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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li tkun sorveljata l-konformità mal-ħin tas-sewqan u tal-mistrieħ 
previsti u mal-ħinijiet tax-xogħol permessi mil-liġi, li l-ħidma kollha marbuta mal-attività 
tingħadd bħala ħin tax-xogħol, u li tkun sorveljata l-konformità ma’ standards Ewropej 
dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fir-rigward tal-persuni kollha fdati bil-
konsenja, indipendentement mill-istatus tal-impjieg tagħhom;

2. Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni favur is-simplifikazzjoni tal-konsenja transkonfinali tal-
pakketti għall-konsumaturi u l-impriżi permezz ta’ aktar trasparenza fil-proċess tal-
konsenja, traċċar, u standards ta’ kwalità għall-ħolqien ta’ suq komuni Ewropew tal-
konsenja tal-pakketti;

3. Huwa konxju li l-kummerċ online huwa suq importanti li qed jikber u li għandu jiġi 
promoss madwar l-Ewropa kollha permezz ta’ suq intern għall-konsenji tal-pakketti li 
jiffunzjona, mingħajr ma jmur kontra l-istandards soċjali u tal-impjiegi tal-Istati Membri 
jew iqiegħed fi żvantaġġ lill-SMEs u lill-impriżi li għadhom jibdew; iwissi li l-
kompetizzjoni li qed tikber fis-settur m’għandhiex tkun a skapitu tal-kundizzjonijiet tal-
impjieg u tax-xogħol;

4. Jemmen li l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ informazzjoni kompatibbli u t-taħriġ tal-impjegati 
huma fost is-soluzzjonijiet kruċjali għall-miżuri ta’ ristrutturar u adattament xierqa; iqis 
bħala kompitu ta’ min iħaddem li jara li l-impjegat huwa familjari biżżejjed mal-użu ta’ 
teknoloġiji ġodda li jassistu fil-konsenja online, li qed isiru dejjem aktar komuni u 
komplessi; jemmen li, fil-każ ta’ kuntratti temporanji, l-impjegatur irid jipprovdi 
preparazzjoni u taħriġ adegwati;

5. Iqis neċessarju li l-ħaddiema f’dan is-settur ikollhom aċċess għal opportunitajiet ta’ taħriġ 
adegwati u jitħallsu skont il-ftehimiet kollettivi u/jew il-liġi u l-prattiki fl-Istati Membri; 
jiddeplora l-fatt li fil-Green Paper tal-Kummissjoni ftit issir referenza għar-rwol 
importanti tas-sħab soċjali f’dan il-kuntest; jinnota li r-regolamentazzjoni ekonomika 
għandha tkun akkumpanjata minn waħda soċjali, speċjalment f’termini ta’ mudelli ta’ 
impjieg ibbażati fuq l-impjiegi indipendenti, l-impjiegi temporanji u x-xogħol part-time;

6. Jenfasizza l-fatt li d-ditti fil-qasam tal-konsenja jesternalizzaw ammont enormi mix-
xogħol tagħhom; huwa tal-fehma li l-esternalizzazzjoni ma tridx twassal biex id-ditti 
jaħarbu mir-rekwiżiti ta’ remunerazzjoni jew jonqsu milli jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg; jiġbed l-attenzjoni għall-implikazzjonijiet fit-tul 
tal-impjieg prekarju għas-sistemi ta’ protezzjoni soċjali tal-Istati Membri;

7. Iħeġġeġ lis-sħab soċjali jikkonkludu ftehimiet kollettivi dwar l-attivitajiet tal-impriżi fil-
qasam tas-servizz ta’ pakketti; jistenna li l-Istati Membri jżidu l-monitoraġġ tal-operaturi 
tas-servizz ta’ pakketti u s-sottokuntratturi tagħhom fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-
impjieg u tax-xogħol; jenfasizza, f’dan il-kuntest, il-prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol 
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ugwali magħmul fuq l-istess post tax-xogħol għal impjegati bl-istess esperjenza, l-istess 
know-how u l-istess tul ta’ żmien fis-servizz;

8. Jenfasizza l-importanza tal-kummerċ online u s-servizzi ta’ pakketti marbuta miegħu 
għall-SMEs, l-impriżi li għadhom jibdew u l-impjegati tagħhom;

9. Jenfasizza wkoll li t-tnaqqis fit-tkabbir tal-kummerċ online transkonfinali ma jistax jiġi 
attribwit biss għal nuqqasijiet fil-qasam tal-konsenja, iżda huwa pjuttost ir-riżultat ta’ 
inċertezzi dwar id-drittijiet tal-konsumatur u l-ħarsien tagħhom fil-kummerċ online 
transkonfinali; jitlob lill-Kummissjoni, għalhekk, tieħu azzjoni fil-qasam tal-ħarsien tal-
konsumatur sabiex tkompli tiffaċilita l-kummerċ online.
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