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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-dimensjoni esterna tal-politika soċjali, il-promozzjoni tax-xogħol u l-istandards 
soċjali u r-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpanniji Ewropej
(2010/2205(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 7, 9, 145-161, 206-209 u 215 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 5, 12, 14, 15,16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 u 36 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem (1948) u strumenti 
oħra tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (1966) u dak dwar id-Drittijiet 
Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (1966), il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom 
Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali (1965), il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (1979) u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-
Tfal (1989),

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 5, 6, u 19 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Istatus Ġuridiku tal-Ħaddiema 
Migranti,

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, 
partikolarment it-tmien konvenzjonijiet fundamentali dwar il-Libertà ta' Assoċjazzjoni u 
r-Rikonoxximent Effettiv tad-Dritt għan-Negozjar Kollettiv (Konvenzjonijiet nri 87 
u 98), dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Xogħol Furzat u Obbligatorju 
(Konvenzjonijiet nri 29 u 105), dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni fir-rigward 
tal-Impjieg u tal-Okkupazzjoni (Konvenzjonijiet nri 100 u 111) u dwar l-Abolizzjoni 
Effettiva tat-Tħaddim tat-Tfal (Konvenzjonijiet nri 138 u 182),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet ILO li ġejjin: ILO-94 Klawżoli tax-Xogħol (Appalti 
Pubbliċi); ILO-117 Għanijiet u Standards Bażiċi tal-Politika Soċjali, b'mod speċjali t-
Taqsima IV; ILO-154 Negozjar Kollettiv,

– wara li kkunsidra l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti u l-Patt Globali għall-Impjiegi tal-ILO , 
adottati b'kunsens dinji fid-19 ta' Ġunju 2009 waqt il-Konferenza Internazzjonali dwar ix-
Xogħol,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Marrakexx li stabbilixxa l-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ, u d-Dikjarazzjoni adottata waqt ir-raba' konferenza ministerjali ta' Doha, 
f'Novembru 2001, b'mod partikolari l-Paragrafu 31,
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– wara li kkunsidra l-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi, partikolarment l-
Artikolu 1(2)(d) tiegħu, l-hekk imsejjaħ MODE4,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni Dinjija dwar id-Dimensjoni Soċjali tal-
Globalizzazzjoni bit-titolu "Globalizzazzjoni ġusta: Noħolqu l-Opportunitajiet għal 
Kulħadd",1

– wara li kkunsidra d-"dikjarazzjoni tal-Mexxejja" tas-samit tal-G20 li sar f'Pittsburgh fl-24 
u l-25 ta' Settembru 2009,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni kif ukoll ir-Regolament li jemenda 546/20092,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi3 (PWD),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Settembru 1996 dwar il-komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni dwar l-inklużjoni tar-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet 
tal-bniedem fi ftehimiet bejn il-Komunità u pajjiżi terzi (COM(1995)0216)4 u r-
riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2006 dwar il-klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u 
d-demokrazija fil-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2001 dwar it-trasparenza u d-
demokrazija fil-kummerċ internazzjonali6 li appellat lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ biex tirrispetta l-istandards soċjali fundamentali tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), u lill-UE biex taċċetta d-deċiżjonijiet tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, inklużi sanzjonijiet b'konnessjoni ma' ksur 
gravi tal-istandards soċjali fundamentali;

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007 dwar il-promozzjoni ta' 
xogħol deċenti għal kulħadd7, li titlob il-promozzjoni ta' xogħol deċenti permezz tal-
inklużjoni ta' standards soċjali fit-ftehimiet kummerċjali tal-UE, b'mod partikolari l-
ftehimiet bilaterali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2005 dwar id-dimensjoni 
soċjali tal-globalizzazzjoni8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2005 dwar l-isfruttament tat-tfal fil-

                                               
1 Ġinevra, ILO 2004.
2 ĠU L 48, 22.2.2008, p. 82.
3 ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.
4 ĠU C 320, 28.10.1996, p. 261.
5 ĠU C 290E, 29.11.2006, p. 107.
6 ĠU C 112E, 9.5.2002, p. 326.
7 ĠU C 102E, 24.4.2008, p. 321.
8 ĠU C 280E, 18.11.2006, p. 65.
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pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, b'enfasi speċjali fuq it-tħaddim tat-tfal1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2006 dwar il-Kummerċ Ġust u l-
Iżvilupp2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Mejju 2007 dwar "L-Ewropa Globali: l-
aspetti esterni tal-kompetittività"3 bħala risposta għall-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew bit-titolu "L-Ewropa Globali:
Kompetizzjoni Dinjija. Kontribut lill-Istrateġija tal-UE għat-Tkabbir Ekonomiku u l-
Impjiegi" (COM(2006)0567),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-ftehimiet dwar sħubija ekonomika mar-
reġjuni u l-pajjiżi AKP, u b'mod partikolari dawk tas-26 ta' Settembru 20024, tat-
23 ta' Mejju 20075 u tat-12 ta' Diċembru 20076,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2010 dwar it-tħaddim tat-
tfal7,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-16 ta' Settembru 2010 dwar 'Dinja li 
qed tinbidel: sfida għall-Ewropa',

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar id-Dimensjoni Socjali tal-
Globalizzazzjoni - il-kontribut ta' politika tal-UE biex igawdi kulħadd 
(COM(2004)0383),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Promozzjoni tax-
xogħol deċenti ghal kulħadd - Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-aġenda 
tax-xogħol deċenti għal kulħadd" (COM(2006)0249),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ, Tkabbir u 
Affarijiet Dinjija: Il-Politika tal-Kummerċ bħala element prinċipali mill-Istrateġija tal-UE 
2020" (COM(2010)0612),

– wara li kkunsidra s-sistema ġeneralizzata ta' preferenzi (SPĠ), fis-seħħ mill-
1 ta' Jannar 2006, li tagħti aċċess bla dazju jew bit-tnaqqis tat-tariffi għal numru ikbar ta' 
prodotti u tinkludi wkoll inċentiv ġdid għall-pajjiżi vulnerabbli ffaċċjati minn bżonnijiet 
speċifiċi ta' kummerċ, finanzi jew żvilupp,

– wara li kkunsidra l-ftehimiet kollha bejn l-Unjoni Ewropea u Stati li mhumiex membri,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-
Karibew u tal-Paċifiku (AKP), min-naħa l-waħda, u l-Unjoni Ewropea, minn naħa l-oħra, 

                                               
1 ĠU C 157E, 6.7.2006, p. 84.
2 ĠU C 303E, 13.12.2006, p. 865.
3 ĠU C 102E, 24.4.2008, p. 128.
4 ĠU C 273E, 14.11.2003, p. 305.
5 ĠU C 102E, 24.4.2008, p. 301.
6 ĠU C 323E, 18.12.2008, p. 361.
7 Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14.6.2010 dwar it-tħaddim tat-tfal, 10937/1/10.
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iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000, u r-reviżjonijiet tiegħu fl-2005 u l-2010,

– wara li kkunsidra l-konklużjoni tan-negozjati bejn l-UE, il-Kolombja u l-Perù meta kien 
iffirmat il-Ftehim Kummerċjali bejn Bosta Partijiet,

– wara li kkunsidra s-smigħ dwar "L-applikazzjoni ta' standards soċjali u ambjentali fin-
negozjati fil-qasam kummerċjali" li l-Parlament organizza fl-14 ta' Jannar 2010,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-
0000/2010),

A. billi l-kredibilità u r-reputazzjoni tal-Unjoni jinsiltu mill-prattika fl-Istati Membri u 
jikkostitwixxu rekwiżiti deċiżivi għall-Unjoni Ewropea hija u tinnegozja dwar 
relazzjonijiet kummerċjali ma' Stati li mhumiex membri,

B. billi l-protezzjoni tal-attivisti tat-trade unions tikkostitwixxi obbligu għall-Istati Membri 
kollha kif ukoll għall-Istati kollha l-oħra li rratifikaw id-Dikjarazzjoni Universali tad-
Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti,

C. billi l-konvenzjonijiet ILO ewlenin huma rikonoxxuti fuq livell internazzjonali bħala bażi 
għal kummerċ internazzjonali ġust u billi, sfortunatament, mhux l-Istati Membri kollha 
jirrispettawhom totalment,

D. billi huwa fl-interess tal-Unjoni li tikkonkludi ftehimiet kummerċjali bilaterali 
vantaġġjużi għall-Unjoni u għas-sħab kummerċjali sakemm iż-żewġ naħat jirrispettaw id-
drittijiet stabbiliti fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

E. billi l-atteġġjament tal-Istati Membri kollha għandu jirrifletti b'mod ċar il-prinċipji tal-
mudell soċjali Ewropew meta huma involuti kwistjonijiet soċjali u l-kooperazzjoni fost l-
Istati Membri bbażata fuq l-metodu miftuħ ta' koordinament,

F. billi l-Istati Uniti – il-pajjiż difensur prinċipali awtoproklamat tad-demokrazija fid-dinja –
irratifikaw tnejn biss mit-tmien konvenzjonijiet fundamentali ILO, jiġifieri l-
Konvenzjonijiet 105 dwar ix-Xogħol Furzat u 182 dwar it-Tħaddim tat-Tfal,

G. billi wħud mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jaffermaw li jħossuhom taħt pressjoni biex 
jirrinunzjaw għall-vantaġġ relattiv meta l-Unjoni titlob ir-rispett tal-istandards 
internazzjonali fil-qasam tax-xogħol,

H. billi xi pajjiżi li mhumiex membri jippruvaw jinfurzaw MODE41 meta jinnegozjaw 
ftehimiet kummerċjali mal-UE,

I. billi xi wħud isostnu li l-kodiċijiet tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji ma 
jiggarantixxux suffiċjentement li l-konformità tal-azzjonijiet u tal-imġiba ta' kumpanniji 

                                               
1 WTO: GATS, Artikolu 1(2)(d) = MODE 4.
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multinazzjonali mad-dokumneti mhux vinkolanti fil-qasam tar-responsabbiltà soċjali tal-
kumpanniji,

J. billi l-adozzjoni ta' direttiva li tirregola r-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji u li 
tinforza r-rispett tagħha għandha ssir realtà fuq livell tal-UE,

K. billi l-globalizzazzjoni tiffaċilita l-moviment liberu ta' impriżi, speċjalment ta' kumpanniji 
multinazzjonali, bejn Stati Membri u saħansitra lejn pajjiżi sħab,

L. billi f'dawn l-aħħar snin ir-rwol tal-ILO ddgħajjef konsiderevolment u normalment tbaxxa 
għas-sempliċi adozzjoni ta' dikjarazzjonijiet li sussegwentement ma jiġux rispettati,

M. billi għandu jitfakkar ir-rispett inkondizzjonat għad-dritt ta' assoċjazzjoni u n-negozjar 
kollettiv effettiv,

N. billi jkun xieraq li tiġi promossa l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti,

O. billi jkun xieraq li tiġi promossa l-ugwaljanza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa,

Prinċipji ġenerali

1. Ifakkar li l-għan tal-UE huwa li ssir l-entità mexxejja fuq livell dinji f'dik li hija politika 
soċjali permezz tal-promozzjoni ta' objettivi soċjali fuq skala globali; jenfasizza l-
importanza tar-rwol li jiżvolġi l-Parlament Ewropew li joriġina mit-Trattat ta' Lisbona, li 
jsaħħaħ konsiderevolment l-influwenza tiegħu;

2. Ifakkar li meta l-Komunità ssegwi l-politiki u l-objettivi Komunitarji, għandhom jitqiesu 
l-klawżola orizzontali tal-Artikolu 9 TFUE, pereżempju fir-rigward tal-Artikolu 46, l-
Artikolu 49 TFUE jew il-politika kummerċjali tal-UE, l-Unjoni ma tistax tinjora r-
rekwiżiti ta' interess ġenerali1;

3. Ifakkar ukoll li l-Artikolu 7 TFUE jeħtieġ li l-politiki tal-UE jkunu koerenti u li l-
leġiżlatur iqis l-objettivi kollha tal-UE u jaġixxi skont il-prinċipju tal-għoti tal-
kompetenzi, li jfisser li jsib bilanċ adegwat bejn id-diversi objettivi u/jew interessi huwa 
u jadotta att b'bażi ġuridika speċifika2;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-prattiki f'ċerti Stati Membri li huma inkumpatibbli mal-
konvenzjonijiet ILO ewlenin, speċjalment fir-rigward tal-ħolqien ta' ostakli għal-libertà 
ta' assoċjazzjoni u negozjar kollettiv, permezz tal-inkoraġġiment ta' impjieg indipendenti 
fittizju jew billi jġiegħlu lill-individwi jirrinunzjaw għall-ftehimiet kollettivi;

Kooperazzjoni internazzjonali - alleanza soċjali

5. Ifakkar li l-UE titqies, fuq livell dinji, bħala kalamita u msieħba attrattiva minħabba l-
għaqda unika ta' dinamiżu ekonomiku ma' mudell soċjali;

                                               
1 Opinjoni tas-Servizz Legali tal-PE dwar l-Ambitu tal-Artikolu 9 TFUE (klawżola soċjali orizzontali) mitluba 
mill-president tal-Kumitat EMPL (SJ-00004/10), paragrafu 15.
2 Ibidem, paragrafu 8.
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6. Jenfasizza li l-mudell soċjali Ewropew joffri opportunitajiet ugwali fl-edukazzjoni u fis-
suq tax-xogħol kif ukoll aċċess ugwali għas-servizzi soċjali bħala pilastri ewlenin ta' 
suċċess ekonomiku;

7. Jinsisti li l-kredibilità u r-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jiġu mhedda mid-
diskrepanzi bejn il-kliem u l-fatti tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea nnifisha;

8. Jissuġġerixxi li tinħoloq alleanza soċjali ġdida li tisħaq fuq l-importanza ta' kwistjonijiet 
soċjali u tikkonċentra fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' soluzzjonijiet pragmatiċi u 
sostenibbli; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-imsieħba soċjali jsiru jafu iktar 
bid-drittijiet u bl-obbligi tagħhom;

9. Jistqarr li huwa favur li l-Unjoni tastjeni milli tikkonkludi ftehimiet kummerċjali ma' 
pajjiżi b'faċilitajiet produttivi f'żoni ta' pproċessar għall-esportazzjonijiet, u fl-istess ħin 
iqis bħala eċċezzjonalment allarmanti l-għadd dejjem ikbar ta' ħaddiema temporanji 
permezz ta' aġenzija u l-isfruttament tagħhom fiż-żoni industrijali f'xi Stati Membri;

10. Isostni l-ħolqien ta' strumenti għal djalogu sostenibbli mal-pajjiżi sħab ibbażat fuq ir-
rispett reċiproku u jimmira għalll-iżvilupp tar-riżorsi proprji tal-pajjiżi sħab;

11. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkooperaw mal-pajjiżi sħab bil-għan li l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel issir realtà fl-Unjoni u barra minnha;

12. Ikompli jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu ħilithom favur il-qerda tad-
diskriminazzjoni kontra l-persuni b'diżabilità u gruppi vulnerabbli oħrajn fl-Unjoni u 
barra minnha;

13. Jenfasizza li n-nefqa tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, tal-ftehimiet ta' 
assoċjazzjoni jew ta' stabbiltà u tal-ftehimiet kummerċjali toffri opportunitajiet uniċi biex 
il-pajjiżi sħab jiġu assistiti fl-istabbiliment ta' strutturi tal-edukazzjoni u tal-assistenza 
soċjali vijabbli għal sigurtà soċjali akbar u, b'konsegwenza, aktar benesseri;

14. Jappella għall-ħolqien ta' attachés fil-qasam ta' kwistjonijiet soċjali fis-Servizz għall-
Azzjoni Esterna l-ġdid, bil-għan li tiżdied l-effiċjenza tiegħu fl-ambitu tal-politika soċjali 
u, partikolarmnet, biex jiggarantixxi li l-objettiv ta' xogħol deċenti għal kulħadd jiġi 
implimentat bħala objettiv politiku fundamentali;

15. Ifakkar li l-pajjiżi żviluppati jisiltu vantaġġi mill-prattiki attwali tad-WTO meta mqabbla 
ma' dawk li qed jiżviluppaw u li dan ikabbar l-isfiduċja ta' dawn tal-aħħar fil-fejda 
tagħhom;

16. Ifakkar li d-dgħufija tal-mudell soċjali Ewropew favur il-kompetittività u l-preżunti 
vantaġġi ekonomiċi mhijiex aċċettabbli u li, barra minn hekk, din il-prattika żżid l-
oġġezzjonijiet ġustifikati tal-pajjiżi sħab waqt in-negozjati mal-Unjoni;

Drittijiet tal-ħaddiema u kundizzjonijiet ta' xogħol

17. Jistieden lill-Istati Membri kollha jirrispettaw u jippromwovu l-istandards tax-xogħol 
ewlenin tal-ILO; jitlob ir-rispett tad-drittijiet tal-ħaddiema bħala prekundizzjoni 
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indispensabbli għal ftehimiet kummerċjali ġusti u reċiprokament vantaġġjużi;

18. Huwa tal-fehma li r-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji tirrappreżenta forma ta' mġiba 
utli, minkejja mhux vinkolanti, għall-kumpanniji multinazzjonali; jirrakkomanda aktar 
żvilupp tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji u li jkun iktar immirat permezz, fost 
affarijiet oħra, tal-Istandards ISO 26000;

19. Huwa tal-opinjoni li l-politiki tal-Unjoni għandhom jikkonċentraw fuq l-individwi kif 
ukoll fuq l-istituzzjonali fir-rigward tal-iżvilupp tal-kapital uman u r-riformi tas-suq tax-
xogħol;

20. Jesprimi tħassib dwar il-prattiki ta' xi pajjiżi li mhumiex membri li jużaw il-proċess 
MODE4 għall-attivitajiet kummerċjali tagħhom; jistieden, pjuttost, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jimmiraw li jistrutturaw il-migrazzjoni internazzjonali b'tali mod li 
jevitaw l-isfruttament u l-eżodu ta' mħuħ;

21. Isostni l-inizjattivi bil-għan li jsaħħu l-iżvilupp tad-djalogu soċjali bejn is-sħab u l-
kooperazzjoni fil-pajjiżi sħab u jitlob lill-Kummissjoni tkompli tiżviluppa l-programmi 
eżistenti;

22. Ifakkar il-linji gwida tal-UE dwar diversi kwistjonijiet fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem, li jirrappreżentaw sinjal politiku qawwi tar-rwol prijoritarju għall-Unjoni; jitlob 
għaldaqstant lill-Kunsill jadotta linji gwida analogi abbażi tal-erba' konvenzjonijiet ILO 
ewlenin biex jintużaw bħala strument pragmatiku tal-UE li jgħin fl-avvanzament aħjar 
tal-politika soċjali esterna tal-Unjoni;

Governanza ekonomika globali

23. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintegraw il-politiki soċjali u dawk fil-qasam 
tal-impjiegi bħala prijorità fin-negozjati kollha dwar l-istrutturi tal-governanza 
ekonomika globali u d-djalogi makroekonomiċi;

24. Jitlob lill-Kummissjoni rakkomandazzjoni favur l-implimentazzjoni u r-ratifika tal-
konvenzjonijiet ILO biex jitjiebu d-drittijiet tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet ta' xogħol fi 
ħdan l-Unjoni u fil-pajjiżi sħab bil-għan li tinkiseb globalizzazzjoni ġusta u inklużiva 
permezz ta' koerenza akbar tad-dimensjoni esterna tal-politika ekonomika u soċjali tal-
Istati Membri; jitlob lill-Kummissjoni fl-istess sens tinkoraġġixxi lill-Istati Membri 
jwettqu reviżjonijiet regolari li jeżaminaw l-implikazzjonijiet tal-politiki ekonomiċi, 
finanzjarji u kummerċjali;

o

o            o

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Gvernijiet u l-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Id-dimensjoni esterna tal-politika soċjali tinkludi l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-UE mmirati 
għall-promozzjoni tal-istandards soċjali u ta' xogħol f'pajjiżi li mhumiex membri.
Minkejja li l-Istrateġija ta' Lisbona, qabel, u l-istrateġija UE 2020, wara, tat lill-politika soċjali 
enfasi akbar minn qatt qabel, l-aspetti relatati mal-kompetittività u mal-fatturi ekonomiċi 
għadhom prijoritarji meta mqabbla mal-kwistjonijiet soċjali.

L-istandards ewlenin tax-xogħol jinsabu integrati fit-tmien konvenzjonijiet ILO li 
jirrigwardaw il-libertà ta' assoċjazzjoni u negozjar kollettiv, l-eliminazzjoni ta' xogħol furzat u
obbligatorju, l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fir-rigward tal-impjieg u tal-okkupazzjoni u 
l-abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal. Mhux biss minn dawn il-konvenzjonijiet iżda wkoll mir-
rapport tal-Kummissjoni Dinjija dwar id-Dimensjoni Soċjali tal-Globalizzazzjoni, joħroġ ċar 
il-bżonn li l-attenzjoni ristretta fuq is-swieq tinbidel f'interess usa' fin-nies, jiġifieri attenzjoni 
fuq il-protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema u l-prevalenza tal-liġi tax-xogħol. Biex l-UE tkun 
tista' tinnegozja ma' pajjiżi li mhumiex membri, dawn għandhom jirrispettaw dak kollu li 
ntqal hawn fuq. Din tikkostitwixxi kundizzjoni li mingħajrha n-negozjati ma' pajjiżi li 
mhumiex membri huma impossibbli. Il-politika kummerċjali ma tista' tinjora l-ebda nuqqas 
fir-rispett tad-drittijiet tal-ħaddiem u għalhekk l-iżvilupp tas-soċjetà jista' jkompli biss wara li 
dawn in-nuqqasijiet jiġu eliminati.

Hija u tiffissa standards tax-xogħol, l-UE ssostni opportunitajiet għall-irġiel u n-nisa biex 
jinkiseb xogħol deċenti u produttiv f'kundizzjonijiet ta' libertà, ugwaljanza, sigurtà u dinjità.
Fid-dawl tal-globalizzazzjoni attwali, l-istandards internazzjonali tax-xogħol jiffurmaw is-
sisien biex jiġi garantit li t-tkabbir tal-ekonomija dinjija tkun ta' ġid għal kulħadd.

L-istandards internazzjonali tax-xogħol imisshom, qabel kollox, jiggarantixxu l-iżvilupp tal-
persuni inkwantu bnedmin. Il-persuni mhumiex oġġetti bi prezz li jista' jiġi nnegozjat. Ix-
xogħol huwa parti minn ħajjitna ta' kuljum u huwa kritiku għad-dinjità, il-benesseri u l-
iżvilupp ta' persuna. Dawn il-valuri għandhom ikunu l-objettivi prinċipali tal-iżvilupp 
ekonomiku. L-istandards internazzjonali tax-xogħol għalhekk jintużaw biex jiggarantixxu li l-
iżvilupp ekonomiku jibqa' kkonċentrat ħafna fuq it-titjib tal-ħajja u tad-dinjità tal-bniedem u 
mhux fuq id-determinazzjoni ta' kundizzjonijiet u drittijiet tal-ħaddiema.

Meta niġu biex nivvalutaw il-qagħda tal-pajjiżi li magħhom jagħmel sens li ninnegozjaw, 
għandha nibnu fuq il-politika soċjali tal-UE kif ukoll fuq garanziji inklużi fil-Karta Soċjali tal-
UE.
Il-politika soċjali tal-UE lejn il-pajjiżi li mhumiex membri għandha tkun koerenti, pragmatika, 
magħquda u professjonali. Ir-relazzjoni mal-ILO u mad-WTO tiżvolġi rwol kruċjali f'dan l-
aspett u għandha tkun iktar ekwilibrata. Paradossalment, iktar ma l-UE jkollha influwenza fuq 
il-konvenzjonijiet ILO, inqas jiġu ratifikati dawn il-konvenzjonijiet. Fil-każ tad-WTO, jeħtieġ 
li r-relazzjoni bejn in-negozjati fil-qasam kummerċjali u l-istandards soċjali jissaħħew.

Fil-bidu tas-seklu, l-UE bidlet l-istrateġija tagħha għad-dimensjoni esterna tal-politika soċjali 
minn approċċ iebes għal wieħed artab, jiġifieri mill-attenzjoni fuq ir-rabta bejn l-istandards 
soċjali u l-ftehimiet kummerċjali għall-attenzjoni pjuttost fuq il-kooperazzjoni u d-djalogu 
internazzjonali.
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L-UE tirrikorri għal tipi differenti ta' strumenti biex timplimenta politika soċjali f'pajjiżi li 
mhumiex membri. Dawn huma strumenti ibsin, rotob u finanzjarji. L-użu ta' dawn l-
istrumenti jikkostitwixxi prova li l-UE tistenna ċerta mġiba mir-relazzjonijiet mas-sħab 
kummerċjali tagħha. Madankollu l-ostaklu hija l-implimentazzjoni ta' dawn l-istrumenti u l-
infurzar tagħhom min-naħa tal-pajjiżi sħab. Għalhekk huwa kruċjali għall-UE li tikkonċentra 
b'aktar reqqa fuq l-implimentazzjoni u l-infurzar tagħhom; speċjalment il-konvenzjonijiet ILO 
u l-prinċipji tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji. Spiss huwa proprju l-ordinament 
ġuridiku ta' dak il-pajjiż li jxekkel dan; madankollu, rieda politika dgħajfa u pressjoni 
ekonomika interna għandhom x'jaqsmu wkoll. Fattur importanti ieħor huwa l-injoranza tal-
ħaddiema dwar drittijiethom.

L-għażla tal-istrumenti li għandhom jintużaw mill-UE biex jaffettwaw pajjiżi differenti hija 
influwenzata mil-lok ġeografiku ta' dawn il-pajjiżi, ir-relazzjoni tagħhom mal-UE u, fuq 
kollox, mill-fażi ta' negozjati dwar l-adeżjoni eventwali tagħhom mal-UE. Fattur ieħor huwa 
s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż u l-pożizzjoni tiegħu fil-kompetizzjoni ekonomika globali.
Huwa minnu li eqreb ikun il-pajjiż mal-UE, eqreb ikunu r-relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi li 
għandhom u akbar tkun l-influwenza li l-UE teżerċita fuq il-pajjiż.

L-UE qiegħda tagħmel użu dejjem akbar ta' strumenti "rotob". Dawn jikkonċentraw fuq id-
djalogu u r-rakkomandazzjonijiet (responsabbiltà soċjal tal-kumpanniji, Aġenda tax-Xogħol 
Deċenti), u għalhekk ma għandhomx natura normattiva. Huma jippruvaw ibiddlu l-imġiba ta' 
pajjiż abbażi ta' analiżi tal-opinjonijiet tagħhom. L-istrumenti "ibsin", bħal leġiżlazzjoni u 
regolamenti tal-UE (konvenzjonijiet ILO fil-qasam tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles, politiċi 
kummerċjali tad-WTO) għandhom implikazzjonijiet ġuridiċi u l-pajjiżi jafu jkunu sanzjonati 
għall-ksur tagħhom. Għaldaqstant ir-rikors għalihom xi kultant huwa diskutibbli. B'kuntrast 
ma' dan, fost l-istrumenti finanzjarji nsibu għotjiet, assistenza teknika, fondi bħall-GAF, li 
jagħmlu l-imġiba mixtieqa possibbli. Pereżempju l-assistenza teknika tingħata lill-pajjiżi li 
qegħdin f'fażi ta' tħejjija għall-adeżjoni mal-UE u hija fl-għamla ta' assistenza għall-
adattament tad-dritt tagħhom mal-istandards Ewropej, eż. permezz ta' diversi tipi ta' taħriġ 
(ETF).

Iċ-Ċina u l-ekonomiji Asjatiċi emerġenti oħra qed isiru dejjem iktar atturi importanti fl-
investimenti barranin. Madankollu dan il-fenomenu huwa assoċjat mar-riskju li dawn il-pajjiżi 
u l-kumpanniji tagħhom se jesportaw standards tax-xogħol aktar baxxi. Ma nistgħux inħallu 
lill-pajjiżi li mhumiex membri li jixtiequ jidħlu fi ftehimiet kummerċjali mal-UE ma jagħtux 
kas tar-regoli vinkolanti għall-UE.

L-UE għandha tkun attenta għal proċess tat-tip MODE4. Dan jippermetti lill-kumpanniji 
internazzjonali jagħmlu użu tal-ħaddiema tagħhom stess f'pajjiż barrani fejn topera l-
kumpannija u b'hekk tillimita d-drittijiet tal-impjegati tal-pajjiż li jirċievi. Fir-realtà dan huwa 
promozzjoni tad-dumping soċjali li l-UE topponi bis-saħħa. Għalhekk mhuwiex possibbli li 
MODE4 tiġi aċċettata kif ukoll fenomeni analogi fi kwalunkwe negozjati kuntrattwali.

L-UE tgawdi minn reputazzjoni tajba f'termini ta' djalogu internazzjonali dwar kwistjonijiet 
soċjali. F'dan ir-rigward, hija meqjusa bħal imsieħba sensittiva u fdata. Din għandha tiġi 
sfruttata biex jintlaħqu objettivi aktar ambizzjużi ffissati mill-UE. Wieħed minnhom huwa li 
jinbena appoċċ koerenti, integrat u professjonali tal-UE għad-dimensjoni esterna tal-politika 
soċjali. Ir-rwol prinċipali huwa żvolt mill-koordinament fi ħdan il-Parlament Ewropew, iżda 
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wkoll mal-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz għall-Azzjoni Esterna l-ġdid.

Il-pass li jmiss għandu jkun il-ħolqien ta' speċi ta' alleanza soċjali li fiha, u permezz tagħha, l-
UE tkun tista' xxerred standards tax-xogħol għoljin. Iċ-Ċina hija eżempju ċar ta' pajjiż li 
qiegħed jikseb malajr status ta' protagonista kruċjali fl-Asja. L-importanza tagħha qiegħda 
tikber; madankollu, l-ambitu tal-istandards tax-xogħol għandu konnotazzjonijiet negattivi 
għaċ-Ċiniżi. Minkejja dan, ma teżisti l-ebda raġuni għala ma għandniex nużaw ir-
relazzjonijiet storikament tajba maċ-Ċina u nistabbilixxu alleanza soċjali maċ-Ċina. Għandha 
wkoll titjieb il-kooperazzjoni msemmija qabel mal-NGOs, bħall-ILO u d-WTO. Jeħtieġ li 
jittieħed approċċ ekwilibrat biex jiġi evitat li l-ILO tinħass bħala sempliċi strument tal-UE 
bbażat fuq rabtiet stretti bejn l-ILO u l-UE. Aktar kmieni ssemmew ir-rabtiet b'saħħithom bejn 
in-negozjati fil-qasam kummerċjali u l-istandards soċjali fil-kuntest tad-WTO.

Il-kumpanniji internazzjonali huma l-atturi ewlenin fl-implimentazzjoni tal-istandards soċjali.
Għaldaqstant huwa vitali li jkollna definizzjoni ċara u mhux ambigwa ta' responsabbiltà 
soċjali tal-kumpanniji li se tipprevjeni l-varjetà attwali ta' interpretazzjonijiet u li jiġu 
stabbiliti rekwiżiti minimi għar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji u mod kif l-osservanza 
tagħhom tiġi sorveljata.

L-ewwel u qabel kollox il-kumpanniji u l-organizzazzjonijiet jiġu stabbiliti biex jissodisfaw 
interess ċirkoskritt, li huwa l-ġenerazzjoni ta' profitt. Dawn huma dejjem anqas disposti 
jirrispettaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u internazzjonali u l-obbligi kuntrattwali. Jagħmlu użu 
b'mod massimu ta' postijiet bl-aktar taxxi baxxi, bl-orħos forza tax-xogħol u b'liġijiet għall-
ħarsien tal-ambjent kif ukoll bl-aktar ħaddiema vulnerabbli. Spiss il-kumpanniji 
multinazzjonali jiggwidaw il-gvernijiet interessati fl-attivitajiet tagħhom fuq it-territorju 
tagħhom. L-għadd ta' impjiegi magħrufa bħala prekarji, jiġifieri instabbli u inadegwati 
qiegħda jikber b'ritmu kostanti.

Il-leġiżlazzjoni ma tistax tobbligahom jaqsmu awtomatikament ir-responsabbiltà lokali u 
reġjonali tal-kumpanniji għar-riperkussjonijiet tad-deċiżjonijiet tagħhom fuq il-partijiet 
interessati, speċjalment fil-post fejn joperaw, u dan minkejja l-interessi tagħhom. Dan jissarraf 
f'bidla radikali tas-sitwazzjoni qabel il-bidu tal-globalizzazzjoni meta l-kumpanniji li ilhom 
snin twal joperaw f'reġjun kellhom iġorru r-responsabbiltà għall-qagħda tar-reġjun u tal-
iżvilupp tiegħu.

It-terminu "responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji" ilu jintuża mis-snin Sebgħin. Xi wħud 
ifissruh bħala: 'kunċett li bih il-kumpanniji jintegraw problemi soċjali u ambjentali fl-
operazzjonijiet ta' negozju u fl-interazzjoni tagħhom mal-partijiet interessati fuq bażi 
volontarja'.

Il-kumpanniji multinazzjonali sabu li jekk jieħdu sehem fl-ispejjeż li l-Istat jirrinunzja, dan il-
fatt se jsaħħaħ il-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà u b'hekk jiġġeneraw iktar profitt. F'xi pajjiżi, 
isewwu l-inġustizzji soċjali f'ambiti fejn l-Istat ma jipprovdix. Il-kumpanniji jibnu l-politika 
soċjalment responsabbli tagħhom fil-perjodu ta' tkabbir ekonomiku. Dan kollu mhux se 
jinbidel f'din il-konġuntura ekonomika anqas favorevoli?

Il-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions (KETU) u t-trade unions internazzjonali 
jirrifjutaw ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji jekk din tintuża jew tiġi abbużata biss għar-
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reklamar u għall-kummerċjalizzazzjoni tar-relazzjonijiet pubbliċi. Jaċċettaw ir-responsabbiltà 
soċjali tal-kumpanniji jekk din tikkontribwixxi għat-tkabbir sostenibbli, jekk ma tevitax id-
djalogu mal-impjegati jew jekk ma titqiesx bħala alternattiva għal-leġiżlazzjoni fil-qasam tax-
xogħol u għan-negozjar kollettiv.

Jekk kumpannija għandha tkun pubblikament responsabbli, hija għandha tapplika standards 
għolja internament, u sussegwentement biss, esternament mal-partijiet interessati.

Dan ifisser li rispett u promozzjoni ta' relazzjonijiet deċenti ta' impjegar, inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni tal-impjegati permezz ta' konsultazzjoni u informazzjoni u permezz ta' 
negozjar kollettiv, żvilupp tal-kapaċitajiet professjonali tagħhom u tat-tagħlim tul il-ħajja, 
ottemperanza mal-istandards ta' sikurezza fil-post tax-xogħol, promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, ħolqien ta' ambjent xieraq għall-imsieħba soċjali biex jipprevedu u 
jiġġestixxu l-bidliet li saru fis-suq tax-xogħol, fosthom ir-ristrutturar, titjib tal-kwalità tax-
xogħol, integrazzjoni u ħarsien tal-gruppi ta' ħaddiema vulnerabbli, bħaż-żgħażagħ, l-anzjani, 
il-persuni b'diżabilità u l-immigranti.
In-nassa tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji tista' tinsab fil-fatt li għadha inizjattiva 
volontarja u għalhekk dak li jkun jibża' li aktarx tonqos minn objettiv, kriterji koerenti u 
trasparenti għall-impjegati, għall-konsumaturi u għall-partijiet interessati l-oħrajn, li abbażi 
tagħhom tista' titkejjel il-prestazzjoni tal-kumpannija fl-ambitu tar-responsabbiltà soċjali tal-
kumpanniji.

Punt diskutibbli ieħor tar-responsabbiltà soċjali tal-kumpanniji huwa marbuta mal-biża' li dan 
il-kunċett isir tip ta' liġi mhux vinkolanti. Jekk il-gvernijiet jirtiraw mir-responsabbiltà 
tagħhom li jżommu l-mudell soċjali Ewropew, allura tinħoloq it-theddida tal-privatizzazzjoni 
tal-liġi tax-xogħol, tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u tas-servizzi. Il-ħarsien tagħhom ma jistax 
jitqies bħala inizjattiva volontarja u ġuridikament eżegwibbli bħar-responsabbiltà soċjali tal-
kumpanniji.

Jeżisti wkoll ir-riskju ta' interpretazzjoni ħażina u sostituzzjoni ta' sħubija soċjali integrata 
istituzzjonalment, djalogu soċjali, parteċipazzjoni tal-impjegati u d-drittijiet tat-trade unions 
azzjoni volontarja u mhux vinkolanti.

Il-kompetizzjoni dinjija twassal lill-kumpanniji jespandu fi swieq ġodda. Dan jeħtieġ 
investimenti kbar. Dan jinduċi lid-dinja finanzjarja tidħol fil-qasam u tinfluwenza l-proċess 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu bil-għan li l-kumpannija tiggwadanja profitt malajr, 
preferibbilment mal-ewwel u spekulattiv permezz ta' tranżazzjonijiet fil-borża.
B'hekk il-finanzi / l-istituzzjonijiet / l-investituri internazzjonali qed isiru qishom kontrolluri 
tal-attivitajiet ekonomiċi tal-impriżi. Huwa proprju s-suq finanzjarju li qiegħed isir suq tal-
kontroll tal-kumpanniji.

Il-kwistjoni ħadet ħsiebha l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO) li 
ħejjiet l-abbozz finali tal-hekk imsejjaħ ISO 26 000, li għandu jiġi ratifikat mill-Istati Membri 
sat-tmiem tal-2010. It-test kien elaborat mill-gvernijiet, mir-rappreżentanti tal-ħaddiema 
(unions), mis-settur tal-kumpanniji, mir-rappreżentanti tal-konsumaturi u tal-klijenti, mill-
NGOs, mill-organizzazzjoni tas-servizzi u tar-riċerka, minn akkademiċi u bosta parteċipanti 
oħra. Dawn l-esperti ġew minn 'il fuq minn 90 pajjiż u 40 organizzazzjoni internazzjonali jew 
reġjonali. Uħud minn dawn il-parteċipanti ppruvaw ifasslu dan it-test mhux biss fil-kunċett 
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tekniku ħafna tal-ISO bħas-soltu.

Dan l-istandard 'jipprovdi gwida għall-utenti u la huwa intiż u lanqas adegwat għal skopijiet 
ta' ċertifikazzjoni. Kull offerta għal ċertifikazzjoni jew talba għal ċertifikazzjoni ISO 26 000 
tkun tikkostitwixxi interpretazzjoni ħażina tal-intenzjoni u skop tat-tali standard 
internazzjonali'.

Għall-futur huwa neċessarju li l-PE u trade unions internazzjonali u Ewropej jingħaqdu 
flimkien u jittraduċu r-rakkomandazzjonijiet pożittivi u urġenti tagħhom f'inizjattiva.


