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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li r-regoli li jirregolaw il-proċedimenti ta' riċeviment jikkonċernaw numru ta' 
oqsma tad-dritt, bħalma hu l-qasam tal-art, tal-impjiegi u tad-dritt kuntrattwali, xi wħud 
minnhom kumplessi ħafna u jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor skont it-tradizzjonijiet 
nazzjonali;

2. Jinnota li l-libertà tal-istabbiliment u ż-żieda fil-mobilità tal-kumpanija bejn Stat Membru 
u ieħor tefgħu dawl fuq il-ħtieġa għal koordinament aħjar tad-dritt ta' insolvenza għall-
ġlieda kontra l-effetti negattivi tat-"turiżmu ta' insolvenza" fuq l-impjegati;

3. Jinsab imħasseb, madanakollu, li aktar armonizzazzjoni jista' jkollu impatt negattiv fuq il-
kompetittività tal-Istati Membri u, għalhekk, fuq il-potenzjal tal-opportunitajiet ta' 
impjieg.

4. Jenfasizza li l-liġi tal-impjiegi hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri u li kwalunkwe 
dibattitu marbut mal-istabbiliment ta' regoli komuni ta' insolvenza ma għandhom jinkludu 
l-ebda referenza għal regoli komuni dwar il-liġi tal-impjiegi;

5. Jinnota b'dispjaċir in-numru ta' ħaddiema, li dejjem qed jiżdied, milqutin minn proċeduri 
ta' insolvenza li jistgħu jiġu attribwiti għall-kriżi ekonomika, u jinnota li istituzzjonijiet 
finanzjarji transkonfinali li huma sistematikament rilevanti għandhom rwol kruċjali f'dan 
il-qasam;

6. Huwa tal-fehma li d-Direttiva 2008/94/KE laħqet l-objettiv tagħha li tiżgura livell minimu 
ta' protezzjoni għall-impjegati f'każ ta' insolvenza, filwaqt li tmantni flessibbiltà adegwata 
għall-Istati Membri;

7. Ma jikkunsidrax li għandha tiġi stabbilita ċifra minima għall-ħlasijiet li saru mill-
istituzzjoni ta' garanzija fil-livell Ewropew;

8. Jenfasizza n-natura li dejjem qiegħda tinbidel tal-kuntratti tal-impjiegi fl-UE kollha u d-
diversità ta' tali kuntratti fi ħdan l-Istati Membri; jikkunsidra, għalhekk, li hija 
kontroproduċenti li tfittex li tiddefinixxi "impjegat" fil-livell Ewropew; 

9. Jinnota li l-Istati Membri huma kompetenti li jiddefinixxu "rimunerazzjoni" u "paga", 
sakemm huma konformi mal-prinċipji ġenerali ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni.


