
PA\942798MT.doc PE514.874v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2013/2043(INI).

3.9.2013

ABBOZZ TA’ OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar is-suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ 
elettroniku fl-UE
2013/2043(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jutta Steinruck



PE514.874v01-00 2/3 PA\942798MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\942798MT.doc 3/3 PE514.874v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-ħtieġa tal-konformità mal-ħinijiet imfassla tas-sewqan u tal-mistrieħ u mal-
ħinijiet tax-xogħol permessi mil-liġi, tal-ikkreditar tal-ħidma kollha assoċjata mal-attività 
tax-xogħol, kif ukoll tas-sorveljanza tal-konformità ma’ standards Ewropej tas-saħħa u 
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, inkluż il-kundizzjonijiet fil-vetturi, fir-rigward tal-persuni 
kollha fdati bil-kunsinna;

2. Huwa konxju li l-kummerċ onlajn huwa suq tat-tkabbir; jindika l-pressjoni korporattiva u 
finanzjarja li tirriżulta mill-investimenti u l-miżuri tal-fornituri sabiex jiġu ssodisfati l-
ħtiġijiet tal-kummerċ onlajn li qegħdin dejjem jikbru; għalhekk iqis li l-kompetizzjoni fil-
kummerċ onlajn ma tistax titħalla f’idejn l-impjegati waħidhom; jenfasizza li r-rati jridu 
jkunu kkalkulati b’tali mod li l-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol eżistenti fl-Istat 
Membru huma garantiti, inkluż il-paga minima jew dik miftiehma kollettivament;

3. Jemmen li ċ-ċavetta għall-miżuri ta’ ristrutturar u adattament jinsabu fl-edukazzjoni u t-
taħriġ tal-impjegati; iqis bħala kompitu ta’ min iħaddem li jara li l-impjegat huwa familjari 
biżżejjed mal-użu tat-teknoloġiji ġodda, li jistgħu jassistu fil-volum dejjem jikber u l-
kumplessità dejjem tiżdied tas-servizzi onlajn;

4. Jikkritika n-nuqqas ta’ attenzjoni tal-Green Paper fir-rigward tal-kwistjonijiet ta’ 
edukazzjoni u opportunitajiet ta’ taħriġ, kif ukoll ta’ salarji adegwati; jikkritika wkoll in-
nuqqas tal-involviment tal-imsieħba soċjali; jinnota li r-regolamentazzjoni ekonomika 
għandha tkun akkumpanjata b’waħda soċjali, speċjalment f’termini ta’ mudelli ta’ impjieg 
ibbażati fuq l-impjiegi indipendenti kif ukoll l-impjiegi temporanji u xogħol part-time;

5. Jikkritika l-ammont kbir wisq ta’ sottokuntrattar barra mill-ambitu tas-servizz universali 
permezz ta’ kumpaniji ta’ kunsinna kif ukoll l-akkumpanjament spiss assoċjat mad-
dispożizzjonijiet legali u tat-tariffi fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-
impjiegi;

6. Jistenna li l-Istati Membri jistabbilixxu l-pagi minimi għal fornituri tas-servizz ta’ pakketti 
jew ta’ kopertura kolletiva tal-paga tal-kumpaniji kollha involuti fil-kunsinna, u li 
jikkontrollaw b’mod aktar b’saħħtu s-sottokuntratturi, sabiex dawn ikunu konformi mal-
kundizzjonijiet tal-impjiegi legali kif ukoll tariffarji; fl-istess waqt jenfasizza l-prinċipju 
ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali fuq l-istess post tax-xogħol;


