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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Informazzjoni lill-ħaddiema u 
konsultazzjoni tal-ħaddiema; antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturazzjoni
(2012/2061(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikulari l-Artikoli 9 u 151 u l-Artikolu 153(1)(e) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 14, 27 u 30 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra 'Managing change - Final report of the High Level Group on economic 
and social implications of industrial change, set up by the Luxembourg Employment 
Summit of November 1997' (Niġġestixxu l-bidla - Rapport finali tal-grupp ta' Livell Għoli 
dwar l-implikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali tal-bidla industrijali, imwaqqaf mis-Samit 
tal-Impjieg fil-Lussemburgu ta' Novembru 1997)1,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 92/443/KEE tas-27 ta' Lulju 1992 dwar 
il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni mill-persuni impjegati fil-qligħ u fir-riżultati tal-
intrapriżi (inkluża l-parteċipazzjoni ta' ekwità)2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2157/2001 tal-Kunsill tat-8 ta’ Ottubru 2001 
dwar l-Istatut ta’ Kumpannija Ewropea (SE)3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 98/59/KE tal-Kunsill tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-
impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew ta’ 
negozji5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/86/KE tal-Kunsill tat-8 ta’ Ottubru 2001 li 
tissupplimenta l-Istatut ta’ kumpanija Ewropea rigward l-involviment tal-ħaddiema6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati fil-Komunità Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/72/KE tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li 

                                               
1 ĠU C 258, 10.9.1999, p.p. 1-5.
2 ĠU L 245, 26.8.1992, p.p. 0053-0055.
3 ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1.
4 ĠU L 225, 12.8.1998, p.16,
5 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16-20.
6 ĠU L 294, 10.11.2001, p. 22.
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tissupplimenta l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-
impjegati1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' 
April 2004 fuq offerti ta' xiri2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva Nru 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 
ta’ Ottubru 2005 dwar mergers transkonfinali ta’ kumpaniji b’responsabbiltà limitata3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' 
Mejju dwar l-istabbiliment ta' Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew proċedura fl-impriżi 
fuq skala Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq skala Komunitarja għall-għanijiet ta' 
informazzjoni u ta' konsultazzjoni tal-impjegati4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummisjoni tal-31 ta' Marzu 2005 dwar 
"Strutturar mill-ġdid u impjiegi: li tantiċipa u takkumpanja l-istrutturar mill-ġdid biex 
jiżviluppa l-impjieg: ir-rwol tal-Unjoni Ewropea' (COM(2005)0120) u l-opinjoni tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2005 (CESE 1495/2005)5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-Aġenda Soċjali 
(COM(2005)0033),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM (2010)0193) u d-
Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2010 li tistabbilixxi linji gwida għall-politika dwar 
l-impjiegi tal-Istati Membri6,

– wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Politika Industrijali 
Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni - Il-Kompetittività u s-Sostenibilità fix-Xena 
Prinċipali" (COM(2010)0614),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Lejn Att dwar is-Suq 
Uniku” (COM(2010)0608 finali/2),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Aġenda għall-ħiliet ġodda 
u l-impjiegi’ (COM(2010)0682),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Green Paper: 
Ristrutturazzjoni u antiċipazzjoni tal-bidla: X'tgħallimna mill-esperjenza reċenti?" 
(COM(2012)0007),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Lejn irkupru li jwassal 
għall-ħolqien abbundanti ta' impjiegi" (COM(2012)0173),

                                               
1 ĠU L 207, 18.8.2003, p. 25.
2 ĠU L 142, 30.04.2004, p. 0012 - 0013
3 ĠU L 310, 25.11.2005, p . 0001 - 0009
4 ĠU L 122, 16.5.2009, p.28-44.
5 KESE, CCAI/027.
6 Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 15184/10, Komunikat għall-Istampa 283, 21.10.2010.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Mejju 2005 dwar Aġenda Soċjali għall-
perjodu 2006-20101,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Mejju 2007 dwar it-tisħiħ tal-
leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2011 dwar politika industrijali 
għall-era globalizzata3,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 42 u 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-
0000/2012),

A. billi r-ristrutturazzjoni mhijiex fenomenu ġdid iżda wieħed li f'dawn l-aħħar snin ħa forom 
ġodda, u sar iktar prevalenti b'kopertura ġeografika u settorjali usa' fl-Ewropa;

B. billi l-kriżi li bdiet fl-2008 serviet biex tħaffef ir-rata tal-bidla b'mod qawwi; billi żdiedet, 
mal-pressjonijiet strutturali biex ikun hemm adattament għat-tibdil, dovut għar-
restrizzjonijiet iktar immedjati tal-globalizzazzjoni li jesponu l-impriżi, il-ħaddiema, it-
territorji u lill-gvernijiet għal tensjonijiet kritiċi;

C. billi, hekk kif ġie enfasizzat b'mod konsistenti fil-karti politiċi reċenti mill-Kummissjoni, 
b'mod partikolari fl-Istrateġija Ewropa 2020 u fil-Komunikazzjoni dwat il-Politika 
Industrijali tas-27 ta' Ottubru 2010, "Antiċipazzjoni u ġestjoni aħjar tar-ristrutturar 
għandhom jgħinu lill-impjegati u lill-kumpaniji biex jadattaw għat-tranżizzjonijiet imposti 
minn kapaċitajiet eċċessivi kif ukoll mill-modernizzazzjoni u minn aġġustament 
strutturali". (…) "[il-]maniġment u [il-]ħaddiema huma l-atturi ewlenin li jridu jaqblu fuq 
l-istrateġiji ta' ristrutturazzjoni fil-livell tal-kumpanija. L-interventi ta' politika għandhom 
jakkumpanjaw ristrutturazzjoni bħal din biex jevitaw diffikulatjiet soċjali u jippromwovu 
ħiliet u impjiegi ġodda, hekk li jevitaw sensji tal-massa u l-falliment ta' reġjuni sħaħ jew 
id-delokalizzazzjoni ta' industriji sħaħ, kif ukoll jiffaċilitaw ir-rikonverżjoni ekonomika u 
t-tranżizzjoni professjonali";

D. billi t-telf fl-impjiegi kien jammonta għal kważi d-doppju tan-numru ta' impjiegi maħluqa 
fit-tielet kwart tal-2011, u hemm il-possibilità li din it-tendenza tikber minħabba t-tħabbir 
ta' ristrutturazzjonijiet kbar f'oqsma strateġiċi;

E. billi, hekk kif ġie ddikjarat fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir: it-titjib tar-reazzjoni tal-
Unjoni għall-kriżi, "il-prestazzjoni pożittiva fl-esportazzjonijiet ta' ċerti Stati Membri turi 
li s-suċċess fis-swieq dinjija jistrieħ fuq fatturi usa' bħall-ispeċjalizzazzjoni fis-settur, l-
innovazzjoni u l-livelli tal-kapaċitajiet li jżidu l-kompetittività reali";

F. billi fil-Komunikazzjoni tagħha dwar Aġenda għal ħiliet ġodda u impjiegi tat-23 ta' 
Novembru 2010, il-Kummissjoni tirrikonoxxi wkoll li l-adattabilità u l-proattività meta 
wieħed ikun qed ibiddel l-impjieg jew l-okkupazzjoni madankollu jistgħu jiġu ostakolati 

                                               
1 ĠU C 117E, 18.5.2006, p. 256-262.
2 ĠU C 76 E, 27.3.2008, p. 138.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0093.
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min-nuqqas ta' sikurezza minħabba li t-tranżizzjonijiet għandhom il-potenzjal li jġibu 
magħhom riskju ta' qgħad, salarji iktar baxxi u insikurezza soċjali; billi tranżizzjonijiet 
pożittivi tul il-karrieri tal-persuni huma għalhekk essenzjali sabiex ikun hemm adattament 
kostanti, tinżamm u tiżdied l-impjegabilità filwaqt li tiġi provduta sikurezza lill-individwi 
u fluwidità fis-swieq tax-xogħol;

G. billi, kif iddikjarat fl-Att dwar is-Suq Uniku, "It-Trattat ta' Lisbona u l-kunċett ta' 
"ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna" bħala wieħed mill-għanijiet prinċipali 
jitlobna nadottaw viżjoni aktar sħiħa tas-suq uniku (...) Qafas Ewropew għar-
ristrutturazzjonijiet jippermetti li jinbena ambjent ibbażat fuq il-fiduċja reċiproka.";

H. billi l-Linji Gwida ta' referenza għall-ġestjoni tal-bidla u tal-konsegwenzi soċjali tagħha, 
imfassla mis-sħab soċjali f'Ottubru 2003, ma ġewx madankollu segwiti minn l-ebda 
miżura sinifikanti li twassal għall-implimentazzjoni prattika u l-applikazzjoni konkreta ta' 
dawk il-linji gwida;

I. billi l-Kummissjoni fittxet kontribuzzjonijiet konkreti dwar kif tiżviluppa ulterjorment il-
politika f'dan il-qasam permezz tal-"Green Paper: Ristrutturazzjoni u antiċipazzjoni tal-
bidla: X'tgħallimna mill-esperjenza reċenti?" tas-17 ta' Jannar 2012;

J. billi, minkejja d-dikjarazzjonijiet qawwija msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni pprovdiet 
reazzjoni deludenti għar-riżoluzzjonijiet parlamentari dwar l-informazzjoni, il-
konsultazzjoni u r-ristrutturazzjoni, u dan enfasizza l-bżonn ta' miżuri urġenti u konkreti 
f'dan il-qasam, kif ukoll fir-rigward ta' talbiet minn protagonisti ekonomiċi  u soċjali oħra;

K. billi din ir-riżoluzzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' informazzjoni u ta' 
konsultazzjoni li jirriżultaw mid-dritt tal-Unjoni u nazzjonali; sakemm d-dritt tal-Unjoni u 
dak nazzjonali jipprovdu hekk, il-proċeduri ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni 
għandhom jintużaw bis-sħiħ biex jiġu applikati r-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament;

L. billi, minkejja li saret konsultazzjoni mas-sħab soċjali Ewropej darbtejn tul id-deċennju 
tas-snin 2000, il-Kummissjoni ma rnexxilhiex tieħu miżuri prattiċi biex tiżgura l-
applikazzjoni wiesgħa madwar l-Unjoni tal-approċċi antiċipattivi u proattivi u prattiki ta' 
ristrutturazzjoni soċjalment responsabbli li hija ssemmi f'tant dokumenti politiċi (ara hawn 
fuq);

M. billi informazzjoni u konsultazzjoni tajbin b'rabta mal-mezzi ta' ristrutturazzjoni jfissru 
iktar intelliġenza, proattività, responsabilità u strateġija, li se jikkontribwixxu biex l-
impriżi u l-Unjoni jsiru iktar kompetittivi, kif ukoll se jagħtu l-messaġġ ta' ċertezza u 
trasparenza liċ-ċittadini Ewropej fi żmien ta' kriżi;

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fi żmien tliet xhur mid-data tal-adozzjoni ta' din ir-
riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 225 tat-Trattat KE, tressaq quddiem il-Parlament proposta 
leġiżlattiva għal direttiva kif rakkomandat fl-Anness;

2. Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini;

3. Iqis li l-proposta mitluba m'għandha l-ebda konsegwenza finanzjarja;
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4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din il-proposta leġiżlattiva u r-
rakkomandazzjonati dettaljati li jakkumpanjawha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-

PROPOSTA MITLUBA 

Rakkomandazzjoni 1

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

– Wara li kkunsidraw t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod 
partikulari l-Artikolu 153(1) tiegħu,

Billi: 

(1) Meta jkunu qet jittrattaw l-antiċipazzjoni, it-tħejjija u l-ġestjoni tar-ristrutturazzjoni, il-
kumpaniji, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u partijiet oħra interessati jaġixxu fi spirtu ta' 
kooperazzjoni, abbażi ta' informazzjoni u konsultazzjoni f'waqthom u komprensivi. 

(2) L-antiċipazzjoni, it-tħejjija u l-ġestjoni tal-bidla għandhom iseħħu fil-kuntest tat-tisħiħ 
tad-djalogu soċjali u bl-għan li tiġi promossa l-bidla b'mod kompatibbli mal-
preservazzjoni tal-objettiv prijoritarju tal-impjieg.

(3)  Jeħtieġ li jiġu maħsuba, promossi u msaħħa miżuri antiċipattivi fir-rigward tas-
sitwazzjoni tal-kumpaniji u l-iżvilupp probabbli tal-impjieg, b'mod partikolari fejn l-
impjieg jaf jinsab f'riskju.

(4) Ir-ristrutturazzjoni hija faċilitata u l-impatt tagħha huwa mtaffi meta l-kumpaniji 
jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi tal-ħaddiema tagħhom fuq bażi permanenti. 

(5) Prattiki tajba ta' ristrutturazzjoni jeħtieġu tħejjija kemm jista' jkun bikrija u li tibda malli 
jibda jitqies il-bżonn ta' ristrutturazzjoni, sabiex ikun jista' jiġi evitat jew jitnaqqas 
kemm jista' jkun l-impatt ekonomiku, soċjali u territorjali.

(6) Huwa rikonoxxut b'mod ġenerali li kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturazzjoni għandha 
tkun soġġetta għal spjegazzjoni u ġustifikazzjoni quddiem il-partijiet interessati, 

(7) Azzjoni serja bl-għan li jittaffa l-impatt tar-ristrutturazzjoni teħtieġ li l-kumpaniji jqisu 
t-tkeċċijiet bħala l-aħħar soluzzjoni, li titqies biss wara li jiġu kkunsidrati l-għażliet 
alternattivi l-oħra kollha u/jew jiġu implimentati l-miżuri ta' appoġġ possibbli.

(8) L-involviment attiv tal-awtoritajiet pubbliċi fil-livell rilevanti fit-tħejjija u l-ġestjoni tal-
operazzjonijiet ta' ristrutturazzjoni jikkontribwixxi bil-kbir sabiex jiġi limitat l-impatt 
negattiv tagħhom. 

(9) Huwa importanti li l-kumpaniji, flimkien mar-rappreżentanti tal-impjegati, joħolqu 
għodod għall-valutazzjoni u r-rappurtar regolari dwar il-prattiki ta' ristrutturazzjoni 
tagħhom. 
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(10) Qafas tal-Unjoni bħal dan għandu japplika għal kumpaniji u gruppi ta' kumpaniji 
ewlenin, dawk li jimpjegaw fit-territorju tal-Unjoni mill-inqas 500 ħaddiem, u għall-
operazzjonijiet ta' ristrutturazzjoni ta' ċertu daqs, li jkopru mill-inqas 100 ħaddiem 
f'kumpaniji waħda jew 500 ħaddiem f'kumpanija u fil-kumpaniji dipendenti tagħha, jew 
Stat Membru wieħed jew iktar, tul perjodu ta' tliet xhur.

(11) Kull qafas tal-Unjoni dwar l-antiċipazzjoni, it-tħejjija u l-ġestjoni tal-bidla u r-
ristrutturazzjoni għandhu jħeġġeġ u jagħti preċedenza lill-ftehim bejn l-iktar partijiet 
interessati, u huwa biss jekk ma jkunx hemm ftehim bħal dan li għandhom japplikaw ir-
regoli standard. 

TAQSIMA 1

ĠENERALI

Rakkomandazzjoni 2

Objettiv

1. L-iskop tad-Direttiva huwa li tippromwovi u tiffaċilita l-informazzjoni u l-konsultazzjoni 
fil-bidla ekonomika u li ttejjeb il-mod kif il-kumpaniji, ir-rappreżentanti tal-impjegati, l-
awtoritajiet pubbliċi u partijiet oħra interessati madwar l-Unjoni jantiċipaw, iħejju u jġestixxu 
r-ristrutturazzjoni tal-kumpaniji b'mod soċjalment responsabbli.

2. Għal dan l-għan, il-kumpaniji u r-rappreżentanti tal-impjegati, meta jkunu qed jiffaċċjaw 
ristrutturazzjoni, fi spirtu ta' kooperazzjoni, għandhom jirrikonoxxu li dawn il-proċessi
għandhom l-għan li jħarsu kemm l-interessi tal-kumpaniji fir-rigward tal-kompetittività u s-
sostenibilità, kif ukoll dawk tal-impjegati tagħhom.

Rakkomandazzjoni 3

Definizzjonijiet u ambitu

1. Għall-iskopijiet tad-Direttiva:

a) "kumpaniji" tfisser kumpaniji u gruppi ta' kumpaniji li jimpjegaw mill-inqas 500 
impjegat fl-Unjoni, kif ukoll kwalunkwe parti ta' kumpanija mill-grupp imsemmi 
hawn fuq; 

b) "kumpaniji dipendenti" tfisser kumpaniji li jinsabu f'sitwazzjoni ta' dipendenza minn 
waħda minn dawn ta' hawn fuq minħabba subkuntrattazzjoni, kuntratti ta' provvista u 
oħrajn; 

c) "rappreżentanti tal-impjegati" tfisser dawk previsti mid-dritt nazzjonali u/jew il-prassi 
nazzjonali;
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d) "ftehimiet" tfisser ftehimiet fil-livell rilevanti (Ewropew, nazzjonali, settorjali, 
reġjonali jew tal-kumpaniji) minn, minn naħa, rappreżentanti tal-kumpaniji jew l-
organizzazzjonijiet tagħhom u, min-naħa l-oħra, rappreżentanti tal-impjegati bil-
kapaċità li jikkonkludu ftehimiet kollettivi skont id-dritt nazzjonali jew il-prassi 
nazzjonali jew skont il-proċeduri stabbiliti mill-organizzazzjonijiet ta' trejdjunjins 
kompetenti fil-livell Ewropew;

e) "impjegati" tfisser l-impjegati tal-kumpaniji koperti mid-Direttiva, ikun xi jkun it-tip 
ta' kuntratt ta' impjieg tagħhom;

f) "awtoritajiet pubbliċi" tfisser korpi ta' amministrazzjoni pubblika fil-livell rilevanti kif 
maħtura mill-Istati Membri;

g) "operazzjoni ta' ristrutturazzjoni" tfisser kwalunkwe riorganizzazzjoni tal-istruttura, 
tal-proċessi ta' ħidma u organizzazzjoni u tal-post b'impatt kwantitattiv jew kwalitattiv 
fuq l-impjieg;

2. Din id-Direttiva tkopri operazzjonijiet ta' ristrutturazzjoni li jaffettwaw mill-inqas 100 
impjegat f'kumpanija waħda jew 500 impjegat f'kumpanija u d-dipendenti tagħha fi Stat 
Membru wieħed jew iktar tul perjodu ta' tliet xhur. 

TAQSIMA II

ANTIĊIPAZZJONI TAL-BIDLA

Rakkomandazzjoni 4

Ippjanar strateġiku fuq medda twila ta' żmien, adattabilità u impjegabilità

1. Kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturazzjoni għandha tkun integrata fi strateġija fuq medda 
twila ta' żmien bl-għan li jiġu żgurati s-sostenibilità u l-kompetittività għal żmien twil tal-
kumpanija.

2. Ippjanar strateġiku fuq medda twila ta' żmien għandu jinkludi objettivi ta' riżorsi umani, 
impjieg u ħiliet iffokati fuq l-iżvilupp fuq bażi permanenti tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-forza 
tax-xogħol sabiex tiżdied il-kompetittività tal-kumpanija u l-kapaċità tagħha ta' adattament, 
kif ukoll biex tiżdied l-impjegabilità tal-impjegati u tiġi ġestita l-mobilità interna u esterna 
tagħhom. 

3. Għal dan l-għan, il-kumpaniji għandhom jirrikonoxxu d-dritt ta' kull impjegat li jibbenefika 
minn taħriġ adegwat. L-impjegati għandhom jirrikonoxxu li l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-
ħajja huma meħtieġa biex isaħħu l-impjegabilità tagħhom u għandhom jaċċettaw offerti ta' 
taħriġ rilevanti.

Rakkomandazzjoni 5
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Antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet tal-impjiegi u l-ħiliet

1. Il-kumpanija, f'kooperazzjoni mar-rappreżentanti tal-impjegati u, meta jkun applikabbli, 
mal-awtoritajiet pubbliċi u partijiet oħra interessati rilevanti, għandha tiżviluppa mekkaniżmi 
ta' antiċipazzjoni u ppjanar fir-rigward tal-impjieg u tal-ħiliet meħtieġa fil-ġejjieni.

2. Għal dan l-għan, il-kumpaniji f'kooperazzjoni mar-rappreżenanti tal-impjegati u partijiet 
interessati rilevanti oħra, għandhom jistabbilixxu:

a) mekkaniżmi għal ippjanar fuq medda twila ta' żmien tal-ħtiġijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-impjiegi u tal-ħiliet li jkunu marbuta ma' strateġiji ta' innovazzjoni u ta' 
żvilupp, u li jqisu l-evoluzzjoni prevedibbli tal-impjieg u tal-ħiliet, kemm pożittiva kif 
ukoll negattiva; 

b) pjanijiet multiannwali tal-iżvilupp tal-impjieg u tal-ħiliet li jkopru l-oqsma li ġejjin:

 appoġġ tal-ħolqien ta' konsulenti tat-tagħlim biex jgħinu lill-impjegati jagħżlu 
taħriġ adegwat;

 valutazzjoni regolari tal-ħiliet individwali li twassal għal mapep ta' taħriġ 
individwali;

 pjanijiet ta' taħriġ individwali b'objettivi kwantitattivi;
 baġit ta' taħriġ annwali;
 kontijiet ta' taħriġ individwali;
 pakketti ta' taħriġ, jekk ikun hemm bżonn, f'kooperazzjoni mal-partijiet 

interessati esterni;
 liv għal skopijiet ta' edukazzjoni;
 miżuri ta' taħriġ speċifiċi biex jiġu ffaċċjati żviluppi eventwali negattivi jew 

problematiċi;

3. Kull impjegat għandu jingħata għadd determinat ta' sigħat għat-taħriġ kull sena, li 
għandhom jiġu stabbiliti mil-liġi jew permezz ta' ftehim kollettiv. Kull rifjut ta' dik l-offerta 
min-naħa tal-impjegati għandu biss jiġi permess għal raġunijiet ġustifikati. 

4. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 3 hawn fuq ma japplikawx għal kumpaniji u impjegati 
koperti minn ftehim konkluż fil-livell rilevanti u mal-partijiet rilevanti dwar il-proċeduri 
għall-antiċipazzjoni u ippjanar li jħares 'il quddiem tal-ħtiġijiet tal-impjieg u l-ħiliet.

5. Il-kumpaniji dipendenti għandhom ikunu informati dwar il-mekkaniżmi u l-pjanijiet 
previsti fil-paragrafu 2. L-impjegati tagħhom għandhom ikunu koperti minn dawk il-
mekkaniżmi u pjanijiet fuq talba ta' dawk il-kumpaniji dipendenti, għar-raġuni li dawk il-
mekkaniżmi u pjanijiet huma meħtieġa jew utli għall-adattament u l-iżvilupp tagħhom stess.

TAQSIMA III

TĦEJJIJA U ĠESTJONI TAL-PROĊESSI TA' RISTRUTTURAZZJONI

Rakkomandazzjoni 6
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Tħejjija bikrija

1. Minbarra f'ċirkustanzi fejn ir-ristrutturazzjoni tinbeda minħabba raġunijiet mhux mistennija 
jew li jiġru ħesrem, kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturazzjoni għandha tiġi ppreċeduta minn 
tħejjija adegwata mal-partijiet interessati kkonċernati bl-għan li jiġi evitat jew imtaffi l-impatt 
ekonomiku, soċjali u lokali tagħha.

2. Din it-tħejjija għandha ssir kemm jista' jkun kmieni u għandha tinbeda malli jibda jitqies il-
bżonn ta' ristrutturazzjoni. Minbarra fiċ-ċirkustanzi eċċezzjonali msemmija fl-ewwel 
paragrafu, din għandha titwettaq fi żmien li jippermetti l-adozzjoni ta' miżuri sabiex jiġi evitat 
jew jitnaqqas għal minimu l-impatt ekonomiku, soċjali u lokali tagħha. 

Rakkomandazzjoni 7

Informazzjoni u konsultazzjoni dwar deċiżjonijiet b'rabta man-negozju

1. Kwalunkwe operazzjoni ta' ristrutturazzjoni għandha tkun soġġetta għal spjegazzjoni 
bikrija u ġustifikazzjoni mal-partijiet interessati kollha rilevanti fuq il-bażi jew ta' għanijiet u 
rekwiżiti strateġiċi fuq medda twila ta' żmien jew inkella ta' restrizzjonijiet fuq żmien qasir.

2. Id-djalogu previst fl-ewwel paragrafu għandu jinkludi l-ġustifikazzjoni tal-għażla tal-miżuri 
maħsuba biex jinkisbu l-objettivi u tal-għażliet possibbli l-oħra fid-dawl tal-interessi kollha 
kkonċernati. 

3. Il-kumpaniji għandhom jinformaw sa mill-bidu lill-awtoritajiet pubbliċi fil-livell rilevanti, 
b'mod partikolari fil-livell lokali, u jinvoluhom fit-tħejjija tal-proċess ta' ristrutturazzjoni. 

4. Il-protagonisti ekonomiċi lokali, b'mod partikolari kumpaniji u l-impjegati tagħhom 
f'sitwazzjoni ta' dipendenza b'rabta mal-kumpanija li tkun qed twettaq ir-ristrutturazzjoni, 
għandhom ukoll ikunu infurmati sa mill-bidu u involuti b'mod attiv fil-proċess.

Rakkomandazzjoni 8

Minimizzazzjoni tal-ispejjeż soċjali interni permezz ta' pjan soċjali

1. Meta jkun hemm bżonn ta' ristrutturazzjoni u bħala riżultat tal-ħtieġa li jiġu ppreservati l-
kompetittività u l-prosperità fuq żmien twil, il-kumpaniji għandhom iqisu t-tkeċċijiet biss 
bħala l-aħħar soluzzjoni u biss wara li jkunu qiesu l-għażliet alternattivi l-oħra kollha u, meta 
jkun possibbli, meta jkunu implimentaw il-miżuri ta' appoġġ.

2. B'mod partikolari, il-kumpaniji għandhom iqisu l-għażliet li ġejjin bħala alternattivi għat-
tkeċċijiet:

(a) programmi ta' miżuri progressivi tul iż-żmien;
(b) tnaqqis fl-intensifikazzjoni tax-xogħol;
(c) tnaqqis fil-ħin tax-xogħol jew riorganizzazzjoni;
(d) rinegozzjazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol;
(e) sekondjar intern jew estern;
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(f) internalizzazzjoni ta' attivitajiet esterni;
(g) tluq mix-xogol negozjat għall-impjegati; u
(h) tluq mix-xogħol naturali għall-impjegati 

3. Meta t-tkeċċijiet ma jkunux jistgħu jiġu evitati jew ikunu parti minn pakkett li għandu jiġi 
implimentat fil-kuntest ta' għażliet alternattivi, il-kumpaniji għandhom iqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema kkonċernati miżuri sabiex isaħħu l-impjegabilità mill-ġdid 
tagħhom u jgħinuhom jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol kemm jista' jkun malajr.

Rakkomandazzjoni 9

Ftehimiet dwar il-ġestjoni tal-proċessi ta' ristrutturazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tar-Rakkomandazzjonijiet 6 u 7 m'għandhomx japplikaw għal kumpaniji 
u impjegati koperti minn ftehim konkluż fil-livell rilevanti u mal-partijiet rilevanti dwar il-
proċeduri u l-mekkaniżmi għat-tħejjija, il-ġestjoni b'mod soċjalment responsabbli u l-
imminimizzar ta' spejjeż soċjali interni tal-operazzjonijiet ta' ristrutturazzjoni.

Rakkomandazzjoni 10

Minimizzar tal-impatti ekonomiċi u soċjali esterni

1. Meta operazzjoni ta' ristrutturazzjoni jkollha effetti lokali kbar, il-kumpaniji għandhom 
ifittxu li jiżviluppaw kumplimentaritajiet u sinerġiji bejn l-azzjoni preparatorja u l-azzjonijiet 
tal-atturi l-oħra kollha biex jimmassimizzaw l-opportunitajiet ta' impjegar mill-ġdid tal-
impjegati li jitkeċċew jew li jistgħu jitkeċċew, biex titħeġġeġ ir-rikonverżjoni ekonomika u 
soċjali u jiġu żviluppati attivitajiet ekonomiċi ġodda li joħolqu l-impjiegi.

2. Il-miżuri msemmija fir-Rakkomandazzjoni 7 għandhom ikopru kemm jista' jkun l-
impjegati tal-kumpaniji li huma dipendenti, b'mod partikolari bħala riżultat ta' 
subkuntrattazzjoni jew ta' kuntratti ta' provvista u oħrajn. Il-kumpaniji dipendenti u l-
ħaddiema tagħhom fi kwalunkwe każ għandhom jiġu infurmati dwar dawk il-miżuri sakemm 
din l-informazzjoni tkun meħtieġa għall-adattament tagħhom stess u għall-ġestjoni tal-proċess 
ta' ristrutturazzjoni fi ħdan dawk il-kumpaniji.

TAQSIMA IV

MIŻURI TA' APPOĠĠ PUBBLIKU

Rakkomandazzjoni 11

Appoġġ pubbliku

1. L-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli differenti għandhom jintervjenu fil-kapaċità tagħhom ta' 
antiċipazzjoni u ġestjoni billi:

a) Jippromwovu l-koordinazzjoni tal-ħidma tal-partijiet interessati esterni mal-ħidma 
żviluppata fi ħdan il-kumpaniji
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b) Jappoġġaw l-antiċipazzjoni ta' proċessi u l-operazzjonijiet partikolari ta' 
ristrutturazzjoni bl-għan li jtaffu l-impatt ekonomiku u soċjali tagħhom

2. L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jimmonitorjaw il-mekkaniżmi għall-ippjanar fuq żmien 
twil u l-pjanijiet multiannwali tal-impjieg u l-ħiliet meħtieġa żviluppati fi ħdan il-kumpaniji.

3. F'reġjuni affettwati mill-bidla strutturali, l-awtoritajiet pubbliċi għandhom:

a) joħolqu korpi permanenti, netwerks jew osservatorji biex jimmonitorjaw il-proċessi ta' 
bidla;

b) jippromwovu l-patti ta' impjieg territorjali bl-għan li jiffavorixxu l-ħolqien u l-
adattament tal-impjieg; 

c) jippromwovu jew joħolqu mekkaniżmi li jiffaċilitaw tranżizzjonijiet ta' impjieg;

d) jimplimentaw azzjonijiet ta' taħriġ ta' benefiċċju għall-kumpaniji żgħar u ta' daqs 
medju u l-impjegati tagħhom u jappoġġaw djalogu u kooperazzjoni bejn dawn u 
kumpaniji kbar;

e) jiffavorixxu impjieg reġjonali u rikonverżjoni ekonomika u soċjali.

Rakkomandazzjoni 12

Appoġġ finanzjarju

1. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-kumpaniji li jirriżultaw minn liġijiet jew prattiki 
nazzjonali, l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jikkofinanzjaw il-miżuri ta' impjegabilità li 
jiffavorixxu impjegati ta' kumpaniji li jkunu qed iwettqu ristrutturazzjoni, sakemm dan it-tip 
ta' appoġġ ikun meħtieġ jew adegwat biex dawn ikunu jistgħu jerġgħu jidħlu mill-ġdid, u 
malajr, fis-suq tax-xogħol. 

2. Bi qbil mar-regoli li jiggvernawhom, il-Fondi tal-Unjoni Ewropea - b'mod partikolari il-
fondi FEŻR, FSE u FEG - jistgħu jintużaw għal appoġġ tal-azzjoni integrata biex ikun hemm 
antiċipazzjoni u tħejjija b'rabta mar-ristrutturazzjoni, kif ukoll biex min iħaddem jiġi megħjun 
jadatta għall-bidla għal skopijiet tal-paragrafi 1 u 2.

Rakkomandazzjoni 13

Ħatra tal-awtoritajiet pubbliċi rilevanti

L-Istati Membri għandhom jaħtru lill-awtoritajiet pubbliċi, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali, li jkunu responsabbli għall-iskopijiet tad-Direttiva.

TAQSIMA V
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SEGWITU, VALUTAZZJONI U RAPPURTAĠĠ TA' PROĊESSI TA' 
RISTRUTTURAZZJONI

Rakkomandazzjoni 14

Segwitu, valutazzjoni u rappurtaġġ

1. Il-kumpaniji fuq bażi permanenti u b'kooperazzjoni mal-korpi u l-awtoritajiet esterni, 
għandhom jimmonitorjaw is-saħħa psikosoċjali tal-impjegati affettwati mill-proċessi ta' 
ristrutturazzjoni, kemm tal-impjegati mkeċċija kif ukoll ta' dawk li jibgħu fil-kumpanija.

2. Il-kumpaniji għandhom joħolqu għodod ta' valutazzjoni u rappurtaġġ regolari dwar il-
prattiki ta' ristrutturazzjoni tagħhom, b'kooperazzjoni mar-rappreżentanti ta-impjegati u l-
organizzazzjonijiet esterni involuti f'dak il-proċess.

TAQSIMA VI

DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELANJI

Rakkomandazzjoni 15

Informazzjoni kunfidenzjali

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu li r-rappreżentanti tal-impjegati u kwalunkwe 
persuna oħra li jkollha aċċess għall-informazzjoni li tkun ingħatatilhom espliċitament 
bħala riżultat ta' din id-Direttiva ma jkunux awtorizzati jiżvelawha jekk tkun ngħatat fuq 
bażi kunfidenzjali.

2. Kull Stat Membru għandu jipprovdi, f'każijiet speċifiċi u soġġett għall-kundizzjonijiet 
u l-limitazzjonijiet stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, li l-kumpaniji ma jkunux 
obbligati jittrażmettu informazzjoni meta n-natura tagħha hija tali li, skont kriterji 
oġġettivi, tagħmlilhom ħsara serja fit-tħaddim tagħhom jew tipperikolahom.

Stat Membru jista' jiddisponi li din id-dispensa tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja minn qabel.

Rakkomandazzjoni 16

Konformità mad-Direttiva

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu miżuri addattati fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mad-Direttiva; b'mod partikolari, għandhom jiżguraw illi jkunu disponibbli l-
proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji adegwati sabiex jgħinu li jiġu infurzati l-obbligi 
li joħorġu mid-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-kumpaniji li ma jikkonformawx mad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn din id-Direttiva ma jibbenefikawx minn ebda fond li 
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jkun ġej mill-baġit tal-Unjoni Ewropea fil-perjodu ta' ħames snin wara li deċiżjoni 
ġuridika tirrikonoxxi dan il-ksur.

3. L-Istati Membri għandhom jeskludu mill-benefiċċju tal-għajnuna pubblika mill-baġits 
nazzjonali matul l-istess perjodu lill-kumpaniji msemmija fil-paragrafu 2 hawn fuq.

4. Minkejja l-paragrafi 2 u 3, xejn m'għandu jipprekludi l-użu ta' fondi mill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea u mill-baġits nazzjonali għall-benefiċċju dirett tal-impjegati tal-
kumpaniji msemmija f'dawk il-paragrafi.


