiġi organizzata kif 
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ġej:  

 (a) kull laqgħa tal-Pjattaforma għandha 

tkun preseduta minn żewġ rappreżentanti 

tal-membri tagħha li għandhom ikunu 

raġel u mara minn Stati Membri 

differenti; 

 (b) il-Presidenti għandhom jiġu megħjuna 

minn żewġ Viċi Presidenti li għandhom 

ikunu raġel u mara minn Stati Membri 

differenti; 
 

 (c) il-Presidenti u l-Viċi Presidenti 

għandhom jikkostitwixxu l-Bureau; 

 (d) Il-Bureau għandu jħejji u jorganizza 

l-ħidma tal-Pjattaforma b’mod konġunt 

mas-servizzi tal-Kummissjoni, li 

għandhom jiffunzjonaw bħala s-

segretarjat. 

 

 

Emenda  27 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) programm ta’ ħidma ta’ sentejn tal-

Pjattaforma li jistabbilixxi, inter alia, il-

kompiti dettaljati tagħha u rapporti regolari 

tal-Pjattaforma kull sentejn, 

(b) programm ta’ ħidma ta’ sentejn tal-

Pjattaforma li jistabbilixxi, inter alia, il-

kompiti dettaljati tagħha u rapporti regolari 

tal-Pjattaforma kull sentejn, li t-tfassil 

tagħhom għandu jqis il-perspettiva tal-

ġeneri, 

 

 

Emenda  28 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma biex 

jeżaminaw kwistjonijiet speċifikati fil-

(c) l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma, li 

jeħtieġ jiżgura rappreżentanza 
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programmi ta’ ħidma tal-Pjattaforma. 

Dawn il-gruppi ta’ ħidma għandhom jiġu 

xolti meta l-mandat tagħhom jintemm. 

bbilanċjata, biex jeżaminaw kwistjonijiet 

speċifikati fil-programmi ta’ ħidma tal-

Pjattaforma. Dawn il-gruppi ta’ ħidma 

għandhom jiġu xolti meta l-mandat 

tagħhom jintemm. 

 

Emenda  29 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Esperti b’kompetenza speċifika 

f’suġġett li jkun qed jiġi diskuss jistgħu 

jiġu mistiedna fuq bażi ta’ każ b’każ biex 

jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet tal-

Pjattaforma jew tal-gruppi ta’ ħidma jekk 

dan ikun utli u/jew meħtieġ. 

(3) Esperti b’kompetenza speċifika 

f’suġġett li jkun qed jiġi diskuss jew meta 

s-suġġett jirrikjedi approċċ li jintegra l-

perspettiva tal-ġeneri, magħżula skont il-

prinċipji tal-bilanċ bejn il-ġeneri, jistgħu 

jiġu mistiedna fuq bażi ta’ każ każ biex 

jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet tal-

Pjattaforma jew tal-gruppi ta’ ħidma jekk 

dan ikun utli u/jew meħtieġ. 

 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li jista' jkun li l-"ġeneru" mhux kwistjoni speċifika li għandha tiġi eżaminata fi ħdan 

il-Pjattaforma tal-UE, jista' jiġi inkluż fl-analizzar ta' kwistjonijiet oħra jekk l-effett jitqies li 

huwa differenti kemm fuq in-nisa u fuq l-irġiel: l-involviment tal-EIGE jista' jiggarantixxi 

approċċ li jintegra l-perspettiva tal-ġeneri fil-Pjattaforma tal-UE. 
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