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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar kuntratti atipiċi, karrieri professjonali sikuri, flessigurtà u forom ġodda ta' 
djalogu soċjali
(2009/2220(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Impenn Komuni għall-
Impjiegi' (COM(2009)0257),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Pjan Ewropew għall-
Irkupru Ekonomiku' (COM(2008)0800) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament dwarha tal-11 ta' 
Marzu 20091,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Nixprunaw l-irkupru 
Ewropew' (COM(2009)0114),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Sħubija għall-bidla 
f'Ewropa wara t-tkabbir – It-titjib tal-kontribut tad-djalogu soċjali Ewropew' 
(COM(2004)0557),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem 'Lejn Prinċipji Komuni ta' 
Flessigurtà: Aktar impjiegi u impjiegi aħjar permezz tal-flessibbiltà u s-sigurtà' 
(COM(2007)0359) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament dwarha tad-29 ta' Novembru 20072,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni 'Li timmodernizza l-liġi dwar ix-xogħol 
biex taffaċċa l-isfidi tas-seklu 21' (COM(2006)0708), u r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
dwarha tal-11 ta' Lulju 20073,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2009 (il-flessigurtà fi 
żminijiet ta' kriżi),
– wara li kkunsidra r-rapport tal-Missjoni għall-Flessigurtà, 'L-implimentazzjoni tal-

prinċipji komuni tal-flessigurtà fil-qafas tar-rawnd tal-perjodu 2008-2010 tal-Istrateġija 
ta' Lisbona', tat-12 ta' Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill EPSCO tal-5 u s-6 ta' Diċembru 2007,
– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tas-sħab soċjali Ewropej fir-rapport bl-isem, 

‘Sfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw is-swieq tax-xogħol Ewropej: analiżi konġunta tas-sħab 
soċjali Ewropej’, tat-18 ta’ Ottubru 2007,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-

0000/2010),

A. billi l-impjiegi atipiċi, bħax-xogħol part time, każwali jew ta' perjodu fiss, ix-xogħol 
temporanju mal-aġenziji, ix-xogħol ta' min jaħdem għal rasu, ix-xogħol indipendenti jew 
mid-dar jew it-teleworking(xogħol mid-dar permezz tal-kompjuter), kiber b'mod 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0123.
2 Testi adottati, P6_TA(2007)0574.
3 Testi adottati, P6_TA(2007)0339.
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sinifikanti mill-1990 filwaqt li għadu jitqies bħala xogħol 'atipiku',

B. billi l-globalizzazzjoni u l-iżviluppi teknoloġiċi mgħaġġla qed jikkawżaw ristrutturar 
ekonomiku estensiv, filwaqt li qed jikkawżaw tibdiliet fir-relazzjonijiet tal-impjiegi u fl-
għamla tal-kompiti tal-ħaddiema,

C. billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika tista' twassal għal swieq tax-xogħol instabbli u għal 
żieda fl-esklużjoni soċjali,

D. billi għandu jkun żviluppat approċċ sostanzjali u kumplimentari tal-UE, li jiffoka b'mod 
qawwi fuq taħlita ta' miżuri politiċi li jappoġġjaw lil xulxin fl-oqsma tal-politiki 
ekonomiċi, ambjentali, tal-impjiegi u soċjali,

E. billi r-rata tal-qgħad fl-UE 27 żdiedet għal 10% (2009), li huwa l-istess livell bħal dak fl-
Istati Uniti, u l-qgħad x'aktarx jilħaq l-ogħla livell tiegħu qabel it-tieni nofs tal-2010,

F. billi analiżi tal-bidliet fl-impjiegi skont il-livell edukattiv turi li n-numru ta' persuni bi ftit 
kompetenzi professjonali li għandhom impjieg naqas f'dawn l-aħħar snin,

G. billi kull sena l-medja hi li bejn wieħed minn kull ħamsa u kwart tal-ħaddiema Ewropej 
ibiddlu l-impjieg,

H. billi r-rata ta' tranżizzjoni bejn il-qgħad u l-impjieg hija għolja, b'terz min-nies qiegħda u 
10% tal-popolazzjoni inattiva jsibu impjieg fi żmien sena,

I. billi, fl-UE 27, 45% tal-perjodi kollha ta' qgħad idumu iktar minn sena, meta mqabbla ma' 
madwar 10% fl-Istati Uniti,

J. billi r-rata ta' bdil fl-impjiegi (mill-Franċiż, it-Taljani fehmu ħażin) hija ogħla fost in-nisa 
milli fost l-irġiel (differenza ta' ħames punti perċentwali) u fost il-ħaddiema żgħażagħ (li 
għandhom inqas minn 24 sena), u tonqos aktar ma l-livell edukattiv jogħla,

K. billi f'xi Stati Membri kien hemm żieda fl-inċidenza ta' xogħol mhux iddikjarat, li jista' 
jwassal għal problemi ekonomiċi, soċjali u politiċi serji,

L. billi l-valutazzjoni tal-flessigurtà hija kumplessa u huwa essenzjali li jkun hemm approċċ 
olistiku, li juri t-taħlit flimkien tal-erba' dimensjonijiet tal-arranġamenti kuntrattwali, tat-
tagħlim tul il-ħajja, tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol u tas-sistemi moderni tas-sigurtà 
soċjali, kif ukoll l-interazzjoni ta' bejniethom,

M. billi, fil-politiki tal-impjiegi, l-opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel jeħtieġ li jiġu 
promossi b'mod attiv,

N. billi, filwaqt li d-djalogu soċjali żviluppa b'modi differenti madwar l-Ewropa, b'mod 
ġenerali d-diffikultajiet ekonomiċi u finanzjarji li qed jiżdiedu wasslu għal djalogu 
tripartitiku intensifikat,

A. Il-kuntratti atipiċi
1. Jistieden lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-2010 biex jipprovdi gwida ċara u miżuri 
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konkreti biex jiġu salvagwardjati l-impjiegi u jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi fil-qafas 
ta' Strateġija UE2020 ambizzjuża;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli l-isforzi li saru mill-Missjoni għall-Flessigurtà 
biex l-Istati Membri jingħataw għajnuna fil-promozzjoni tal-prinċipji tal-flessigurtà, u 
jirrimarka li t-tagħlim reċiproku u l-iskambji tal-aħjar prattika, kif ukoll il-metodu miftuħ 
ta' koordinazzjoni, huma għodda essenzjali biex jiġu kkoordinati l-approċċi politiċi 
differenti tal-Istati Membri;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon il-varjetà wiesgħa tat-tradizzjonijiet tax-xogħol, tal-forom 
kuntrattwali u tal-mudelli tan-negozju li jeżistu fis-swieq tax-xogħol;

4. Jirrakkomanda li l-prijoritajiet għar-riforma tal-liġi tax-xogħol, fejn hi meħtieġa, għandha 
tiffoka fuq: l-estensjoni tal-protezzjoni tal-ħaddiema f'forom atipiċi ta' impjieg; il-kjarifika 
tas-sitwazzjoni tal-impjiegi dipendenti; azzjoni kontra xogħol mhux iddikjarat; u l-
faċilitazzjoni tat-tranżizzjonijiet bejn diversi sitwazzjonijiet ta’ impjieg u qgħad;

5. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżviluppaw modalitajiet ġodda ta' aċċess għall-
impjiegi permezz tad-definizzjoni' dispożizzjonijiet ġodda tal-liġi tax-xogħol li jkopru, 
pereżempju, ix-'xogħol minn distanza', il-kuntratti 'bi skop speċifiku' u l-kuntratti 
'b'missjoni';

6. Jinnota li ż-żieda fil-proporzjon tal-kuntratti mhux tradizzjonali jew atipiċi għandha 
dimensjoni qawwija tal-ġeneru sesswali u interġenerazzjonali, peress li l-ħaddiema nisa, 
ta' età aktar anzjana u anke dawk żgħażagħ huma rrappreżentati b'mod sproporzjonat fl-
impjiegi atipiċi; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiġġieldu u 
jissorveljaw dan l-iżbilanċ;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw id-Direttiva 97/81/KE u d-Direttiva 
99/70/KE;

8. Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva 2008/104/KE u jitlob li tiġi implimentata minnufih;

9. Jenfasizza li l-forom atipiċi ta' xogħol għandhom jimxu id f'id ma' appoġġ għall-ħaddiema 
li jsibu lilhom infushom f'sitwazzjonijiet ta' tranżizzjoni minn impjieg jew status ta' 
xogħol għal ieħor;

10. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżviluppaw politiki ta' intervent attiv li jagħtu lill-
ħaddiema li jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol intitolament għal appoġġ individwali matul 
dan il-perjodu li jkun strettament meħtieġ għalihom sabiex iżidu l-impjegabilità tagħhom 
permezz tat-taħriġ u r-rikwalifikazzjoni; il-persuni qegħda għandhom jerġgħu jidħlu fis-
suq tax-xogħol malajr anke jekk il-kuntratti tagħhom ikunu atipiċi, bl-iktar 
kunsiderazzjoni importanti tkun li l-persuni jinżammu fis-suq tax-xogħol;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tanalizza u tissorvelja t-tipi differenti ta' strumenti 
żviluppati fil-politiki nazzjonali ta' attivazzjoni;

12. Jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri biex jeliminaw l-impjiegi illeċiti u jemmen li l-
implimentazzjoni ta' strateġiji ta' flessigurtà tista' tgħin biex jiġu miġġielda l-impjiegi 
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illeċiti u biex il-forom ta' xogħol 'atipiċi ħafna' jsiru inqas prekarji;

13. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu impjiegi ta' kwalità għolja, inklużi l-impjiegi ekoloġiċi, u li 
tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali;  jikkunsidra, għalhekk, li hemm ċans akbar li l-persuni 
jaċċettaw l-isforzi rikjesti minnhom jekk il-perċezzjoni ta' dawn l-isforzi tkun li huma 
ġusti u li jiffaċilitaw l-impjiegi u l-integrazzjoni soċjali;

B. Il-flessigurtà u l-karrieri professjonali sikuri

14. Jemmen li l-flessigurtà għandha tkun definita bħala l-għaqda tal-flessibilità u tas-sigurtà 
fis-suq tax-xogħol, biex tiġi faċilitata ż-żieda kemm tal-produttività kif ukoll tal-kwalità 
tal-impjiegi billi tiġi garantita s-sigurtà, filwaqt li tippermetti l-flessibilità li l-kumpaniji 
għandhom bżonn biex joħolqu l-impjiegi bħala reazzjoni għall-bżonnijiet tas-suq li dejjem 
qed jinbidlu; huwa tal-opinjoni li r-rekwiżiti tal-flessibilità u tas-sigurtà mhumiex 
kontradittorji u jinfurzaw lil xulxin;

15. Jemmen li, speċjalment fil-kuntest tas-sitwazzjoni ekonomika preżenti, l-implimentazzjoni 
tal-flessigurtà hija dejjem aktar meħtieġa, u jfakkar li l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-
flessigurtà tirrikjedi riformi strutturali ambizzjużi bbażati fuq kunsens sod; 

16. Jemmen li l-kumpaniji ma jafdawx is-suq tax-xogħol u jqisuh li mhux affidabbli fil-
kuntest tal-kriżi ekonomika attwali, u li ma għandhomx viżjoni fuq perjodu twil ta' żmien;

17. Jitlob, fil-kuntest tal-organizzazzjoni moderna tax-xogħol, li jinħolqu arranġamenti 
kuntrattwali flessibbli u siguri; minkejja dan jemmen li l-kuntratti tax-xogħol ta' perjodu 
indefinit għandhom jibqgħu l-forma ewlenija ta' impjieg, filwaqt li wieħed iżomm 
f'moħħu li ċertu persuni jippreferu kuntratti atipiċi, speċjalment l-istudenti u ż-żgħażagħ li 
jeħtieġu diversità ta' esperjenzi;

18. Jikkundanna s-sostituzzjoni abbużiva ta' impjiegi regolari b'forom ta' kuntratti atipiċi li 
huma b'detriment tal-pubbliku ġenerali, l-impjegati u l-kompetituri; jenfasizza li forom 
bħal dawn ta' kuntratti jiksru l-mudell soċjali Ewropew;

19. Jemmen b'mod qawwi li, meta jitqiesu t-tradizzjonijiet differenti fl-Istati Membri, 
kwalunkwe forma ta' impjieg għandu jkollha marbuta magħha għadd ta' drittijiet, li 
għandhom jinkludu: it-trattament ugwali fl-impjieg, il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza 
tal-ħaddiema u dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol/tal-mistrieħ, il-libertà tal-
assoċjazzjoni u tar-rappreżentazzjoni, in-negozjar kollettiv, l-azzjoni kollettiva u l-aċċess 
għat-taħriġ;

20. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jinvestu fil-ħiliet u 
fit-taħriġ biex jappoġġjaw l-impjiegi sostenibbli; għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri 
biex jinvestu fil-persuni billi jimplimentaw u jiffinanzjaw b'mod rigoruż strateġiji ta' 
tagħlim tul il-ħajja;

21. jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw politiki li jippermettu lin-nies jibbilanċjaw 
ix-xogħol flessibbli u l-ħajja tal-familja b'mod aħjar, filwaqt li jiżguraw li l-ħinijiet tal-ftuħ 
tal-faċilitajiet tal-kura tat-tfal ikunu adattati għall-ħinijiet tax-xogħol;
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22. Jirrakkomanda b'mod qawwi li l-inizjattiva tal-UE għall-impjiegi għandha tinkludi 
intervent bikri fil-mument meta fil-fatt jintilfu l-impjiegi, jekk xejn sabiex jitnaqqas ir-
riskju li l-persuni jiġu esklużi mis-suq tax-xogħol;

23. Jistieden lill-Istati Membri biex isaħħu l-iskemi ta' attivazzjoni, speċjalment għal dawk li 
għandhom ftit kompetenzi professjonali, permezz ta' pariri personalizzati, taħriġ (mill-
ġdid) intensiv tal-ħaddiema, impjiegi ssussidjati u għotjiet tal-bidu għal min jaħdem għal 
rasu u għan-negozji;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jeliminaw il-piżijiet amministrattivi 
biex jiffaċilitaw l-ambjent tan-negozju, speċjalment għall-SMEs;

25. Jistieden lill-Istati Membri biex jirrappurtaw dwar l-istat attwali fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-mogħdijiet tal-flessigurtà;

C. Forom ġodda ta' djalogu soċjali
26. Jemmen li r-rikonoxximent formali tar-rwol tas-sħab soċjali fit-Trattat il-ġdid huwa 

progress, peress li jirrikonoxxi l-awtonomija tagħhom u jerġa' jafferma l-importanza tal-
appoġġ tagħhom fil-promozzjoni tad-djalogu soċjali;

27. Huwa tal-opinjoni li r-rikonoxximent tas-Samit Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi 
bħala korp istituzzjonali jikkontribwixxi għall-involviment tas-sħab soċjali fil-politiki 
ekonomiċi tal-UE;

28. Jemmen li l-kontribut tas-sħab soċjali Ewropej u nazzjonali biex tintlaħaq l-istrateġija 
UE2020 hija partikolarment importanti fir-rigward tal-ilħuq tal-miri tal-impjiegi u l-
implimentazzjoni tal-aġenda tal-flessigurtà;

29. Jistieden lis-sħab soċjali nazzjonali biex jegħlbu r-riżervi kontra l-'barranin' (impjegati 
b'kuntratti atipiċi jew 'atipiċi ħafna') u biex jibbilanċjaw id-drittijiet u r-rekwiżiti ta' 
protezzjoni soċjali tagħhom ma' dawk 'ta' ġewwa';

30. Jistieden lis-sħab soċjali fil-livell Ewropew u nazzjonali biex jappoġġjaw l-investiment fi 
strateġiji tat-tagħlim tul il-ħajja;

31. Jinnota li l-involviment tas-sħab soċjali fit-tfassil tal-politiki u fl-implimentazzjoni jvarja 
ħafna minn Stat Membru għall-ieħor, iżda li ġeneralment ix-xejra hi li jsir użu ta' taħlita 
usa' ta' strumenti biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika; jemmen li l-kwalità tal-appoġġ 
soċjali u istituzzjonali li jgawdu minnu s-sħab soċjali huwa probabbilment l-aktar fattur 
determinanti tal-kwalità tal-kontribut tagħhom;

32. Jemmen li n-negozjar kollettiv wera li hu strument effikaċi biex jinżammu l-impjiegi u li 
jippermetti lill-kumpaniji jsibu soluzzjonijiet flessibbli biex jittrattaw it-tnaqqis fir-ritmu 
ekonomiku;

33. Huwa konvint li r-rwol tal-gvernijiet huwa deċiżiv biex jiġu pprovduti l-prekundizzjonijiet 
għal negozjar kollettiv inklużiv u effikaċi u biex jiġu inklużi strutturi tripartitiċi biex jiġu 
involuti s-sħab soċjali fit-tfassil tal-politika pubblika, skont il-prattika u t-tradizzjonijiet 
nazzjonali;
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34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali, lill-Kumitat Ewropew għall-
Impjiegi, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-pajjiżi kandidati.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha qed jaffaċċjaw kriżi finanzjarja, ekonomika u 
soċjali profonda u jeħtieġu li jagħmlu sforzi kbar biex jissalvagwardjaw l-akbar numru ta' 
impjiegi u l-aktar ammont ta' xogħol possibbli fl-Ewropa.

Ir-rapporteur konvinta li l-mudell soċjali Ewropew, bl-objettivi tiegħu ta' tkabbir sostenibbli, 
impjieg sħiħ, progress soċjali, benessri u protezzjoni soċjali, jista' jiggwida lill-Unjoni 
Ewropea u lill-Istati Membri tagħha biex toħroġ mill-kriżi.

Sabiex noħorġu mill-kriżi u nissalvagwardjaw l-impjiegi, nevitaw li jkun hemm ħafna qgħad 
u ngħinu lil dawk li m'għandhomx xogħol biex isibu impjiegi ġodda, jeħtieġ li nżidu l-isforzi 
tagħna biex ninvestu fil-ħiliet, fit-taħriġ u fil-ħolqien sostenibbli tal-impjiegi.

Minħabba dak li ntqal hawn fuq,, ir-rapporteur tistenna li jintlaħaq ftehim waqt il-Kunsill 
Ewropew tar-Rebbiegħa dwar gwida ċara u miżuri konkreti biex jiġu ssalvagwardjati l-
impjiegi u jinħolqu opportunitajiet ta' xogħol fil-qafas tal-Istrateġija UE2020.

Fl-Istrateġja UE2020, l-għan għandu jkun li titnieda b'mod effikaċi inizjattiva komprensiva 
Ewropea għall-impjiegi, billi jiġi żgurat li intrapriża tkun tista' titwaqqaf bla ħlas fi żmien tlett 
ijiem fi kwalunkwe post fl-Unjoni Ewropea, u li l-formalitajiet biex jiġu impjegati l-ewwel 
ħaddiema jkunu jistgħu jsiru minn punt ta' aċċess wieħed minn naħa, u min-naħa l-oħra, billi 
jissaħħu l-iskemi ta' attivazzjoni, b'mod partikulari għal dawk bi ftit kapaċitajiet, permezz ta' 
pariri personalizzati, taħriġ jew taħriġ mill-ġdid intensivi, u titjib fil-kapaċitajiet tal-ħaddiema, 
l-apprentistati, l-impjieg issussidjat u għotjiet biex dawk li jaħdmu għal rashom u n-negozji 
jkunu jistgħu jibdew joperaw; barra minn hekk, jappoġġja l-allokazzjoni tal-ħlasijiet tal-Fond 
Soċjali Ewropew mill-Kummissjoni għall-promozzjoni tal-iżvilupp u t-tqabbil tal-kapaċitajiet;

Din l-inizjattiva Ewropea għall-impjiegi għandha tinkludi intervent bikri fil-waqt meta fil-fatt 
jintilfu l-impjiegi, jekk xejn sabiex jitnaqqas ir-riskju li n-nies jiġu esklużi mis-suq tax-
xogħol. Interventi ta' dan it-tip se jirrikjedu investiment sinifikanti fit-taħriġ, inkluża żieda 
f'dawk li jagħtu t-taħriġ, waqt li tingħata attenzjoni għall-mod kif il-programmi ta' taħriġ u ta' 
integrazzjoni mill-ġdid fil-qasam tax-xogħol ikunu jistgħu jiġu kkoordinati aħjar, u għandhom 
mhux biss jużaw miżuri fuq perjodu ta' żmien qasir iżda wkoll għandhom jippruvaw biex 
kwalifiki ta' livell għoli jsiru possibbli sabiex jiżdiedu l-livelli ta' kwalifiki globali fl-Unjoni 
Ewropea u biex tingħata reazzjoni għall-bżonnijiet li qed jinbidlu tal-ekonomija attwali.

Ir-rapporteur temmen li hemm ċans akbar li l-persuni jaċċettaw l-isforzi rikjesti minnhom 
jekk, minn naħa, il-perċezzjoni ta' dawn l-isforzi tkun li huma ġusti u, min-naħa l-oħra, li 
jiggarantixxu l-impjiegi u l-integrazzjoni soċjali. Għaldaqstant l-Istati Membri jeħtiġilhom li 
jinvestu fil-persuni billi jimplimentaw b'mod vigoruż l-istrateġiji tat-Tagħlim Tul il-Ħajja u 
appoġġ finanzjarju addizzjonali. Għaldaqstant is-sħab soċjali fil-livell Ewropew u nazzjonali 
jeħtieġ li jappoġġjaw l-investiment fl-istrateġiji tat-Tagħlim Tul il-Ħajja. Mira nazzjonali 
għall-investiment finanzjarju fit-Tagħlim Tul il-Ħajja mill-gvernijiet u mis-sħab soċjali tgħin 
biex tiżgura karrieri professjonali sikuri.

Ir-rapporteur hija konvinta li fil-politiki tal-impjiegi u dawk soċjali, hija meħtieġa l-
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promozzjoni attiva tal-opportunitajiet ugwali għan-nisa u għall-irġiel.

Il-fatti

Ir-rata ġenerali ta' qgħad żdiedet fl-2009 fl-UE 27 minn 8 għal 9.6% (għall-irġiel minn 7.8 
għal 9.8 u għan-nisa minn 8.1 għal 9.3).

F'dawn l-aħħar snin l-ammont totali ta' persuni impjegati li jaħdmu part time baqa' għoli u 
stabbli, u s-sehem tiegħu kien ogħla fl-UE 15 milli fil-pajjiżi li daħlu riċentement. Is-sehem 
tal-ħaddiema part time żdied fl-UE 27 matul l-2009 meta mqabbel mal-2008 b'madwar 0.5%. 
Din hija żieda relattivament kbira meta jitqies li bejn l-2006 u l-2008 ż-żieda globali kienet 
biss ta' 0.1%. Fl-2008 'l fuq minn 18% ta' dawk kollha li kienu impjegati fl-UE 27 kienu 
jaħdmu part time (31% tan-nisa kollha impjegati u kważi 8% tal-irġiel impjegati) u mill-
ammont totali tal-impjegati li kienu jaħdmu part time, madwar 24% kienu qed jagħmlu dan 
mhux għax iridu (madwar 30% tal-irġiel u iktar minn 22% tan-nisa). Ir-raġuni ewlenija għax-
xogħol part time involontarju (24% tal-persuni impjegati part time kontra qalbhom) huwa li l-
persuni ma setgħux isibu impjieg full time.

Dawk li huma impjegati għal perjodu fiss kienu aktar sensittivi għas-sitwazzjoni ekonomika. 
In-numru totali ta' impjegati fl-UE 27 b'kuntratt temporanju naqas b'1.7 miljun bejn l-2007 u 
l-2009. Dan jirrappreżenta tnaqqis ta' madwar 6.3%, li huwa ħafna ikbar mit-tnaqqis ta' 1.3% 
fin-numru ta' impjegati b'kuntratt permanenti matul l-istess perjodu.

L-ammont ta' persuni li jaħdmu għal rashom kien naqas mill-2000 'l hawn, iżda baqa' stabbli 
f'dawn l-aħħar snin. Fl-2007 iktar minn 15% ta' dawk kollha impjegati fl-UE 27 kienu jaħdmu 
għal rashom (b'differenza bejn l-irġiel u n-nisa ta' madwar 6%), meta mqabbel ma' madwar 
7% fl-Istati Uniti.

Mit-total tal-persuni impjegati, madwar 14% jinsabu f'impjieg temporanju (2008). Ir-
raġunijiet ewlenin huma li l-impjegati qed jirċievu tagħlim jew taħriġ jew ma setgħux isibu 
impjieg permanenti.

Madwar 5% ta' dawk kollha li kienu impjegati qed jaħdmu mid-dar (2008).

Il-Flessigurtà

Ix-xogħol atipiku jirreferi għal relazzjonijiet ta' impjiegi li ma jikkonformawx mal-mudell 
standard jew 'tipiku' ta' impjieg full time, regolari, ta' perjodu indefinit b'persuna waħda li 
tħaddem u fuq perjodu twil ta' żmien. Il-kuntratti flessibbli huma strument użat fl-Istati 
Membri bħala parti mill-politiki tal-impjiegi u għenu lil min m'għandux xogħol biex isib 
impjieg. Qed jinħolqu forom 'atipiċi ħafna' ta' impjiegi (jiġifieri kuntratti ta' impjieg ta' inqas 
minn sitt xhur, b'inqas minn 10 sigħat xogħol u kuntratti ta' xogħol mhux bil-miktub). Dawn 
il-forom ta' impjiegi huma l-aktar prevalenti fost il-ħaddiema żgħażagħ (19-29 sena) u dawk 
ta' età ikbar (50 sena u iktar), in-nisa u dawk bi ftit kompetenzi professjonali. Ħaddiema 
b'forom 'atipiċi ħafna' ta' impjieg jirċievu inqas taħriġ, ikollhom prospetti ta' karriera iktar 
limitati u inqas dħul meta mqabbla ma' kategoriji oħrajn ta' ħaddiema, u b'hekk ikollhom 
profil ta' impjieg iktar prekarju.

Ir-rapporteur hija konvinta li l-Istati Membri għandhom jissorveljaw u janalizzaw l-iżviluppi 
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fit-tipi kollha tal-kuntratti.

Ir-rapporteur hija konvinta li l-implimentazzjoni vigoruża tal-istrateġiji tal-flessigurtà tista' 
tgħin fil-ġlieda kontra l-impjiegi illeċiti u tnaqqas il-prekarjetà ta' forom 'atipiċi ħafna' ta' 
xogħol. Fil-qafas tal-istrateġija ta' flessigurtà ikun aħjar li l-attenzjoni tingħata lit-
tranżizzjonijiet għal impjiegi kwalitattivament tajbin milli liż-żamma tal-impjiegi. F'dan il-
qafas, l-Istati Membri għandhom jinvestu f'politiki attivi tas-suq tax-xogħol u riformi 
istituzzjonali. Barra minn hekk, ir-rapporteur hija konvinta li l-Istati Membri għandhom 
janalizzaw b'mod kritiku l-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni tal-impjiegi peress li din tispjega d-
differenzi kbar bejn l-Istati Membri fl-inċidenza ta' qgħad fuq perjodu twil ta' żmien u f'kemm 
idumu l-impjiegi.

Ir-rapporteur hija konvinta li hemm dimensjoni importanti tal-ġeneri sesswali fid-dibattitu 
dwar ix-xogħol atipiku, peress li l-irġiel huma rrappreżentati b'mod sproporzjonat fir-
relazzjonijiet tipiċi tal-impjiegi u numru dejjem akbar ta' nisa fil-popolazzjoni li taħdem qed 
jaħdmu f'kundizzjonijiet atipiċi.

Id-Djalogu Soċjali

Ir-rapporteur temmen li r-rikonoxximent formali tar-rwol tas-sħab soċjali fit-Trattat il-ġdid 
huwa progress, peress li jirrikonoxxi l-awtonomija tagħhom u jerġa' jafferma l-appoġġ li l-
Unjoni Ewropea għandha tagħti lill-promozzjoni tad-djalogu soċjali. Ir-rikonoxximent tas-
Samit bi Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi bħala korp istituzzjonali jikkontribwixxi għall-
involviment tas-sħab soċjali fil-politiki ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea.

Il-kontribut tas-sħab soċjali Ewropej u nazzjonali biex tintlaħaq l-istrateġija UE2020 hija 
partikolarment importanti biex jintlaħqu l-miri tal-impjiegi u l-implimentazzjoni tal-aġenda 
tal-flessigurtà. Għaldaqstant, is-sħab soċjali fil-livell nazzjonali jeħtiġilhom jegħlbu r-riżervi 
kontra l-'barranin' (impjegati b'kuntratti atipiċi jew 'atipiċi ħafna') u jibbilanċjaw id-drittijiet u 
l-protezzjoni soċjali tagħhom ma' dawk 'ta' ġewwa'.

In-negozjar settorjali huwa l-livell ta' negozjar ewlieni fil-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-Ewropa 
tal-Punent u bosta pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.

L-involviment tas-sħab soċjali fil-formulazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta' reazzjoni għall-kriżi 
jvarja b'mod konsiderevoli, skont it-tradizzjonijiet u l-istrutturi tar-relazzjonijiet industrijali 
tal-pajjiżi, u skont in-natura tal-miżuri li jittieħdu. F'bosta pajjiżi s-sħab soċjali lmentaw dwar 
nuqqas ta' involviment u konsultazzjoni dwar il-preparazzjoni tal-miżuri tal-gvern.

Għalkemm hemm varjazzjoni fl-involviment tas-sħab soċjali fit-tfassil tal-politiki u fl-
implimentazzjoni tagħhom, ġeneralment teżisti xejra li tintuża taħlita usa' ta' strumenti biex 
jintlaħqu l-objettivi tal-politika. Il-kwalità tal-appoġġ soċjali u istituzzjonali li s-sħab soċjali 
jgawdu minnu hija probabbilment il-fattur determinanti ewlieni tal-kwalità tal-kontribut tas-
sħab soċjali għall-Istrateġija UE2020.


