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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom
(2013/2111(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 3(3) u 6(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 53, 151 u 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

wara li kkunsidra l-Artikoli 5, 15, 16, 27, 31, 34, u 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 u 23 tal-Karta Soċjali Ewropea 
(Riveduta),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) 
Nru 102 (1952) dwar l-Istandards Minimi tas-Sigurtà Soċjali,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO Nru 117 (1962) dwar il-Politika Soċjali (għanijiet 
u standards bażiċi),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO Nru 121 (1964) dwar il-Benefiċċji f’Każ ta’ 
Korriment fuq il-Post tax-Xogħol; il-Konvenzjoni Nru 128 (1967) dwar il-Benefiċċji tal-
Invalidità, l-Irtirar u s-Superstiti; il-Konvenzjoni Nru 130 (1969) dwar il-Benefiċċji għall-
Kura Medika u l-Mard; il-Konvenzjoni Nru 168 (1988) dwar il-Promozzjoni tal-Impjiegi 
u l-Ħarsien kontra l-Qgħad; u l-Konvenzjoni Nru 183 (2000) dwar ir-reviżjoni tal-
Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Maternità,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-ILO tal-2012 dwar il-Limiti Minimi Nazzjonali 
tal-Protezzjoni Soċjali

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-ILO tal-2010 dwar is-Sigurtà Soċjali Dinjija (2010/11) 
dwar il-provvediment ta’ kopertura fi żminijiet ta’ kriżi u lil hinn1,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-ILO ta’ Novembru 2003 dwar il-Protezzjoni soċjali: 
investiment kontinwu tul iċ-ċiklu tal-ħajja għall-ġustizzja soċjali, it-tnaqqis tal-faqar u l-
iżvilupp'’2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
3 ĠU L 166, 30.04.2004, p. 1
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7 ta’ Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-principju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-
nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 86/613/KEE1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol2,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 1992 dwar il-kriterji 
komuni rigward ir-riżorsi u l-għajnuna soċjali suffiċjenti fis-sistemi ta’ protezzjoni soċjali 
(92/441/KEE)3,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 1992 dwar il-
konverġenza tal-objettivi u tal-politiki tal-protezzjoni soċjali (92/442/KEE)4,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 1999 dwar it-tisħiħ tal-
kooperazzjoni għall-modernizzazzjoni u t-titjib tal-protezzjoni soċjali5,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-10 ta’ Frar 2011 tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali bit-
titolu “Valutazzjoni tal-SPC tad-dimensjoni soċjali tal-Istrateġija Ewropa 2020” (SPC 
Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy)6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu 
“Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” 
(KUMM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Frar 2012 bit-titolu 
“White Paper – Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli” 
(COM)2012)0055),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummisjoni tat-8 ta’ Jannar 2013 bit-titolu “Żviluppi fl-
Impjieg u Soċjali fl-Ewropa 2012”7,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Awwissu 2012 dwar il-
Protezzjoni Soċjali fil-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-Unjoni Ewropea 
(COM(2012)0446),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2006 bit-titolu “L-
immodernizzar tal-liġi tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21” (Modernising labour 
law to meet the challenges of the 21st century) (COM(2006)0708),

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-
29 ta’ April 2010 dwar “Tendenzi ġodda fix-xogħol indipendenti: il-każ speċifiku tax-

                                               
1 ĠU L 180, 15.07.2010, p. 1.
2 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
3 ĠU L 245, 26.08.1992, p. 46. 
4 ĠU L 245, 26.08.1992, p. 49.
5 ĠU C 8/05, 12.1.2000, p.7.
6 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf.
7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=mt&pubId=7315.
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xogħol indipendenti ekonomikament dipendenti’ (SOC/344)1,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
21 ta’ Marzu 2013 dwar “L-abbuż mill–istatus ta’ persuna li taħdem għal rasha” 
(INT/628)2, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2008 dwar 
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-
xogħol (COM(2008)0639) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni 
attiva tan-nies esklużi mis-suq tax-xogħol3, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2009 
(KUMM(2009)0545) u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar Sostenibilità fuq 
medda twila ta’ żmien tal-finanzi pubbliċi għal ekonomija li qed tirkupra4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2010 dwar kuntratti atipiċi, karrieri 
professjonali sikuri u forom ġodda ta’ djalogu soċjali5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-protezzjoni soċjali u 
l-inklużjoni soċjali (2005/2097(INI))6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar ir-rwol tad-dħul 
minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta’ soċjetà inklużiva fl-Ewropa7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar l-indirizzar tal-
qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli (2013/2045(INI))8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar l-intensifikazzjoni tal-
ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2007 dwar il-promozzjoni tax-
xogħol deċenti għal kulħadd10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-immodernizzar tal-liġi 
tax-xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 2111,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar il-futur tas-servizzi 

                                               
1 CESE 639/2010 - SOC/344.
2 CESE 2063/2012 - INT/628.
3 ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 23.
4 ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 112.
5 ĠU C 351 E, 2.12.2011, p. 39.
6 ĠU C 291 E, 30.11.2006, p. 304.
7 ĠU C 70 E, 8.3.2012, p. 8.
8 Testi adottati, P7_TA(2013)0365.
9 ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 1.
10 ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
11 ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 401.
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soċjali ta’ interess ġenerali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar il-Pjattaforma 
Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali (2011/2052(INI))2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar Aġenda dedikata lill-
Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli (2012/2234(INI))3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Ġunju 2013 dwar il-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni “Lejn Investiment Soċjali għat-Tkabbir u l-Koeżjoni - inkluża l-
implimentazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew 2014-2020” (2013/2607(RSP))4,

– wara li kkunsidra l-istudju dwar Drittijiet tal-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom li huma ekonomikament dipendenti (Social protection rights of economically 
dependent self-employed workers), ikkummissjonat mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, Mejju 20135,

– wara li kkunsidra r-rapport imfassal apposta tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-
Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofund) tal-2013 dwar Taħdem għal rasek jew 
ma taħdimx għal rasek? Il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-“ħaddiema ekonomikament 
dipendenti” (Self-employed or not self-employed? Working conditions of ‘economically 
dependent workers)6,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofund tat-2 ta’ Marzu 2009 dwar Ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom:  relazzjonijiet industrijali u kondizzjonijiet tax-xogħol (Self-employed 
workers: industrial relations and working conditions)7,

– wara li kkunsidra r-rapport komparattiv tal-Eurofund ta’ April 2013 dwar L-involviment 
tal-imsieħba soċjali fir-reġim tal-benefiċċju tal-qgħad fl-Ewropa (Social partners’ 
involvement in unemployment benefit regimes in Europe)8,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

A. billi d-dritt għas-sigurtà soċjali huwa dritt fundamentali tal-bniedem u dan huwa parti 
integrali mill-mudell soċjali Ewropew; billi l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
(l-ILO) adottat rakkomandazzjonijiet dwar il-limiti nazzjonali tas-sigurtà soċjali bil-għan 
li jiżguraw id-dritt fundamentali ta’ kull individwu għas-sigurtà soċjali u għal livell ta’ 
ħajja konformi mad-dinjità tal-bniedem;

                                               
1 ĠU C 33 E, 5.2.2013, p. 65.
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0495.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0204.
4 Testi adottati, P7_TA(2013)0266.
5 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
6 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
7 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
8 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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B. billi s-sigurtà soċjali hi investiment tal-bniedem, li jippermetti li jiġi adattat għat-tibdil fis-
suq tax-xogħol, li jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u li jiġi integrat is-suq tax-
xogħol; billi s-sigurtà soċjali għandha rwol ta’ stabbilizzazzjoni tal-ekonomija u hija fattur 
kontroċikliku li minħabba fih jiżdiedu d-domanda u l-konsum interni;

C. billi biex tiġi megħluba l-kriżi, l-Istati Membri naqqsu sew il-finanzi pubbliċi tagħhom 
fiż-żmien eżatt meta, minħabba żieda f’daqqa fin-numru ta’ nies qegħda, trid tissaħħaħ is-
sigurtà soċjali tagħhom, filwaqt li l-baġits nazzjonali tal-kopertura soċjali ffaċċjaw 
diffikultà addizzjonali billi l-kontribuzzjonijiet naqsu wara t-telf ta’ impjieg li laqat lil 
diversi persuni jew it-tnaqqis fis-salarji, u għalhekk verament tqiegħed fil-periklu l-mudell 
soċjali Ewropew;

D. billi l-kopertura tas-sigurtà soċjali fl-Istati Membri tal-UE għadha mhix biżżejjed; billi l-
każijiet ta’ abbuż tal-ħaddiema vulnerabbli fl-UE għadhom jiġru ta’ spiss u s-
segmentazzjoni tas-swieq tax-xogħol, b’livelli ta’ protezzjoni li jvarjaw ħafna skont it-tipi 
differenti ta’ kuntratti u ta’ relazzjonijiet tax-xogħol, għadha realtà allarmanti, li tirriżulta 
f’nuqqas ta’ addattament u inugwaljanza soċjali;

E. billi l-maġġoranza tas-sistemi tradizzjonali tas-sigurtà soċjali l-aktar il-kopertura soċjali, 
kif ukoll id-dritt għax-xogħol, ġew ikkonċepiti biex jiżguraw id-drittijiet soċjali u tax-
xogħol tal-impjegati, jeżisti r-riskju li malli tinbidel in-natura tal-impjieg, aktar u aktar 
f’każ ta’ attività indipendenti, il-gruppi ġodda ta’ ħaddiema ma jkollhomx protezzjoni 
soċjali adegwata;

F. billi huwa indispensabbli li jiġi definit b’mod ċar ix-xogħol indipendenti falz u li jiġu 
impediti abbużi eventwali sabiex jiġi evitat kull ksur tad-drittijiet soċjali tal-ħaddiema, 
kull tfixkil tal-kompetizzjoni u kull riskju ta’ dumping soċjali;

G. billi t-tibdil fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema indipendenti ekonomikament 
dipendenti ma jvarjax radikalment minn dak tal-impjegati, id-drittijiet tagħhom għas-
sigurtà soċjali u għall-impjieg għandhom ikunu aktar bħal dawk tal-impjegati;

Is-sigurtà soċjali għal kulħadd

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati u modernizzati sistemi ta’ protezzjoni soċjali sabiex 
tiġi żgurata protezzjoni soċjali adegwata għal kulħadd, abbażi tal-prinċipji tal-aċċess 
universali u tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni u dwar il-kapaċità ta’ reazzjoni flessibbli 
għall-bidliet demografiċi u tas-suq tax-xogħol;

2. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-finanzjament responsabbli u sostenibbli tas-sistemi 
tas-sigurtà soċjali, l-aktar f’perjodi ta’ kriżi ekonomika, sabiex tiġi żgurata l-adegwatezza 
tal-benefiċċji soċjali, u ma jintesiex li wieħed mill-aktar fatturi importanti tal-investimenti
soċjali hu li dawn jippermettu li jitqabblu l-għanijiet soċjali ma’ dawk ekonomiċi; iqis, 
għalhekk, li dawn ma għandhomx jitqiesu bħala spejjeż, imma pjuttost bħala investiment;

3. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw il-limitu nazzjonali ta’ protezzjoni soċjali li jiżgura 
tal-anqas protezzjoni tas-sorsi ewlenin ta’ introjtu fil-pajjiż u l-aċċess għal benefiċċji 
soċjali bażiċi, l-aktar f’każ ta’ mard, qgħad, maternità u diżabilità, u dan jippermetti li jiġu 
miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-Istati Membri; jistieden ukoll lill-Istati Membri 
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jfasslu strateġiji ta’ żvilupp tas-sigurtà soċjali skont il-proposti tal-ILO;

4. Jenfasizza li protezzjoni soċjali effikaċi jkollha tinkludi miżuri bil-għan li jippromwovu l-
parteċipazzjoni tal-benefiċjarji fis-suq tax-xogħol, u li tnaqqis fil-livell ta’ protezzjoni 
soċjali ma jistimulax l-impjieg;

5. Jistieden lill-Istati Membru jagħmlu aktar sforzi biex joħolqu impjiegi għaż-żgħażagħ u 
jiżguraw li dawn il-ħaddiema żgħażagħ ma jiġux diskriminati billi jiġu limitati d-drittijiet 
tagħhom għas-sigurtà soċjali;

6. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw b’mod partikolari s-sigurtà soċjali tal-gruppi l-aktar 
vulnerabbli – dawk qegħda, il-persuni b’diżabilità, il-familji b’ġenitur wieħed, iż-
żgħażagħ, il-pensjonanti, il-familji żgħażagħ u l-oħrajn; jistieden ukoll lill-Istati Membri 
jiżguraw li s-servizzi soċjali jsiru aktar aċċessibbli għall-persuni l-aktar vulnerabbli kollha 
u l-persuni bi ħtiġijiet ta’ kura fit-tul, l-aktar fiż-żoni rurali;

7. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jieħdu miżuri biex jiġġieldu kontra d-
diskriminazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, kif ukoll miżuri ta’ protezzjoni soċjali sabiex 
is-salarji tan-nisa għall-istess xogħol u l-benefiċċji soċjali tagħhom ma jkunux anqas minn 
dawk tal-irġiel, u biex is-sigurtà soċjali tal-maternità tkun żgurata; jistieden ukoll lill-
Kunsill iħaffef l-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-liv qabel it-twelid u wara t-twelid;

8. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri konkreti biex jiġġieldu kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, inkluż dħul minimu adegwat u sistema ta’ sigurtà soċjali, abbażi ta’ 
diversi prattiki nazzjonali: il-ftehimiet kollettivi jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali;

9. Jistieden lill-Istati Membri jkattru l-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat u prekarju, u 
jiżguraw protezzjoni soċjali adegwata għall-ħaddiema kollha; barra minn dan, iqis li 
għandhom jiġu kkundannati l-każijiet meta, għall-ekonomija, ir-reklutaġġ tas-soltu jiġi 
sostitwit apposta minn kuntratti tax-xogħol atipiċi, li fl-istess ħin inaqqsu s-sigurtà soċjali 
tal-ħaddiema;

10. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina r-regoli dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali u jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri għall-fatt li sabiex jiġu limitati l-abbużi 
marbuta mal-benefiċċji soċjali, ma jridux jiġu applikati miżuri diskriminatorji ta’ 
protezzjoni soċjali għall-ħaddiema mobbli; min-naħa l-oħra jqis li l-ħaddiema mobbli 
kollha jrid ikollhom l-istess drittijiet għas-sigurtà soċjali u jkollhom il-possibilità li jiġu 
assigurati;

11. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina, mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea, jekk, wara t-
tibdiliet riċenti fil-liġi tal-impjieg fl-Istati Membri li riedu jżidu l-flessibilità tas-suq tax-
xogħol, tnaqqsitx is-sigurtà soċjali tal-impjegati u nkisrux il-prinċipji ta’ flessibilità u ta’ 
sigurtà.

12. Jitlob minnufiħ lill-Kummissjoni tinkludi fil-proposti kollha tagħha l-erba’ objettivi 
stabbiliti fl-aġenda tal-ILO dwar ix-xogħol diċenti, u tinkludi fl-eżami annwali tat-tkabbir 
l-objettivi stabbiliti fir-rakkomandazzjoni tal-ILO dwar il-limiti nazzjonali ta’ protezzjoni 
soċjali, sabiex dawn tal-aħħar jiġu żgurati għall-ħaddiema kollha fl-Ewropa, matul 
ħajjithom kollha.
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Is-sigurtà soċjali tal-ħaddiema indipendenti

13. Jenfasizza li x-xogħol indipendenti għandu ċertament jiġi rikonoxxut bħala miżura ta’ 
flessibilità fis-suq tax-xogħol li jippromwovi l-ħolqien ta’ impjiegi u t-tnaqqis tal-qgħad, u 
li t-tibdil pożittiv tiegħu għandu jkollu miżuri adegwati ta’ protezzjoni soċjali tal-
ħaddiema indipendenti;

14. Jenfasizza l-ħtieġa li tkun disponibbli informazzjoni statistika aġġornata u aktar dettaljata 
minn dik disponibbli bħalissa, li tkun tista’ tintuża f’diversi aspetti tas-sorveljanza u tal-
evalwazzjoni tal-importanza ekonomika tal-ħaddiema indipendenti u tal-gruppi differenti 
tagħhom, kif ukoll il-post fis-suq tax-xogħol ta’ skont is-settur, l-istat soċjali, l-età u s-
sess;

15. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li n-nuqqas ta’ definizzjoni ċara tax-xogħol indipendenti 
jikkomplika konsiderevolment il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-ħaddiema 
indipendenti bejn l-Istati Membri u għalhekk jista’ jillimita l-moviment ħieles tal-
ħaddiema;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal qafas li jiddefinixxi ġuridikament in-natura u l-forom 
differenti tal-impjieg atipiku b’mod ġenerali u tax-xogħol indipendenti bħala l-element l-
aktar mifrux tiegħu, u b’hekk tapplika l-liġi tal-impjieg u l-miżuri tal-protezzjoni soċjali 
skont il-forom tal-użu tagħha u tipprevedi l-possibilità li tirregola kif suppost is-sigurtà 
soċjali tal-ħaddiema indipendenti; iqis li għandu jiġi identifikat ukoll b’mod ċar ix-xogħol 
indipendenti falz, u jiġu mmultati dawk li jimpjegaw jekk jiġu verifikati każijiet bħal 
dawn;

17. Jitlob li l-Istati Membri immedjatament jaraw li x-xogħol indipendenti ma jsirx għodda ta’ 
kompetizzjoni inġusta, u lanqas mezz li jimpedixxi lill-ħaddiema milli jibbenefikaw mis-
sigurtà soċjali u mix-xogħol, u li d-drittijiet soċjali u tax-xogħol tal-ħaddiema indipendenti 
jiddependu mill-anqas possibbli mill-istat tagħhom: impjegat jew ħaddiem indipendenti;
min-naħa l-oħra, jitlob li l-assorbiment tal-ħaddiema indipendenti mal-impjegati jiġi evitat 
sabiex jinżammu l-vantaġġi tax-xogħol indipendenti u tal-attività ekonomika ta’ din in-
natura u biex dan jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ispirtu imprenditorjali u tal-kwalità 
tas-servizzi;

18. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw il-protezzjoni soċjali marbuta mal-irtirar, mad-
disżabilità, mal-liv tal-ġenituri, u mal-qgħad, sabiex din tkun adattata aħjar għall-
ħaddiema indipendenti, l-aktar dawk li x-xogħol tagħhom jixbah lix-xogħol tal-impjegati;

19. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jaraw li l-persuni li jixtiequ jiksbu l-istat ta’ 
ħaddiem indipendenti jirċievu b’mod obbligatorju l-informazzjoni xierqa dwar il-
modifikazzjonijiet fil-protezzjoni soċjali tagħhom u d-dritt tagħhom għax-xogħol, kif 
ukoll drittijiet u obbligi oħra marbuta mal-attività ekonomika tagħhom, li jirriżultaw mill-
kisba ta’ dan l-istat;

20. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jlaqqgħu lill-imsieħba soċjali fi proċess ta’ 
żvilupp u ta’ modernizzazzjoni tal-protezzjoni soċjali, u jiżviluppaw id-djalogu soċjali fil-
livell Ewropew u nazzjonali; jistieden ukoll lill-imsieħba soċjali jinkludu fuq l-aġenda 
kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet tax-xogħol u mal-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema 
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indipendenti; 

21. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-parlamenti.
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NOTA SPJEGATTIVA 

I. Siġurtà soċjali għal kulħadd

Il-protezzjoni soċjali hija ċentrali għall-mudell soċjali Ewropew. Il-funzjoni ewlenija 
tagħha hi li tippromwovi l-inklużjoni soċjali u l-ġustizzja soċjali, li tipproteġi d-dħul u li 
tiżgura servizzi edukattivi u tas-saħħa ta’ kwalità għolja għal kulħadd. Il-politika ta’ 
protezzjoni soċjali tirriżulta mir-responsabilità ta’ kull Stat Membru, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà. Madankollu, fil-livell tal-UE, twaqqaf metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni, 
proċess volontarju ta’ kooperazzjoni politika bbażata fuq l-aċċettazzjoni ta’ objettivi u ta’ 
indikaturi komuni. Wieħed mill-objettivi ewlenin tal-protezzjoni soċjali hu li jitkabbru il-
ġustizzja u l-effikaċja tas-servizzi, filwaqt li jiġu promossi l-inklużjoni soċjali u l-koeżjoni, 
pilastri essenzjali tat-tkabbir inklussiv u sostenibbli u tat-tnaqqis tal-faqar. Dawn l-objettivi 
naturalment għandhom l-oriġini tagħhom fil-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea1.

Is-soċjetajiet jeħtieġu protezzjoni soċjali effikaċi biex jegħelbu l-isfidi tal-
globalizzazzjoni u biex jadattaw għall-bidliet. L-assigurazzjoni soċjali, li tiddependi mix-
xogħol, għadha element ewlieni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, imma għadha mhix żgurata 
għar-residenti kollha. Il-protezzjoni soċjali universali, f’konformità mal-Konvenzjoni Nru 102 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (l-ILO) rigward is-sigurtà soċjali (standard 
minimu) li tinkludi l-fergħat kollha tas-sigurtà soċjali fil-livell minimu ta’ benefiċċji, għadha 
mhix aċċessibbli għal kulħadd. Għaldaqstant, huwa indispensabbli li jiġi żgurat għal kull 
persuna l-limitu nazzjonali ta’ protezzjoni soċjali. Il-limitu ta’ protezzjoni soċjali (bl-Ingliż:
Social Protection Floors), bħala politika soċjali integrata, għandu l-għan li jiżgura d-dħul u l-
aċċess għas-servizzi soċjali bażiċi għar-residenti kollha, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali 
lill-gruppi l-aktar vulnerabbli (dawk qegħda, persuni b’diżabilità, familji b’ġenitur wieħed, 
żgħażagħ, pensjonanti, familji żgħażagħ, eċċ.). Irid jiġi żgurat ukoll id-dħul minimu, li 
għandu rwol importanti fir-ridistribuzzjoni tal-ġid billi jiżgura s-solidarjetà u l-ġustizzja 
soċjali u li, partikolarment fi żmien ta’ kriżi, jassumi funzjoni kontroċiklika billi jipprovdi 
fondi addizzjonali biex jiġu stimolati d-domanda u l-konsum interni.

Il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali jistgħu jitqiesu adegwati jekk dawn jippermettu li 
jintlaħqu r-riżultati mistennija ta’ politika soċjali, pereżempju jekk jippermettu li jintlaħqu l-
ħtiġijiet tal-individwi billi jiġġieldu r-riskji ewlenin, u jekk jikkontribwixxu biex jiġi definit 
ir-rapport bejn il-livell tas-servizzi u tal-imposti jew kontribuzzjonijiet imħallsa tul il-ħajja, u 
dan jitqies bħala adegwatezza soċjali “ġusta”.

Is-sistemi ta’ sigurtà soċjali fl-Ewropa għandhom jgħinu biex wieħed ikun armat bil-
quddiem kontra r-riskji u d-dħul baxx, kif ukoll biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fl-Istati Membri 
tal-UE. Madankollu, minħabba d-diffikultajiet ekonomiċi persistenti marbuta mal-kriżi 
finanzjarja, jenħtieġ li jiġu ttrattati kwistjonijiet diffiċli dwar il-finanzjament tas-sistemi. Waqt 
il-kriżi ekonomika, il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE tnaqqsu, filwaqt li n-numru ta’ 
nies qegħda, li jeħtieġu appoġġ soċjali, żdied. Barra minn dan, iż-żieda qawwija fil-qgħad u t-
tnaqqis fis-salarji kkawżaw it-tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, u b’hekk 
heddew il-mudell soċjali Ewropew. Wieħed għandu jinnota wkoll li minħabba l-pressjoni li 
saret fuq il-baġits nazzjonali u minħabba t-tnaqqis fil-pensjonijiet u benefiċċji soċjali oħra, 
                                               
1

 Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tal-20 ta’ Awwissu 2012, dwar il-Protezzjoni Soċjali fil-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-Unjoni 
Ewropea (COM(2012)446).
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ġew affettwati l-aktar il-persuni vulnerabbli u sabu ruħhom taħt il-limitu tal-faqar. Għalhekk, 
fi sforz biex tingħeleb il-kriżi, meta ngħatat prijorità għall-konsolidament baġitarju, id-
dimensjoni tal-politiki soċjali ma ġietx ikkunsidrata biżżejjed, u l-Istati Membri ma tawx 
attenzjoni biżżejjed għall-għanijiet soċjali, fil-qasam tal-impjieg u fil-qasam tal-edukazzjoni, 
definiti fl-istrateġija Ewropa 2020, u l-aktar għat-tnaqqis tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali.

Biex tiġi żgurata protezzjoni soċjali sostenibbli u effikaċi filwaqt li jitqiesu l-proposti 
tal-ILO, l-Istati Membri jridu jfasslu u jimplimentaw strateġiji nazzjonali għall-iżvilupp tas-
sigurtà soċjali. Wieħed mill-objettivi l-aktar importanti tal-istrateġija għall-iżvilupp soċjali 
jrid ikun l-iżgurar tal-investimenti soċjali u tal-effikaċja tagħhom, għaliex dawn jiffaċilitaw il-
koordinazzjoni tal-objettivi soċjali u ekonomiċi. Għalhekk, dawn ma jridux jitqiesu bħala 
spejjeż, imma pjuttost bħala investiment li jippromwovi prestazzjonijiet aħjar u tkabbir 
ekonomiku sostenibbli.

II. Il-ħaddiema indipendenti u l-protezzjoni soċjali tagħhom

1. L-importanza tax-xogħol indipendenti bħala forma ta’ impjieg, l-iżvilupp tiegħu u l-forom 
ġodda tiegħu

L-inizjattiva ewlenija tal-Istrateġija “Ewropa 2020” intitolata “Aġenda għall-ħiliet 
ġodda u l-impjiegi” tirrikonoxxi li x-xogħol indipendenti huwa fattur importanti għall-ħolqien 
tal-impjiegi billi jobbliga lilll-Istati Membri jeliminaw il-miżuri li jiskoraġġixxu x-xogħol 
indipendenti.

Ix-xogħol indipendenti għaddej minn espanzjoni rapida, bl-adozzjoni ta’ varjetà ta’ 
forom ġodda. Fl-2012, 32.8 miljun persuna fl-UE kienet ħaddiem indipendenti, li 
jirrappreżenta 15 % tal-impjieg totali fl-UE. Ix-xogħol indipendenti huwa l-aktar mifrux fil-
Greċja, fl-Italja, fil-Portugall u fir-Rumanija. Din il-forma ta’ xogħol hija l-anqas mifruxa fil-
Lussemburgu, fid-Danimarka, fl-Estonja u fil-Litwanja1. Ir-riżoluzzjoni tas-6 ta‘ Lulju 2010 
tal-Parlament Ewropew tenfasizza li x-xogħol indipendenti qed jiżdied fil-popolarità, l-aktar 
fost iż-żgħażagħ u n-nisa, kif ukoll bħala attività ta’ tranżizzjoni bejn l-impjieg u l-irtirar2.

Matul l-aħħar deċennji, il-kompożizzjoni tal-kategorija tal-ħaddiema indipendenti 
nbidlet b’mod sinifikanti. Il-kategorija tal-ħaddiema indipendenti hi varjata ħafna skont ir-
rwol tagħhom fis-suq tax-xogħol u n-natura tal-attività. Għandha ssir distinzjoni bejn il-
kategorija tal-ħaddiema indipendenti ekonomikament dipendenti biex nifhmu aħjar it-tibdil 
fix-xogħol indipendenti li, wara bidliet kbar soċjali u ekonomiċi, huwa akbar mill-forom ta' 
xogħol indipendenti tradizzjonalment rikonoxxuti fil-pajjiżi tal-UE3.

3. Ma teżistix definizzjoni ċara tax-xogħol indipendenti, rikonoxxuta fil-livell Ewropew
Mhux biss ma teżistix, fil-livell tal-UE, definizzjoni universalment aċċettata tax-xogħol 

indipendenti, imma s-sitwazzjoni hi aktar ikkomplikata minħabba d-diversità tal-forom tax-
xogħol indipendenti. Id-definizzjoni pprovduta mill-ILO fil-“Klassifikazzjoni internazzjonali 

                                               
1 L-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol tal-Unjoni Ewropea tal-2012.
2 Testi adottati b’din id-data, P7_TA(2010)0263.
3 L-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta’ April 2010 “Tendenzi ġodda fil-qasam tax-xogħol indipendenti: il-każ 
speċifiku tax-xogħol indipendenti ekonomikament dipendenti” (SOC/344).(SOC/344).
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skont is-sitwazzjoni fil-professjoni” tippreżenta l-impjieg indipendenti bħala impjieg li r-
rimunerazzjoni tiegħu tiddependi direttament mill-benefiċċji li jirriżultaw mill-oġġetti jew is-
servizzi prodotti. Mill-aspett storiku, hemm tliet gruppi ewlenin ta’ ħaddiema indipendenti: il-
mikroentitajiet, l-impriżi żgħar u l-freelances.

Litteralment, il-ħaddiema indipendenti huma dawk li jaħdmu aktar għalihom infushom 
milli għal terza persuna. Għalkemm din id-definizzjoni tidher sempliċi ħafna, għandu jiġu 
nnotat li x-xogħol indipendenti jinkludi diversità ħafna usa’ ta’ sitwazzjonijiet soċjali u 
ekonomiċi, li ma jistgħux jiġu ttrattati bl-istess mod.

Bħalissa ma teżisti l-ebda definizzjoni ċara, applikata fl-Unjoni Ewropea kollha, li 
tistabbilixxi distinzjoni preċiża bejn, minn naħa, il-ħaddiema indipendenti onesti li jaħdmu 
għalihom infushom u, minn naħa oħra, il-ħaddiema indipendenti foloz. L-awtoritajiet 
kompetenti kollha u l-korpi individwali kollha jużaw il-qafas ġuridiku u regolamentari 
tagħhom stess, li jista’ jvarja skont il-kompetenza u l-qasam politiku (liġijiet fiskali, sigurtà 
soċjali, liġi kummerċjali, suq tax-xogħol, assigurazzjoni)1.

Ma teżisti l-ebda definizzjoni ċara tax-xogħol indipendenti ekonomikament dipendenti.
Ftit pajjiżi Ewropej biss adottaw kategorija intermedja bejn il-ħaddiema indipendenti u l-
impjegati. L-objettiv ewlieni ta’ din ir-regolarizzazzjoni hu li tiġi żgurata protezzjoni aħjar lil 
din il-kategorija intermedja, imma mingħajr ma jiġu inkorporati mal-impjegati.

4. Is-sigurtà soċjali tal-ħaddiema indipendenti: ir-raġunament ġenerali dwar il-problema
L-iżvilupp tal-awtoimprenditorjat iqajjem għadd ta’ problemi dwar id-drittijiet tax-

xogħol u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema indipendenti. Is-sistemi tradizzjonali tas-sigurtà 
soċjali fl-Ewropa dejjem tfasslu għall-protezzjoni tal-impjegati, u ġew parzjalment adattati 
għaliha, kif ġeneralment għadu l-każ. Għalhekk huwa diffiċli li dawn jiġu adattati għall-
ħaddiema indipendenti.

Jekk naraw fil-qosor il-politika tal-Istati Membri tal-UE fir-rigward tal-ħaddiema 
indipendenti, jirriżulta li l-ħaddiema indipendenti huma vittmi ta’ diskriminazzjoni u/jew 
għandhom protezzjoni anqas f’ċerti pajjiżi, minħabba kontribuzzjonijiet soċjali ogħla, jew l-
oppost, minħabba kontribuzzjonijiet aktar baxxi li joffru kopertura soċjali anqas.
Probabbilment id-Danimarka hija waħda mill-aħjar eċċezzjonijiet fejn il-ħaddiema 
indipendenti għandhom l-istess drittijiet bħall-impjegati2.

Il-politika ta’ protezzjoni soċjali fir-rigward tal-ħaddiema indipendenti hi kkomplikata 
mill-fatt li dan il-grupp, kif issemma qabel, hu mħallat ħafna. Għalhekk, il-miżuri ta’ sigurtà 
soċjali applikati għal waħda mill-partijiet ta’ dan il-grupp jistgħu jkunu irrazzjonali u 
inaċċettabbli għal parti oħra. Il-grupp tal-ħaddiema indipendenti jinkludi wkoll il-persuni li 
jistgħu jieħdu ħsieb lilhom infushom jew il-professjonisti ta’ ċerti setturi li jirċievu 
rimunerazzjoni konsiderevoli bħall-persuni li l-attività tagħhom jew il-benefiċċji pprovduti 
jiddependu minn klijent wieħed biss, u dawk li x-xogħol tagħhom ma jvarjax mix-xogħol ta’ 
impjegat. Fl-ewwel każ, il-miżuri ta’ sigurtà soċjali applikati għall-impjegati jistgħu jkunu 

                                               
1 L-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ Marzu 2013 dwar l-abbuż mill-istatus ta’ persuna li taħdem għal rasha, 
(INT/628).
2 Id-dikjarazzjoni tal-Osservatorju Ewropew tal-Impjieg (2010). 
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eċċessivi u inaċċettabbli, u fit-tieni każ, hemm ir-riskju li l-impjegati ma jkunux protetti 
b’mod adegwat kontra r-riskji soċjali.

5. Abbuż tal-istat ta’ attività indipendenti
L-ILO wissiet bil-quddiem dwar abbużi possibbli ta’ ċerti forom ta’ attività indipendenti 

li jinjoraw id-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni komunitarja li normalment huma garantiti 
mill-kundizzjonijiet tal-impjieg. Dawn l-abbużi jieħdu forom differenti, mill-frodi fil-
kontribuzzjonijiet soċjali, għall-frodi fiskali, għaċ-ċirkonvenzjoni tal-liġi tax-xogħol, sax-
xogħol mhux iddikjarat. Dan hu tfixkil serju tal-kompetizzjoni għad-detriment tal-ħaddiema 
indipendenti, il-mikroentitajiet u l-SMEs veri.

Il-ħaddiem indipendenti għandu d-dritt li jiddeċiedi liberament li jwettaq attività mhux 
bħala impjegat, imma jrid ikun infurmat dwar tnaqqis eventwali fil-protezzjoni soċjali tiegħu. 
Għandu jiġi nnotat li qed titfaċċa aktar spiss tal-problema tal-ħaddiema indipendenti “foloz”, 
spiss furzati minn min iħaddimhom biex jaħdmu taħt kundizzjonijiet mill-agħar. Għalhekk 
jeħtieġ li jitfakkru d-dispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-
6 ta’ Lulju 2010, li tenfasizza li d-dritt fundamentali għandu jkun żgurat lill-ħaddiema kollha, 
indipendentement mill-istat tagħhom.

6. Id-drittijiet tas-sigurtà soċjali tal-ħaddiema indipendenti huma inqas
F’diversi pajjiżi, il-ħaddiema indipendenti qegħdin fis-sistema tal-pensjoni parzjalment 

biss. Din id-dispożizzjoni tista’ tiġi kklasifikata bħala effiċjenti meta tiġi applikata għall-
grupp tal-professjonisti li jirċievu rimunerazzjoni konsiderevoli u li jistgħu jieħdu ħsieb 
lilhom infushom, imma meta jkunu involuti ħaddiema indipendenti ekonomikament 
dipendenti jew saħansitra ħaddiema foloz indipendenti, din tikkostitwixxi riskju ta’ faqar f’età 
avvanzata minħabba kontribuzzjonijiet baxxi u konsegwentement pensjonijiet tal-irtirar baxxi.
Argument simili jista’ jiġi applikat għall-pensjoni tal-invalidità.

Il-ħaddiema indipendenti huma wkoll anqas protetti f’każ ta’ maternità/paternità. Dawn 
mhux dejjem għandhom drittijiet adegwati għal-liv tal-ġenituri u drittijiet konnessi oħra 
(pereżempju: Ċipru, il-Pajjiżi Baxxi, ir-Renju Unit, il-Polonja)1. U f’dan il-każ, għandu 
jingħata interess partikolari lill-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema indipendenti. Studji u analiżi 
riċenti2 jikkonfermaw ir-rakkomandazzjoni li titlob l-armonizzazzjoni tal-protezzjoni tal-
maternità/paternità tal-ħaddiema indipendenti ma’ dik tal-impjegati.

Il-ħaddiema indipendenti għandhom protezzjoni saħansitra anqas f’każ ta’ qgħad. Il-
kontribuzzjonijiet għall-kumpens tal-qgħad japplikaw l-aktar għall-impjegati. Ċerti pajjiżi bi 
protezzjoni soċjali żviluppata sew biss joffru kopertura lill-ħaddiema indipendenti3. 

7. Il-ħtieġa ta’ azzjoni kollettiva
Diversi ħaddiema indipendenti jagħrfu li huma aktar vulnerabbli mill-impjegati. Jafu li 

mhumiex protetti minn ftehimiet kollettivi, u s-suq hu kapaċi biss parzjalment li jsovi l-
problemi tagħhom. Dan jista’ jikkostitwixxi l-bażi tal-impenni kollettivi tagħhom fil-qasam 
tas-solidarjetà obbligatorja. It-trejdjunjins ukoll iridu jindirizzaw l-isfida billi jfasslu mill-ġdid 

                                               
1 Ir-Rapport tal-Kummissjoni intitolat “Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood”, il-Kummissjoni 
Ewropea, DĠ Ġustizzja,, Novembru 2012, p. 29.
2 “Self-employed workers: industrial relations and working conditions”, Eurofound 2009, p. 76.
3 “World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond”, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol –
Ġinevra.: ILO, 2010, p. 59.



PR\1004729MT.doc 15/15 PE519.788v01-00

MT

l-attivitajiet tagħhom u jingħaqdu fl-interess tal-ħaddiema kollha, kemm dawk fl-impjieg 
permanenti kif ukoll flessibbli, tipiku jew atipiku, b’salarju jew kważi b’salarju jew tal-
ħaddiema indipendenti1.

8. Il-problemi li jirriżultaw mill-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali
Id-definizzjonijiet ivarjaw mhux biss minn pajjiż Ewropew għal ieħor, imma anke fil-

liġi tal-UE. Dan in-nuqqas ta’ ċarezza jippreżenta problemi kbar f’sitwazzjonijiet 
transkonfinali. In-nuqqas ta’ interkomunikazzjoni bejn l-oqfsa legali nazzjonali u dak 
Ewropew fir-rigward tad-distinzjoni bejn l-okkupazzjoni ta’ impjieg u l-għoti ta’ servizzi 
iwassal biex il-kunċett ta’ ħaddiem indipendenti jsir kwistjoni problematika, l-aktar fil-każ 
tax-xogħol transkonfinali2.

                                               
1 Westerveld M. “The new self-employment: an issue for social policy?” il-Ġurnal Ewropew tas-Sigurtà Soċjali, il-Volum 14 (2012), Nru 3, 
p. 170-171.
2 L-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta’ Marzu 2013 dwar l-abbuż mill-istatus ta’ persuna li taħdem għal rasha, 
(INT/628).


