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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ispezzjonijiet effikaċi tax-xogħol bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol fl-Ewropa
(2013/2112(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-preambolu u l-
Artikoli 3 u 6 tiegħu,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-
Artikoli 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 u 168 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari l-Artikoli 1, 3, 27, 31, 32 u 33 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea tat-3 ta’ Mejju 1996, b’mod partikolari l-Parti I 
u l-Parti II, l-Artikolu 3 tagħha,

– wara li kkunsidra l-istandards fundamentali tax-xogħol tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha 
dwar l-amministrazzjoni tax-xogħol u l-ispezzjoni tax-xogħol (il-Konvenzjonijiet 81 u 
129), li huma parametru referenzjarju internazzjonali biex jiġi żgurat li jiġu applikati d-
dispożizzjonijiet legali li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-
ħaddiema,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 143 dwar il-ħaddiema migranti (1975) u d-
dispożizzjonijiet supplementari tal-ILO dwar il-ħaddiema migranti, li jipprovdu għall-
adozzjoni tal-miżuri kollha meħtieġa u adatti għas-soppressjoni taċ-ċaqliq klandestin tal-
migranti għall-impjiegi u l-impjieg illegali tal-migranti; wara li kkunsidra wkoll id-
dispożizzjonijiet rigward l-applikazzjoni tas-sanzjonijiet amministrattivi, ċivili u penali 
fir-rigward tal-impjieg illegali tal-ħaddiema migranti,

– wara li kkunsidra l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO,

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-ILO fil-qasam tas-saħħa 
u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa 
u s-sigurtà fuq ix-xogħol1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-
introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq 
ix-xogħol (direttiva qafas)2 u d-direttivi individwali tagħha,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
                                               
1 ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70.
2 ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.
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4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Istati Membri, 
adottata fil-laqgħa tal-Kunsill tat-22 ta’ April 1999 dwar il-Kodiċi ta’ Kondotta għal 
kooperazzjoni mtejba bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-ġlieda kontra l-
frodi fil-benefiċċji u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fuq livell transkonfinali u 
kontra x-xogħol mhux iddikjarat, u fir-rigward tal-kollokament transkonfinali tal-
ħaddiema2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/85/KE tat-22 ta’ Ottubru 1999 li temenda d-
Direttiva 77/388/KEE rigward il-possibbiltà li tiġi applikata fuq bażi sperimentali rata 
mnaqqsa tal-VAT fuq servizzi li jinvolvu xogħol intensiv3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini 
minn pajjiżi terzi b’residenza illegali4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-24 ta’ Ottubru 2007 bl-isem L-
intensifikazzjoni tal-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat (COM (2007)0628),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-24 ta’ Ottubru 2007 dwar ir-
Riżultat tal-Konsultazzjoni Pubblika dwar il-Green Paper tal-Kummissjoni ‘L-
immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex jintlaqgħu l-isfidi tas-seklu 21’ (COM(2007)0627),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘EWROPA 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv’ (COM 
(2010)2020), u l-għan ewlieni tagħha li huwa li jiżdiedu l-livelli tal-impjiegi għal 75 % 
sal-aħħar tad-deċennju fl-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2011 dwar ir-reviżjoni ta’ 
nofs it-term tal-istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol5,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar l-intensifikazzjoni tal-
ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat6,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2007 dwar il-promozzjoni tax-
xogħol deċenti għal kulħadd7,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-immodernizzar tal-
liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 218,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Ottubru 2006 dwar l-implimentazzjoni 
                                               
1 ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9.
2 ĠU C 125, 6.5.1999, p. 1.
3 ĠU L 277, 28.10.1999, p. 34.
4 ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24. 
5 ĠU C 168 E, 14.6.2013, p. 102.
6 ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 1.
7 ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
8 ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 401.
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tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema1, 

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Marzu 2009 dwar ir-responsabbiltà 
soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali2,

– wara li kkunsidra l-Linji Gwida Integrati għat-tkabbir u l-impjiegi (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar l-
armonizzazzjoni tal-mezzi fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u l-impjieg illegali3,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 1996 dwar il-
ġlieda kontra l-impjieg illegali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi4,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-
Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) dwar l-indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat fl-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ewrobarometru Speċjali dwar ix-xogħol mhux iddikjarat,

– wara li kkunsidra l-istudju ‘ICENUW – Implimentazzjoni tal-Kooperazzjoni f’Netwerk 
Ewropew kontra x-xogħol mhux iddikjarat’ (2010),

– wara li kkunsidra l-istudju ‘CIBELES: Konverġenza tas-Superviżuri għall-bini ta’ Sistema 
ta’ Infurzar fuq Livell Ewropew’,

– wara li kkunsidra l-istudju dwar ‘Il-metodi ta’ kejl indirett tax-xogħol mhux iddikjarat fl-
UE’ (2010),

– wara li kkunsidra l-istudju dwar il-‘Fattibilità li tiġi stabbilita pjattaforma Ewropea għall-
kooperazzjoni bejn is-superviżuri tax-xogħol u korpi oħra rilevanti ta’ monitoraġġ u 
infurzar bil-għan li jiġi evitat u miġġieled ix-xogħol mhux iddikjarat’ (2010, Regioplan), 

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Diċembru 2012, 
C-577/10, Il-Kummissjoni Ewropea v Ir-Renju tal-Belġju,

– wara li kkunsidra r-Regola 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-
0000/2013),

A. billi l-ispezzjonijiet tax-xogħol għandhom rwol essenzjali fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-
ħaddiema, fil-prevenzjoni ta’ prattiċi abbużivi min-naħa ta’ min iħaddem, kif ukoll fil-
promozzjoni ta’ tkabbir ekonomiku ġust u soċjali li jikkontribwixxu għall-fatt li l-pagi u l-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jitħallsu verament u b'hekk, id-dħul fiskali kif ukoll
id-dħul tal-fondi tas-sigurtà soċjali jiżdiedu;

                                               
1 ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 452.
2 ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 176.
3 ĠU C 5, 10.1.1996, p. 1.
4 ĠU C 304, 14.10.1996, p. 1.
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B. billi l-impjieg mhux iddikjarat għandu effetti negattivi fuq l-ekonomiji tal-Istati Membri u 
fuq is-sostenibbiltà finanzjarja tal-mudell soċjali Ewropew u jxejjen il-finanzjament u d-
distribuzzjoni tal-benefiċċji soċjali u tas-servizzi pubbliċi;

C. billi l-ħaddiema impjegati b’mod illegali jsofru minn konsegwenzi negattivi sekondarji 
bħan-nuqqas ta’ aċċess għat-taħriġ, ir-restrizzjonijiet psikoloġiċi li jkollhom aċċident jew 
li jinqabdu, li mbagħad jaffettwaw il-produttività tal-kumpaniji u l-ekonomija inġenerali;

D. billi l-impjieg mhux iddikjarat hu responsabbli għal distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-
suq intern, peress li minħabba f’hekk tinħoloq kompetizzjoni inġusta fir-rigward ta’ Stati 
oħra u tal-intrapriżi;

E. billi l-ammont ta’ impjieg klandestin u illegali fl-UE-27, issa jippreżenta 18.8 % tal-PDG 
totali, fejn f'xi Stati jippreżenta aktar minn 30 %;

I. Miżuri ta’ kontroll fil-livell nazzjonali

Prinċipji għal spezzjonijiet effikaċi tax-xogħol

1. Jenfasizza li l-ispezzjonijiet tax-xogħol jippreżentaw kompitu legali pubbliku li, sakemm 
ma jeżistux faċilitajiet ekwivalenti, għandhom isiru minn ħaddiema pubbliċi u 
indipendenti;

2. Ifakkar li l-kategoriji kollha ta’ ħaddiema impjegati u ħaddiema li jaħdmu għal rashom, 
irrispettivament mill-istatus, l-impjieg jew l-oriġini tagħhom, jaqgħu taħt il-kompetenza
tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u għandhom ikunu soġġetti għall-istess protezzjoni;

3. Huwa tal-fehma li, l-ispezzjonijiet tax-xogħol jistgħu jiġu implimentati b'mod effettiv biss
b'riżorsi finanzjarji u tal-persunal suffiċjenti tal-awtoritajiet; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-
awtoritajiet superviżorji fl-Istati Membri għandhom nuqqas ta’ staff; iħeġġeġ lill-Istati
Membri biex isaħħu s-sistemi tagħhom tal-ispezzjonijiet tax-xogħol;

4. Ifakkar li l-Istati Membri kollha ffirmaw u rratifikaw il-Konvenzjoni tal-ILO Nru 81 dwar 
l-ispezzjonijiet tax-xogħol, u b'dan jistieden lill-Istati Membri biex jirrispettaw il-prinċipji 
tal-Konvenzjoni;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex, fil-każ ta’ abbużi skoperti waqt l-ispezzjonijiet tax-
xogħol, għandhom jiġu protetti l-ħaddiema affettwati u jippermettulhom li jitolbu bla ħlas 
id-drittijiet tagħhom; jirrimarka li l-miżuri pertinenti kollha, bħad-dritt dirett ta' azzjoni 
tal-vittma jew ta’ azzjoni kollettiva, jipproteġu b'mod effettiv lill-ħaddiema affettwati;

6. Jistieden lill-Istati Membri jippenalizzaw in-nuqqas ta’ konformità tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol;

7. Ifakkar li, netwerking elettroniku tal-awtoritajiet soċjali kollha involuti, bħall-"Crossroads 
Bank for Social Security”1tal-Belġju, u l-iskambju assoċjat u ffaċilitat tad-dejta bejn l-
awtoritajiet kollha involuti, huwa strument utli għall-ispezzjonijiet nazzjonali tax-xogħol 
biex tinstab malajr id-dejta meħtieġa għall-ispezzjonijiet;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html



PR\1002055MT.doc 7/13 PE516.942v01-00

MT

8. Jenfasizza li, l-ispezzjonijiet tax-xogħol ta’ ħaddiema migranti mill-UE u minn pajjiżi
terzi huma problematiċi ħafna, speċjalment fir-rigward tar-rwol u l-qasam tar-
responsabbiltà tal-ispezzjonijiet nazzjonali tax-xogħol; ifakkar li s-sistemi elettroniċi 
nazzjonali għall-prereġistrazzjoni mandatorja ta' ħaddiema barranin minn min iħaddem, 
bħall-“LIMOSA-System”1 Belġjana, jissimplifikaw bil-kbir -ispezzjonijiet tax-xogħol;

9. Ifakkar li, fir-rigward tal-konformità mar-regolamenti eżistenti, l-imsieħba soċjali u, 
speċjalment, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom rwol importanti,; jistieden lill-Istati 
Membri biex jinvolvu formalment lill-imsieħba soċjali fl-ispezzjonijiet tax-xogħol; 

10. Ifakkar li l-ħaddiema fl-impjieg temporanju, meta mqabbla mal-istaff permanenti, ħafna
drabi huma soġġetti għal kundizzjonijiet tax-xogħol inadegwati; jinnota li għall-ispezzjoni
effikaċi tal-impjieg temporanju, għandhom jiġu estiżi d-drittijiet tas-superviżuri għall-
eżami tal-intrapriża li tkun qed tħaddimhom u l-ispezzjoni għandha tinkludi l-konformità
mar-regolamenti operattivi u tariffarji, kif ukoll il-paga minima;

11. Ifakkar li l-ħaddiema li jipprovdu servizzi fid-dar, ħafna drabi jaħdmu mingħajr ma jkunu 
rreġistrati, iżda ħafna drabi dawn il-fatti ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-ispezzjonijiet
nazzjonali tax-xogħol; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippermettu li jsiru spezzjonijiet fi 
djar privati u jintroduċu sanzjonijiet effettivi;

12. Jesprimi d-dispjaċir tiegħu li żdied b'mod drammatiku l-għadd ta’ ħaddiema li, bil-qerq, 
jiddikjaraw li jaħdmu għal rashom, speċjalment fis-settur tal-kostruzzjoni; iħeġġeġ lill-
Istati Membri biex jintroduċu miżuri ta’ kontroll xierqa biex jiġu miġġielda dawn il-
każijiet fittizji, pereżempju billi jitwaqqfu kriterji biex jiġi ddeterminat min huwa impjegat
u min mhux;

Xogħol mhux iddikjarat

13. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali għall-ispezzjoni tax-xogħol biex ifasslu pjan ta' 
azzjoni għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat, li tkopri l-forom kollha ta’ abbuż
fil-kuntest ta' ħaddiema impjegati u ħaddiema li jaħdmu għal rashom;

14. Huwa tal-fehma li l-programmi nazzjonali ta’ taħriġ kontinwu għas-superviżuri tax-
xogħol għandhom jinkludu unitajiet speċifiċi dwar ix-xogħol mhux iddikjarat u suġġetti 
relatati bħall-migrazzjoni u t-traffikar tal-persuni;

15. Jinnota li teżisti tendenza ta’ aktar persuni li jaħdmu għal rashom, ta’ servizzi minn barra 
u ta’ sottokuntratti; hu tal-fehma li s-sistemi ta’ responsabbiltà tal-kuntratturi ġenerali tul
il-katina kollha ta’ sottokuntratturi jkunu strument effettiv għall-promulgazzjoni aħjar tal-
għoti ta’ kuntratti, u jikkunsidra li hu meħtieġ li dawn għandhom jiġu introdotti fl-Istati 
Membri kollha;

Sigurtà tax-xogħol - saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol

16. Jirreferi għall-problema tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol fir-rigward ta' impjegati li jeżerċitaw attivitajiet mhux 
iddikjarati; jenfasizza li d-dritt għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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xogħol hu indipendenti mill-istatus ta’ impjegat jew ta’ persuna li taħdem għal rasha u li
dan id-dritt ikollu effett waqt li r-regoli attwali applikabbli jiġu implimentati aħjar;

17. Jitlob li jsiru iżjed stretti l-pieni għall-intrapriżi li jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi
tagħhom fir-rigward tad-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema, u jqis li l-pieni rilevanti
għandhom ikunu mfassla b'tali mod li min iħaddem ma jakkwista ebda qligħ billi jevadi r-
regoli eżistenti għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tax-xogħol;

II. Rakkomandazzjonijiet għal politika fil-livell Ewropew

Skambju transkonfinali ta’ informazzjoni aktar mgħaġġel u effiċjenti

18. Huwa tal-fehma li kooperazzjoni siewja bejn l-awtoritajiet nazzjonali hi essenzjali biex 
jintemm id-dumping soċjali u tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta fis-suq intern; jilqa’ 
b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tinħoloq pjattaforma Ewropea għas-
superviżuri tax-xogħol;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi Aġenzija Ewropea għal każijiet fuq livell 
transkonfinali ta’ abbuż tal-protezzjoni tal-impjieg u ta’ xogħol mhux iddikjarat, li l-
kompiti tagħha jistgħu jinkludu, fost affarijiet oħra, l-identifikazzjoni ta’ intrapriżi 
b’kaxxa postali, il-kontroll ta' fornituri ta’ servizzi transnazzjonali, l-introduzzjoni ta’ 
programmi ta' taħriġ kontinwu, l-identifikazzjoni ta’ tekniki ġodda ta’ evażjoni u l-
organizzazzjoni ta' kontrolli transkonfinali;

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex tintroduċi kard Ewropea tas-sigurtà soċjali li ma tistax tiġi 
ffalsifikata, fejn tiġi maħżuna d-dejta kollha rilevanti biex jiġu vverifikati l-kundizzjonijiet 
tal-impjieg, bħas-sigurtà soċjali u s-sigħat tax-xogħol u li tkun soġġetta għar-regoli stretti 
tal-protezzjoni tad-dejta;

21. Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi mekkaniżmu Ewropew ta’ twissija bikrija
għall-ksur ta' regoli tas-sigurtà tax-xogħol u f’relazzjoni mal-impjieg mhux iddikjarat, li 
jippromwovi l-iskambju rapidu bejn l-Istati Membri u li jkun akkumpanjat minn lista 
sewda sabiex jiġi evitat fi stadju bikri l-abbuż tal-ħaddiema; ifakkar li dan il-mekkaniżmu
ta’ twissija bikrija jista’ jiġi orjentat fuq is-sistema eżistenti Ewropea ta' twissija rapida
għall-prodotti għall-konsumatur (RAPEX);

22. Huwa tal-fehma li dejtabejż Ewropea b'fatti u ċifri dwar l-impjieg illegali tippreżenta 
fattur ta’ valur miżjud Ewropew importanti fil-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat;

23. Ifakkar li d-drittijiet ta’ kontroll tal-awtoritajiet superviżorji nazzjonali s’issa kienu 
serjament illimitati f'intrapriżi barranin; iħeġġeġ, għalhekk, li ċ-ċertifikati ta’ trasferiment
A1 jiġu rreġistrati f’reġistru elettroniku għall-UE kollha li jippermetti li jitwettqu l-
ispezzjonijiet tal-kundizzjonijiet ta’ xogħol issekondati fl-Istati nazzjonali;

Inizjattivi leġiżlattivi ġodda fil-livell tal-UE

24. Jenfasizza li d-direttivi eżistenti fil-qafas soċjali u tal-impjieg ma jenfasizzawx biżżejjed
fl-aspett tal-infurzar aħjar u r-rwol tal-ispezzjonijiet tax-xogħol; jikkunsidra bħala 
essenzjali li jiġu mistħarrġa d-direttivi eżistenti u , jekk ikun hemm bżonn, issir ukoll 
reviżjoni, kif ukoll li jiġi kkunsidrat ir-rwol tal-ispezzjoni tax-xogħol f’inizjattivi 
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leġiżlattivi ġodda fil-qasam soċjali u tal-impjiegi, b'mod li jikkostitwixxi l-protezzjoni 
effettiva;

25. Fil-qafas tad-Direttiva implimentattiva għad-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema,
jikkritika l-proposta tal-Kummissjoni li għandha tillimita s-setgħat ta’ kontroll nazzjonali
b’listi mehmuża ta’ azzjonijiet; jikkunsidra bħala importanti li l-awtoritajiet superviżorji 
nazzjonali tax-xogħol għandhom jispezzjonaw dak kollu li huma jqisu bħala importanti;

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi direttiva li tippermetti monitoraġġ komprensiv
tal-aġenziji tar-reklutaġġ – għal dan il-għan, id-ditti tar-reklutaġġ għandhom jiġu 
ċċertifikati u jridu jirreġistraw l-attivitajiet intermedjarji tagħhom f’uffiċċju ċentrali għar-
reġistrazzjoni;

27. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, tipproponi 
direttiva li tappoġġja r-rwol tas-superviżuri tax-xogħol u tistabbilixxi standards Ewropej
għall-ispezzjonijiet tax-xogħol;

28. Ifakkar li l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni għandha sseħħ fuq livell Ewropew; iqis 
bħala meħtieġ li jiġu inklużi fit-Trattat tal-UE, skont l-istess mudell, miżuri biex jiġi 
miġġieled id-dumping soċjali, li jagħtu lill-Kummissjoni s-setgħa li timplimentahom; iqis 
li dawn is-setgħat għandhom jinkludu wkoll l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet kontra 
intrapriżi, bħall-mudell tas-sanzjonijiet fil-liġi tal-kompetizzjoni;

29. Jikkunsidra bħala importanti li r-regoli introdotti mill-Kummissjoni kontra d-dumping 
soċjali għandhom jiġu inkorporati f’Att legalment vinkolanti; iqis bħala meħtieġ li jiġi 
introdott kontroll Ewropew tax-xogħol biex jiġu implimentati dawn is-setgħat;

30. Jinkariga lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

It-tibdil ekonomiku u soċjali tal-aħħar deċennji qed ikollu impatt drammatiku fid-dinja tax-
xogħol. Il-globalizzazzjoni tal-ekonomija dinjija kellha impatt negattiv fuq ir-relazzjonijiet 
tax-xogħol tradizzjonalment sikuri u ġusti. Is-sottokuntrattar, is-servizz minn barra, il-
prekarjat, l-intensifikazzjoni tax-xogħol u n-nuqqas ta’ sigurtà fl-impjiegi qed jagħmlu ħsara 
lill-kwalità tal-impjiegi fl-Ewropa.

Din l-erożjoni fir-relazzjonijiet tax-xogħol hija akkumpanjata mill-fenomenu tan-nuqqas ta’ 
rispett lejn il-liġi tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema. L-UE qed tara lilha nnifisha tiffaċċja 
dejjem iżjed xogħol mhux iddikjarat u l-ekonomija klandestina.

Filwaqt li l-ekonomija klandestina tfixkel l-iskop tas-soċjetà għall-iżvilupp, ix-xogħol mhux 
iddikjarat jipproduċi kategorija ta’ ħaddiema marġinalizzati li aktarx, jesperjenzaw it-tbatija 
finanzjarja u soċjali. Mingħajr is-sigurtà tad-dħul u tal-assigurazzjoni soċjali, il-ħaddiema 
mhux iddikjarati għandhom diffikultajiet biex jippjanaw il-familja u l-futur, minħabba li huma 
mxekkla l-ħtiġijiet bażiċi, bħal pereżempju biex isibu post ta’ akkomodazzjoni. Huma ma 
jistgħux jikkontribwixxu u għalhekk, ma jistgħux jibbenefikaw bis-sħiħ mis-sistemi tas-
sigurtà soċjali u ħafna drabi jirċievu pagi iżjed baxxi fis-settur. Dan mhux biss huwa ta’ 
theddida għall-persuna individwali, imma anke għall-pagi tal-persunal iddikjarat li jkollhom 
jikkompetu mal-ħlasijiet iżjed baxxi.

Ix-xogħol mhux iddikjarat u l-ekonomija klandestina għandhom konsegwenzi perikolużi 
għall-ekonomija inġenerali, għaliex għandhom implikazzjonijiet fuq il-kwalità tal-prodotti u 
s-servizzi, il-produttività tal-kumpaniji u billi jippromwovu l-kompetizzjoni inġusta fis-suq 
uniku minħabba t-telf tad-dħul mit-taxxa minħabba l-evażjoni tat-taxxa u n-nuqqas ta’ ħlas 
tal-kontribuzzjonijiet. Iżda dan għandu wkoll impatt dirett fuq is-soċjetà, għaliex jikkonċerna 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, l-isfruttament tal-kategoriji 
vulnerabbli bħall-immigranti, iż-żgħażagħ, in-nisa, il-ħaddiema bi ftit ħiliet jew kwalifiki, in-
nuqqas ta’ ħlas tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni nazzjonali u l-implikazzjonijiet tiegħu 
f’termini ta’ pensjonijiet u kopertura soċjali.

Ix-xogħol mhux iddikjarat huwa ta’ theddida wkoll għall-kumpaniji. L-impjegati li huma 
iżjed immotivati huma iżjed produttivi u jagħtu xogħol ta’ kwalità aħjar. Il-motivazzjoni 
tirriżulta meta wieħed iħossu apprezzat, ittrattat b’mod ġust u jkollu sensazzjoni ta’ sigurtà. Il-
ħaddiema mhux iddikjarati ma jirċevux l-apprezzament, it-trattament ġust u s-sens ta’ sigurtà 
bħall-ħaddiema ddikjarati, l-aktar għaliex għandhom pagi iżjed baxxi u huma iżjed faċli li jiġu 
ssostitwiti.

B’mod speċjali fiż-żminijiet ta’ kriżi, meta l-gvernijiet Ewropej u l-Kummissjoni Ewropea 
jsejħu għall-konsolidazzjoni tal-baġit, għandu jiġi meqjus il-fatt li l-firxa tax-xogħol mhux 
iddikjarat tlaħħaq it-18.8 % tal-PDG totali fl-UE27, u f’xi pajjiżi anke taqbeż it-30 %. Il-
konsolidazzjoni tal-baġit tista’ tkun ta’ suċċess biss, jekk il-finanzi pubbliċi ma jitnaqqrux 
mill-prattiċi tal-kompetizzjoni inġusta.

Dan ir-rapport huwa intiż li jenfasizza r-rwol tas-sistemi tal-ispezzjoni tax-xogħol biex jiġi 
miġġieled ix-xogħol mhux iddikjarat fl-UE. Attwalment, il-forom kollha ta’ ġlied kontra x-
xogħol mhux iddikjarat li jinvolvu s-superviżuri tax-xogħol, qed jesperjenzaw diffikultajiet 
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f’ħafna Stati Membri għaliex il-finanzjament għall-ispezzjoni tax-xogħol tnaqqas bħala 
miżura għall-iffrankar tal-ispejjeż.

Huwa għalhekk li dan ir-rapport jenfasizza l-problemi li s-superviżuri tax-xogħol jiffaċċjaw 
fl-Unjoni Ewropea u jagħti rakkomandazzjonijiet ta’ politika sabiex jiġi indirizzat ix-xogħol 
mhux iddikjarat u jgħin lis-superviżuri jaħdmu b’mod iżjed effikaċi.

L-ispezzjoni tax-xogħol hija parti fundamentali mill-amministrazzjoni tax-xogħol. L-
ispezzjoni effikaċi tax-xogħol li kapaċi tiffaċċja l-isfidi ta’ suq tax-xogħol li qed jinbidel hija 
parti essenzjali mill-governanza tajba. Is-superviżuri tax-xogħol huma essenzjali biex jiġu 
infurzati d-drittijiet tal-impjegati, jiġu evitati l-abbużi mill-impjegaturi bla skrupli u jiġi 
promoss l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Dawn jgħinu biex ix-xogħol deċenti jsir realtà u 
jipprovdu indikaturi ta’ xejriet soċjoekonomiċi fis-soċjetà. Il-kriżi ekonomika ma tistax tkun 
ostaklu imma inċentiv biex jitjiebu u jiġu rrinfurzati l-ispezzjonijiet tax-xogħol, sabiex tiġi 
żgurata l-protezzjoni tal-ħaddiema.

Ir-rapport huwa maqsum f’żewġ partijiet. L-ewwel, l-enfasi hija fuq il-livell nazzjonali, 
għaliex il-kompiti tal-ispezzjonijiet tax-xogħol għadhom jitwettqu mill-awtoritajiet 
nazzjonali. 

Ir-rapporteur jistabbilixxi prinċipji għall-ispezzjonijiet effikaċi tax-xogħol fl-Istati Membri. Ir-
rapport jiddefinixxi r-rwol u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-ispezzjonijiet tax-xogħol. Għandu 
jiġi enfasizzat li kull kategorija ta’ ħaddiema jeħtieġ li tkun koperta mill-ispezzjonijiet 
tax-xogħol, li tikkostitwixxi domanda ewlenija.

Barra minn hekk jindika l-protezzjoni tal-ħaddiema abbużati. F’ħafna pajjiżi, il-ħaddiema 
mhux iddikjarati jesperjenzaw diffikultajiet fid-domanda għad-drittijiet tagħhom. Għandu 
jkun ċar li l-ħlas tal-impjegati għandu prijorità fuq l-introjtu pubbliku mill-multi lill-
impjegatur illegali.

Barra minn hekk, ir-rapport jistabbilixxi xi eżempji tal-aqwa prattika fl-Istati Membri, li 
jistgħu jikkostitwixxu valur miżjud għas-superviżuri tax-xogħol f’pajjiżi oħra. Fl-isforz sabiex 
il-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat tkun waħda effikaċi, xi Stati Membri introduċew 
sistemi innovattivi ta’ kooperazzjoni ma’ awtoritajiet oħra kif ukoll sistemi ta’ reġistrazzjoni 
għall-ħaddiema mobbli.

Barra minn hekk, qed jiġu enfasizzati l-gruppi vulnerabbli, bħal dawk li jaħdmu għal 
rashom, ix-xogħol temporanju ta’ aġenzija jew il-ħaddiema domestiċi, fejn ix-xogħol mhux 
iddikjarat qed jinfirex b’mod notevoli u joħloq diffikultajiet għas-superviżuri nazzjonali tax-
xogħol, minħabba s-sitwazzjoni kumplessa tal-impjieg tagħhom.

It-tieni, ir-rapport huwa intiż li jiffoka fuq il-livell Ewropew, billi jenfasizza r-
rakkomandazzjonijiet ta’ politika għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni transkonfinali bejn l-
awtoritajiet nazzjonali u l-inizjattivi legali ġodda biex jissaħħaħ r-rwol tal-ispezzjonijiet tax-
xogħol.

Sabiex ikollha spezzjoni effikaċi tax-xogħol fil-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tax-
xogħol, l-Ewropa teħtieġ iżjed mil-liġi mhux vinkolanti biex tiżgura li l-impjiegi fl-Istati 
Membri jkunu deċenti, stabbli, b’saħħithom u sikuri. Dan ir-rapport jipprova jiġbed l-
attenzjoni dwar il-ħtieġa urġenti ta’ miżuri legalment vinkolanti għall-infurzar tal-protezzjoni 
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tal-ħaddiema u tal-impjiegi u l-implimentazzjoni tad-drittijiet fundamentali tax-xogħol u 
soċjali. Dan għandu jibda’ billi jissaħħu d-drittijiet fundamentali tax-xogħol u soċjali fis-suq 
uniku u billi ssir ħidma favur il-promozzjoni tal-kompetizzjoni ġusta u tad-drittijiet tal-
ħaddiema. Dan il-prinċipju għandu jiġi stabbilit fil-leġiżlazzjoni primarja tal-UE li tadotta 
protokoll ta’ progress soċjali biex tissalvagwardja d-drittijiet soċjali bażiċi minn kwalunkwe 
konsegwenza negattiva ta’ riformi nazzjonali u miżuri ta’ awsterità.

Il-liġi effikaċi tax-xogħol fil-livell tal-UE għandha tirriżulta fl-ispezzjonijiet effikaċi tax-
xogħol li kapaċi jinfurzaw il-prinċipji ċari u vinkolanti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tax-xogħol. 
Fil-kuntest tas-Suq Uniku, fejn id-dumping soċjali u l-isfruttament tax-xogħol huma problemi 
serji li jaffettwaw eluf ta’ ħaddiema u l-kompetittività tal-kumpaniji, b’mod speċjali l-SMEs, 
il-leġiżlazzjoni tal-UE għandha tkun hemm biex tipproteġi l-ħaddiema, waqt li l-ispezzjoni 
tax-xogħol fil-livell tal-UE teħtieġ li topera sabiex timmonitorja u tinfurza l-leġiżlazzjoni tal-
UE.

Waħda mill-problemi ewlenin hija fir-rigward tal-ispezzjonijiet tax-xogħol ta’ relazzjonijiet 
ta’ impjiegi transkonfinali. L-awtoritajiet nazzjonali jesperjenzaw diffikultajiet biex jaċċessaw 
informazzjoni importanti mingħand l-awtoritajiet fil-pajjiż tal-oriġini, kif ukoll biex jifhmu r-
relazzjoni tal-impjieg li spiss tkun integrata f’katina twila ta’ sottokuntrattar.

Ir-rapporteur jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li toħloq Pjattaforma Ewropea għas-
superviżuri tax-xogħol. Barra minn hekk, ir-rapporteur jara l-ħtieġa li jiġu introdotti miżuri 
addizzjonali biex jiġi indirizzat ix-xogħol mhux iddikjarat f’kuntest transkonfinali.

Waħda  mir-rakkomandazzjonijiet hija li tiġi introdotta aġenzija Ewropea li titratta kull tip 
ta’ kwistjoni transkonfinali fil-qasam tal-ispezzjonijiet tax-xogħol. Din tista’ pereżempju 
tkopri l-kontroll tal-fornituri ta’ servizzi transnazzjonali, kif ukoll l-intrapriżi b’kaxxa postali, 
l-introduzzjoni ta’ programmi speċjalizzati ta’ taħriġ Ewropew u l-organizzazzjoni ta’
kontrolli transkonfinali.

Suġġeriment ieħor ikun l-introduzzjoni ta’ kard Ewropea tas-sigurtà soċjali, fejn tkun 
maħżuna d-dejta kollha meħtieġa, bħas-sigħat tax-xogħol jew is-sigurtà soċjali. Dan 
jippermetti lis-superviżur tax-xogħol jirrevedi d-dejta kollha meħtieġa fuq il-post. Din il-kard 
diġà kienet proġett pilota fis-settur tal-kostruzzjoni u għalhekk, diġà ġiet ittestjata. L-Isvezja 
diġà implimentat kard bħal din fis-settur tal-kostruzzjoni u esperjenzat mod iżjed faċli u 
effikaċi ferm biex tikkontrolla l-postijiet tax-xogħol u l-faċilitajiet. Is-superviżuri jingħataw 
ditekters li jistgħu jaqraw l-informazzjoni fuq il-kards malajr ħafna u mingħajr sforz kbir. Il-
Lussemburgu stabbilixxa sistema simili f’Jannar 2013.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta’ sistema ta’ twissija bikrija, li 
tippermetti l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali fil-każ ta’ frodi jew 
prattiċi illegali ta’ sfruttament mill-kumpaniji. Din is-sistema diġà daħlet fis-seħħ fil-qasam 
tal-protezzjoni tal-konsumatur (RAPEX) u twassal biex jiġu evitati l-abbużi.

Barra minn hekk, ir-rapport jistabbilixxi inizjattivi legali possibbli ġodda. Filwaqt li fil-qasam 
tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-liġijiet Ewropej u l-Istituzzjonijiet Ewropej 
jagħmlu l-ispezzjoni tax-xogħol iżjed effikaċi u kkoordinata fil-livell tal-UE, dan mhuwiex il-
każ fil-qasam tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema.

L-introduzzjoni ta’ direttivi ġodda hija maħsuba minn naħa waħda li ssaħħaħ ir-rwol tas-



PR\1002055MT.doc 13/13 PE516.942v01-00

MT

superviżuri tax-xogħol, u minn naħa l-oħra li tippermetti kontroll aħjar tal-aġenziji tar-
reklutaġġ.
Barra minn hekk, ir-rapporteur jindika li, filwaqt li teżisti politika ta’ kompetizzjoni effikaċi 
fil-livell Ewropew, li hija infurzata b’suċċess mill-Kummissjoni Ewropea fil-każ ta’ prattiċi 
ta’ kompetizzjoni mhux ġusti mill-kumpaniji, ma hemm l-ebda infurzar tar-regoli kontra d-
dumping soċjali fil-livell tal-UE. Ir-rapporti jindikaw li x-xogħol mhux iddikjarat huwa wkoll 
mod kif tiġi mxekkla l-kompetizzjoni fis-suq uniku u għandu jiġi ppenalizzat. Għalhekk, qed 
jintalab li jiġu introdotti dispożizzjonijiet kontra d-dumping soċjali fit-Trattat, li jagħtu 
lill-Kummissjoni Ewropea l-kompetenza li timponi sanzjonijiet sabiex tissalvagwardjahom.

Qasam ieħor fejn hija meħtieġa l-azzjoni legali fil-livell tal-UE huwa r-regolamentazzjoni ta’ 
forom ġodda ta’ xogħol u xogħol atipiku, li tistabbilixxi definizzjoni ċara u vinkolanti ta’ 
impjegat fil-livell tal-UE, sabiex tiġi miġġielda waħda mill-iżjed prattiċi estiżi ta’ 
ċirkomvenzjoni tal-liġi tax-xogħol: l-impjieg indipendenti fittizju. Din tkun għodda essenzjali 
għas-superviżuri tax-xogħol biex jiddeterminaw jekk il-kumpaniji humiex qed jużaw din il-
prattika b’mod illegali jew le. 


