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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna 
tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-UE (2012/2131(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Marzu 2012 bl-isem “Id-
Dimensjoni Esterna tal-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-UE” (COM(2012)0153),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Novembru 2011 bl-isem 
“L-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità” (COM(2011)0743),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2011 bl-isem 
“Aġenda Ewropea għall-Integrazzjoni ta’ Persuni bin-Nazzjonalità ta’ Pajjiżi Terzi” 
(COM(2011)0455), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ April 2012 bl-isem “Lejn 
irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi” (COM(2012)0173),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
22 ta’ Frar 2012 dwar il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ewkonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni –
“Aġenda Ewropea għall-Integrazzjoni ta’ Persuni bin-Nazzjonalità ta’ Pajjiżi Terzi” 
(SOC/427),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-16 ta Frar 2012 bl-isem “Aġenda 
Ewropea ġdida għall-Integrazzjoni”,

– wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi tal-20 ta’ Frar 2012,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal- ta’ Diċembru 2011 dwar ir-riżultati 
miksuba u dwar l-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-implimentazzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Integrazzjoni ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-perjodu 2007-2009 
(COM(2011)0847),

– wara li kkunsidra r-rapport sommarju bl-isem “Is-Sitt Laqgħa tal-Forum Ewropew dwar l-
Integrazzjoni: l-involviment tal-pajjiżi tal-oriġini fil-proċess tal-integrazzjoni”, Brussell, 
id-9 u l-10 ta’ Novembru 2011,

– wara li kkunsidra l-istudju “L-Integrazzjoni tal-Migranti u l-Effetti tagħha fuq is-Suq tax-
Xogħol”, il-Parlament Ewropew, 2011,

– wara li kkunsidra l-istudju “Rapport ta’ Sintesi EMN: is-sodisfar tad-domanda għax-
xogħol permezz tal-migrazzjoni”, il-Parlament Ewropew, 2011,

– wara li kkunsidra l-istudju “Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration”, 
IOM u Gallup, 2011,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati 
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Membri, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, tal-4 ta' Mejju 2010 dwar l-integrazzjoni bħala 
Mutur tal-Iżvilupp u l-Koeżjoni Soċjali”,

– wara li kkunsidrawl-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
17 ta' Marzu 2010 dwar l-integrazzjoni ta’ ħaddiema migranti (SOC/364),

– wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
17 ta' Marzu 2010 dwar l-integrazzjoni ta’ ħaddiema migranti (SOC/362),

– wara li kkunsidra l-Programm ta' Stokkolma “Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-
protezzjoni taċ-ċittadini” tal-10 u l-11 taDiċembru 2009,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min 
iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal- 25 ta’ Mejju 2009 dwar il-
kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi 
kwalifiki għoljin (Direttiva tal-Karta l-Blu)2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ 
ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2009 dwar il-qagħda tad-Drittijiet 
Fundamentali fl-Unjoni Ewropea 2004-20084,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2007 bl-isem “Dwar 
il-Migrazzjoni Ċirkulari u s-Sħubijiet ta' Mobbiltà bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi” 
(COM(2011)0248),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Lulju 2006 dwar strateġiji u mezzi għall-
integrazzjoni ta’ immigranti fl-Unjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra Direttiva tal-Kunsill 2005/71/KE tat-12 ta’ Ottubru 2005 dwar 
proċedura speċifika biex tippermetti d-dħul ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-fini ta’ 
riċerka xjentifika6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta’ Settembru 2005 bl-isem 
“Aġenda komuni għall-integrazzjoni: Qafas għall-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 
fl-Unjoni Ewropea” (COM(2005)0389),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Mejju 2005 bl-isem “Il-

                                               
1 ĠU L 168, 30.6.2009, p.  24.
2 ĠU L 155, 18.6.2009, p.  17.
3 ĠU L 348, 24.12.2008, p.  98.
4 Testi adottati, P7_TA(2009)0019.
5 Testi adottati, P7_TA(2006)0318.
6 ĠU L 289, 3.11.2005, p.  15.
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Programm ta’ L-Aja: Għaxar prijoritajiet għall-ħames snin li ġejjin: il-Partenarjat għal 
tiġdid Ewropew fil-qasam tal-Libertà, tas-Sigurtà u tal-Ġustizzja” (COM(2005)0184),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati 
Membri tad-19 ta’ novembru 2004 dwar l-istabbiliment ta' prinċipji bażiċi komuni għall-
politika ta' integrazzjoni tal-immigranti fl-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Programme ta' Tampere tal-15 u s-16 ta' Ottubru 1999,

– 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-xogħol1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta 
l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew 
l-etniċità2,

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

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
li jestendi r-Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 għal 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawn ir-Regolamenti unikament 
minħabba n-nazzjonalità tagħhom4,

– wara li kkunsidra l-proposti tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Marzu 2012 dwar il-
koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali (COM(2012)0156), COM(2012)0157, 
COM(2012)0158 u COM(2012)0152),

– wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-kawżi C-214/94, C-
112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 u C-60/93,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 48, 78, 79 u 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– 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-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Industrija, tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġusizzja u l-Intern, tal-
Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2012),

A. billi l-popolazzjoni Ewropea fl-etajiet tax-xogħol se tonqos mill-2012 ‘il quddiem u, fl-
assenza tal-migrazzjoni, se tinżel b’aktar minn 14-il miljun ruħ fl-10 snin li ġejjin;

B. billi dan in-nuqqas ta’ forza tax-xogħol, minkejja rata ta' qgħad ta’ madwar 10 % 

                                               
1 ĠU L 303, 2.12.2000, p.  16.
2 ĠU L 180, 19.7.2000, p.  22.
3ĠU L 166, 30.4.2004, p.  1.
4 ĠU L 344, 29.12.2010, p.  1.
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(23.8 miljun ruħ) fl-UE diġa qed jinħass u se jkompli jikber fis-snin i ġejjin: fl-2015, 
pereżempju, bejn 380 000 u 700 000 post tax-xogħol fl-informatika se jkunu battala;

C. billi l-UE, filwaqt li tista’ tistenna li tirċievi fluss ma jaqtax ta’ migranti, madankollu 
jeħtiġilha tikkompeti mal-bqija tad-dinja għall-aħqwa mħuħ;

D. billi l-attrattività tal-Ewropa tiddependi wkoll minn dħul attiv fis-suq tax-xogħol, 
integrazzjoni li tirnexxi, suċċess fl-edukazzjoni u t-taħriġ u ta’ studenti ġejjin minn sfond 
ta’ migrazzjoni fil-kuntest ta’ kultura li tilqa’ n-nies u twarrab l-ostakoli amministrattivi; 

E. billi ċ0ċifri tal-Gallup World Poll 2011 juru li madwar id-dinja l-għadd ta’ migranti 
potenzjali li jgħidu li jippreferu jaħdmu f'pajjiż barrani għal żmien limitat huwa d-doppju 
tal-għadd ta’ dawk li jgħidu li jippreferu jemigraw għal dejjem;

F. billi x-xogħol huwa l-muftieħ għal integrazzjoni li tirnexxi;

G. billi huwa stmat li fl-UE hawn jgħixu u jaħdmu bejn 1.9 miljun u 3.8 miljun immigrant 
illegali;

H. billi, mill-2000 ‘l hawn, madwar kwart tal-postijiet tax-xogħol ġodda li nħolqu kienu 
possibbli permezz tal-kontribuzzjoni ta’ migranti;

I. billi l-istudenti minn sfond ta’ migrazzjoni għadhom żvantaġġati fis-sistema edukattiva u 
jħallu l-edukazzjoni bla kwalifiki aktar spiss minn ħaddieħor;

J. billi l-globalizzazzjoni ekonomika timxi pass pass mal-globalizzazzjoni soċjali u billi dan 
għandu konsegwenzi qabel xejn għall-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini tal-
UE u ta’ pajjiżi terzi;

K. billi mhux se jkun possibbli li kull Stat Membru individwali jikkonkludi ftehimiet 
bilaterali u reċiproċi ma’ kull pajjiż terz dwar is-sigurtà soċjali, li kieku jwassal għal 
sistema frammentata bi trattament mhux ugwali bejn ċittadini tal-UE, u billi għaldaqstant 
jeħtieġ tittieħed azzjoni fil-livell tal-UE;

L. billi l-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fis-suq tax-xogħol kif ukoll l-integrazzjoni 
ġenerali li tmur magħha huma kompitu li jaqsmuh bejniethom diversi Direttorati Ġenerali 
tal-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna; 

1. Jenfasizza li l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà titlob sforz miż-żewġ naħat, 
speċjalment f’dak li jirrigwarda l-ħakma tal-lingwa, l-għarfien tas-sistema legali u 
politika, tad-drawwiet u tal-modi kif l-individwi jgħixu flimkien fis-soċjetà fil-pajjiż 
ospitanti;

2. Huwa tal-fehma li politika u miżuri tal-integrazzjoni tal-Istati membri jeħtieġ li jkunu 
aktar differenzjati, mfassla apposta u ta’ kwalità aħjar u, l-aktar importanti, li jeħtiġilhom 
jagħmlu distinzjonijiet, pereżempju bejn dawk li għandhom kwalifiki tajbin u dawk bi 
kwalifiki baxxi, bejn ċittadini tal-UE u dawk ta’ pajjiżi terzi u bejn migranti b’offerti ta’ 
impjieg u oħrajn mingħajr offerti ta’ impjieg; 

3. Jitlob, għalhekk, li fuq livell lokali, nazzjonali u Ewropew jiġi adottat approċċ olistiku li 
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jixbah dak rigward il-mainstreaming tal-ġeneru; jitlob għalhekk li jiddaħħal il-prinċipju 
tal-mainstreaming tal-integrazzjoni li permezz tiegħu il-materji li jirrigwardaw l-
integrazzjoni jitqiesu fl-istrumenti kollha ta’ politika, leġiżlattivi u finanzjarji; jitlob 
għaldaqstant li l-Kummissjoni twaqqaf grupp trasversali bejn dipartimenti differenti li 
jittratta kwistjonijiet tal-integrazzjoni, il-migrazzjoni (għax-xogħol) u l-integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol, u li f’dan jinkludi d-Direttorati Ġenerali kollha relevanti u s-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

4. Jissottolinja r-responsabbiltà tal-pajjiżi tal-oriġini rigward l-integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol permezz ta’ korsijiet ta’ tat-tagħlim tal-lingwa u ta’ tħejjija, informazzjoni, kuntatti 
mad-diaspora jew mas-servizzi fl-ambaxxati tagħhom fil-pajjiż ospitanti;

5. Jitlob li l-korsijiet tal-lingwa u l-programmi tal-integrazzjoni jkopru l-istorja, il-valuri u l-
prinċipji tad-demokrazija Ewropea u tal-istat tad-dreitt, u jenfasizzaw ir-rwol tan-nisa, id-
drittijiet tal-minoritajiet kif ukoll id-drittijiet tal-persuni LGBT;

6. Jitlob lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-aċċess tal-istudenti barranin għas-suq tax-
xogħol tagħhom, ladarba dawn diġà jkunu integraw permezz tal-esperjenza tal-għajxien 
barra minn pajjiżhom, tal-għarfien tal-lingwa u l-kwalifika li kunu kisbu; jirrimarka, barra 
minn hekk, li ma jagħmel l-ebda sens għall-UE li r-riżorsi investiti fi gradwati 
universitarji jinħlew minħabba li ma jkunux jistgħu jsibu xogħol fl-Unjoni;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa u ddaħħal sistema komuni Ewropea ta’ punti 
abbażi ta’ kriterji li tkun miftuħa għall-Istati Membri fuq bażi volontarja;  jikkonstata li 
għandu jkun possibbli li sistema ta’ dan it-tip tiġi aġġustata għall-kundizzjonijiet tas-suq 
tax-xogħol b’tali mod li ħaddiema li jkunu meħtieġa b’urġenza jinġibdu b’aktar faċilità;

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex, bi rnbit mas-sistema ta’ punti msemmija hawn fuq, 
tikkunsidra li tiżviluppa pjattaforma internazzjonali fuq EURES għal profili standardizzati 
ta’ xogħlijiet u ħiliet, biex tiffaċilita r-reklutaġġ ta’ migranti li jkunu qed ifittxu x-xogħol u 
l-komparabbiltà tal-kapaċitajiet tagħhom;

9. Jissottolinja li l-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tagħhom fis-sistema ta’ punti, jsiru 
aktar attraenti għal ċittadini kwalifikati ta’ pajjiżi terzi, li għalihom is-sistema 
tikkostitwixxi simplifikazzjoni;  

10. Jenfasizza l-importanza ta’ migrazzjoni ta’ persuni kwalifikati orjentata lejn il-ħtiġijiet, u 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, flimkien mar-reġjuni u l-muniċipalitajiet 
tagħhom, biex jintroduċu sistema konġunta ta’ koordinament fil-livell Ewropew biex 
jidentifikaw ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol u jidderieġu l-migrazzjoni għax-xogħol b’aktar 
effikaċja;

11. Jirrakkomanda li sistema bħal din għandha tal-anqas tinkludi lista ta’ xogħlijiet li jinsabu 
bin-nieqes u analiżi tad-data provdurti minn min iħaddem;

12. Jistieden lill-Istati Membri biex, minkejja u minħabba n-nuqqas kostanti ta’ ħaddiema ta’ 
ħila, ma jitilqux minn għajnejhom il-mobilità fi ħdan l-UE, u biex b’hekk iqiegħdu fuq 
quddiem nett ir-reklutaġġ u l-integrazzjoni ta’ ċittadini tal-UE minn Stati Membri oħra;
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13. Jitlob li l-migranti jingħataw aċċess aktar faċli għas-suq tax-xogħol u jkunu jistgħu jserrħu 
rashom li r-rikonoxximent u validazzjoni tad-diplomi, il-kwalifiki u l-ħiliet tagħhom isiru 
bil-ħeffa u bi ftit ħlas; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, kemm jista’ jkun, jorbtu flimkien il-
politiki tar-rifuġjati u tax-xogħol, u biex jagħtu aċċess malajr kemm jista’ jkun lil min 
jitlob l-asil;

15. Jitlob li l-migranti jiġu mħejjija għas-suq tax-xogħol tal-pajjiż mill-bidu nett tal-perjodu 
ta’ residenza tagħhom; jindika, f’dan il-kuntest, il-prattiki tajba fil-qasam tal-integrazzjoni 
fis-suq tax-xogħol, eż. mentoring għall-migranti, pariri individwali, taħriġ fil-lingwa u l-
ħiliet u kampanji kontra d-diskriminazzjoni;

16. Jipproponi li l-Istati Membri jiskambjaw ma’ xulxin u jkomplu jiżviluppaw il-prattiki 
tajba rigward il-promozzjoni tad-diversità fil-post tax-xogħol, eż. coaching, sostenn għal 
negozji li jkunu qed jibdew, programmi ta’ integrazzjoni, xogħol sussidjat, gruppi a’ 
fokus, pjanijiet ta’ diversifikazzjoni, pariri individwali, tagħlim tal-lingwi u taħriġ tal-
ħiliet u kampanji kontra d-diskriminazzjoni;

17. Jirrikonoxxi l-potenzjal li għandha l-migrazzjoni (għax-xogħol) ċirkulari biex tiġġenera 
“sitwazzjoni ta’ suċċess triplu” li jgawdu minnha l-migrant, il-pajjiżi tal-oriġini kif ukoll 
il-pajjiż ospitanti, u jitlob lill-Istati Membri jiftħu l-bibien tagħhom għal dan it-tip ta’ 
migrazzjoni; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqawwu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi
terzi rigward il-migrazzjoni ċirkulari u biex jinkluduha fin-negozjati u t-trattati, b’mod 
partikolari l-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobilità, u d-Djalogi assoċjati dwar 
il- Migrazzjoni u l-Mobilità u s-sħubijiet tal-mobilità;

19. Jitlob li tittieħed azzjoni li tippromwovi strateġiji intelliġenti dwar il-migrazzjoni ċirkulari 
li jkollhom ir-riżorsi, il-garanziji legali u l-kundizzjonijiet meħtieġa biex joħolqu impjiegi 
siguri u jipprevjenu l-migrazzjoni illegali;

20. Jissottolinja li t-tagħlim tal-lingwa u t-taħriġ tal-ħiliet qabel ma l-persuna tasal fil-pajjiż 
ospitanti, kif ukoll it-tħejjija għar-ritorn, huma miżuri siewja f’dan ir-rigward, u jinnota l-
possibbiltà li jitwaqqfu uffiċċji ta’ qabel it-tluq sew fil-pajjiż tal-oriġini kif ukoll fil-pajjiż 
ospitanti; 

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex issaħħaħ u tipprijoritizza r-rabtiet bejn il-ħtiġijiet tax-xogħol, 
il-migrazzjoni ċirkulari, il-politika tal-iżvilupp u l-politika barranija; 

22. Jirrimarka li bosta migranti potenzjali jħabbtu wiċċhom ma’ żmien twil ta’ stennija fil-
konsulati tal-Istati Membri ġewwa l-pajjiżi tal-oriġini tagħhom, u li għaldaqstant huwa 
diffiċli ħafna li jitqiegħdu f’relazzjoni ta’ impjieg ċirkulari b’mod rapidu, affidabbli u bla 
intoppi; jitlob għlhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw aktar l-
iżvilupp ta’ servizz konsulari komuni Ewropew fid-Delegazzjonijiet tal-UE;

23. Jistieden lill-Istati Membri biex lill-persuni bla dokumenti li jistgħu jaqilgħu l-għajxien 
tagħhom bix-xogħol jiftħulhom triq li minn jkunu jistgħu jidħlu fil-legalità;
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24. Jilqa’ l-ftehimiet eżistenti tal-UE dwar il-koordinament tas-sigurtà soċjali; 

25. Jilqa’ f’dan ir-rigward il-Konvenzjoni Ibero-Amerikana dwar is-Sigurtà Soċjali u 
jippropni li Stati Membri oħra jingħataw il-possibbiltà jissieħbu f’din il-Konvenzjoni, 
flimkien mal-Portugall u Spanja, bħala pjattaforma għall-koordinament Ewropew;

26. Jirrimarka li, minkejja li bl-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1231/2010 d-drittijiet 
provduti bir-Regolament (KE) Nru 883/2004 setgħu jiġu estiżi għal ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi, dawn id-drittijiet jistgħu jiġu invokati biss fil-każ ta’ attività transkonfinali fi ħdan l-
UE, li jfisser li l-parti l-kbira taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi huma esklużi;

27. Jenfasizza li d-drittijiet ta’ ċittadini tal-UE jeħtieġ li kunu protetti barra mill-UE wkoll, kif 
ukoll f’każijiet meta jaħdmu jew ikunu ħadmu f’pajjiżi terzi;

28. Jitlob għalhekk li jkun hemm approċċ uniformi u reċiproku tal-UE dwar il-koordinament 
tas-sigurtà soċjali fir-rigward ta’ pajjiżi terzi, li jkopri ċ-ċittadini kollha tal-UE u dawk tal-
pajjiżi terzi;

29. Jipproponi, f’dan il-kuntest, li tiġi kkunsidrata wkoll l-hekk imsejħa “Skema 28” 
fakultattiva, volontarja u kumplessiva għal immigranti u għal ċittadini tal-UE fi Stati 
Membri oħra tal-Unjoni; 

30. Jenfasizza li l-attrattività tas-suq tax-xogħol Ewropew jiddependi wkoll fuq jekk il-
jeddijiet tal-pensjoni u tas-sigurtà soċjali jkunu jistgħu jiġu ttrasferiti u jibqgħu validi jekk 
dak li jkun jerġa’ lura;

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Unjoni Ewropea tinsab f’mument ta’ bidla tal-politika tax-xogħol. Fl-2012, għall-ewwel 
darba fi żminijiet ta’ paċi fis-sekli 20 u 21, il-popolazzjoni fl-etajiet tax-xogħol bdiet tonqos. 
Mingħajr żieda fl-immigrazzjoni, fl-għaxar snin li ġejjin se tkompli tonqos b’14-il miljun ruħ 
oħra.

Dan mhux biss għandu effett negattiv fit-tul fuq il-bilanċ tas-sistema Ewropea tal-pensjonijiet, 
imma fiż-żmien medju u qasir se jkun ifisser skarsezza ta' ħaddiema b'ħiliet. Dan il-fenomenu 
qed jidher sew diġà issa – minkejja qgħad ta’ madwar 10 % (23.8 miljun ruħ) – u fis-snin li 
ġejjin se jkompli jitqawwa. Pereżempju, fl-2015 madwar l-Ewropa kollha ġa se jkun hemm 
bejn 380 000 u 700 000 posta tax-xogħol fl-IT li se jibqgħu battala.

Il-migrazzjoni ta’ persuni kwalifikati tista’ tagħti kontribut ewlieni biex insolvu din id-
dilemma doppja ta’ tnaqqis tal-popolazzjoni li taħdem u nuqqas ta’ forza tax-xogħol. Iċ-
ċittadini Ewropej dan fehmuh, u l-istħarriġiet tal-Ewrobaromentru juru li 70 % jqisu li l-
immigranti huma neċessarji għall-ekonomija tal-Ewropa. 

Madankollu, huwa ċar ukoll li l-immigrazzjoi bla strateġija tqajjem diffikultajiet u tipperikola 
l-kompetittivita tal-UE. L-UE jeħtiġilha tikkompetti mal-bqija tad-dinja għall-aktar imħuħ 
intelliġenti. Jeħtieġ li l-għan tal-Istati Membri jkun li jkollhom politika mhux kwantitattiva 
tal-migrazzjoni, imma waħda kwalitattiva. Diġa llum huwa ċar li se jkollna sfida biex niġbdu 
ħaddiema bi kwalifiki għoljin. L-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-UE u ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi bi sfodn ta’ migrazjzoni qed issir kwistjoni soċjali ta’ żmienna.

Biss, huwa proprju f’dan il-punt li jqumu d-diffikultajiet. L-Istati Membri ilhom wisq iħallu l-
migrazzjoni sseħħ bla ma jkollhom strateġija ċara. Dan kien frustranti għall-pajjiż ospitanti, 
imma qabel xejn għall-istess immigranti. Illum l-immmigranti jintlaqtu aktar spiss min-nies 
tal-post mill-qgħad, min-nuqqas ta’ korrispondenza bejn l-offerta u d-domanda għall-ħiliet, 
mix-xogħol b’pagi baxxi jew mit-tluq bikri mill-edukazzjoni.  Pereżempju, fost iċ-ċittadini ta’ 
pajjiżi terzi, ir-rata ta' persuni bejn l-etajiet ta’ 20u 64 sena li għandhom ix-xogħol hija, fil-
medja tal-UE, 10 punti perċentwali anqas minn dik fost il-popolazzjoni tal-post.

Iżda l-kontribut tal-immigranti fis-soċjetajiet tagħna ma jistax jiġi sovravalutat. Madwar kwart 
tal-impjiegi l-ġodda li nħolqu mill-200 ‘l hawn inħolqu bis-saħħa tal-kontribuzzjoni ta’ 
immigranti. Fl-2011 fis-27 Stat Membru tal-UE kienu jgħixu 48.9 miljun ruħ imwielda barra 
mill-pajjiż ta’ residenza (9.7 % tal-popolazzjoni totali tal-UE).

Għaldaqstant jeħtieġ li jseħħu integrazzjoni retroattiva u migrazzjoni mmirata. It-tnejn li 
huma jistgħu jirnexxu, jekk l-Ewropa tistabbilixxi ruħha bħala kontinent b’kultura li tilqa’ lil 
dak li jkun. Fiha m’hemm lok għall-ebda esklużjoni, razziżmu u diskriminazzjoni.

Jeħtieġ li jkun ċar ukoll li x-xogħol huwa l-muftieħ għal integrazzjoni li tirnexxi;

Ir-Rapporteur tawgura għalhekk li l-Istati membri jkollhom politika tal-integrazjzoni aktar 
differenzjata, imfassla apposta u ta’ kwalita għolja. F’dan huwa importanti, qabelxejn, li jkun 
hemm differenzjazzjoni bejn il-gruppi ta’ mira. Għal materji li jirrigwardaw l-integrazzjoni 
għandu jiġi adottat approċċ olistiku fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew, u għandu jitqies fl-
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istrumenti ta’ politika, leġiżlattivi u finanzjarji kollha (“Mainstreaming tal-integrazzjoni”). 

Il-miżuri eżistenti tal-Kummissjoni jeħtieġ li jiġu miġbura flimkien u jkunu komunikati aħjar. 
L-ewwel pass f’din id-direzzjoni jkun li l-Kummissjoni twaqqaf grupp trasversali bejn 
dipartimenti differenti li jittratta kwistjonijiet tal-integrazzjoni, il-migrazzjoni (għax-xogħol) u 
l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, u li jkun jinkludi d-Direttorati Ġenerali kollha relevanti u s-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Barra minn hekk għandu jiġi stabbilit netwerk ta’ entitajiet lokali u reġjonali li skont il-
prinċipju “minn isfel ‘il fuq” jinvolvi lill-atturi soċjali kollha fil-livell lokali, għall-
promozzjoni tal-integrazzjoni.

Bil-għan li tippromwovi l-migrazzjoni ta’ persuni kwalifikati orjentata lejn il-ħtiġijiet, ir-
Rapporteur tistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, flimkien mar-reġjuni u l-bliet 
tagħhom, biex jintroduċu sistema konġunta ta’ koordinament fil-livell Ewropew ħalli 
jidentifikaw ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol u jidderieġu l-migrazzjoni għax-xogħol b’aktar 
effikaċja.

Il-Kummissjoni għandha tintroduċi sistema Ewropea ta’ punti, orjentata kejn kriterji, fuq bażi 
volontarja. L-Istati Membri, safejn ma jkollhomx sistema proporja ta’ punti,  jistgħu jieħdu 
sehem fis-sistema Ewropea u b’hekk jikkompletaw u jottimizzaw il-politika nazzjonali 
tagħhom dwar il-migrazzjoni. Għandu jkun possibbli li sistema ta' dan it-tip tiġi aġġustata 
għall-kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol b’tali mod li ħaddiema li jkunu meħtieġa b’urġenza 
jinġibdu b’aktar faċilità. 

Jeħtieġ li l-migranti jingħataw aċċess aktar faċli għas-suq tax-xogħol u jkunu jistgħu jserrħu 
rashom li r-rikonoxximent u validazzjoni tad-diplomi, il-kwalifiki u l-ħiliet tagħhom isiru bil-
ħeffa u bi ftit ħlas.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tfassal qafas internazzjonali ta’ ħiliet bi profili 
standardizzati ta’ xogħlijiet u ħiliet, biex tiffaċilita r-reklutaġġ ta’ migranti li jkunu qed ifittxu 
x-xogħol u l-komparabbiltà tal-kapaċitajiet tagħhom. 

Il-migrazzjoni ċirkulari hija mudell ieħor b'ħafna potenzjal għall-ġejjieni. Huwa mudell li 
jista' u għandu jwassal għal sitwazzjoni ta’ suċċess triplu, li minnha jgawdu l-migrant, il-
pajjiż ospitanti u l-pajjiż tal-oriġini.

Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iqawwu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
terzi rigward il-migrazzjoni ċirkulari, u jinkluduha fin-negozjati u t-trattati. Jerġa’ jqum il-
bżonn li jittieħed approċċ olistiku, u li jinħolqu rabtiet bejn il-ħtiġijiet tax-xogħol, il-
migrazzjoni ċirkulari, il-politika tal-iżvilupp u l-politika barranija. Dan għandu jwassal għal 
strateġija intelliġenti dwar il-migrazzjoni ċirkulari li jkollha r-riżorsi, il-garanziji legali u l-
kundizzjonijiet meħtieġa biex toħloq impjiegi siguri u tipprevjenu l-immigrazzjoni illegali.

F’approċċ olistiku, qabelxejn għandu jkun hemm tagħlim tal-lingwa u taħriġ tal-ħiliet qabel 
ma l-persuna tasal fil-pajjiż ospitanti, kif ukoll tħejjija għar-ritorn. Għalhekk huma passi 
siewja t-twaqqif tal-hekk imsejħa “pre-departure desks” (uffiċċji ta’ tħejjija għall-
migrazzjoni) fil-pajjiż tal-oriġini u fil-pajjiż ospitanti jew inkella l-introduzzjoni ppjanata ta’ 
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ċentri tar-riżorsi għall-migrazzjoni u l-mobilità (MMRCs) fil-pajjiżi sħab koperti bi sħubijiet 
ta’ mobilità u “Aġendi Komuni”. F’dan ir-rigward, m’hemmx dubju li għażla possibbli tkun 
aktar kunsiderazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ servizz konsulari Ewropew komuni fid-
Delegazzjonijiet tal-UE, li jista’ jieħu ħsieb il-parti amministrattiva tal-migrazzjoni ċirkulari.

Fl-aħħar nett, huwa ċar li l-globalizzazzjoni ekonomika timxi pass pass mal-globalizzazzjoni 
soċjali u billi dan għandu konsegwenzi qabel xejn għall-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
għaċ-ċittadini tal-UE u ta’ pajjiżi terzi. L-attrattività tas-suq tax-xogħol Ewropew tiddependi 
wkoll fuq jekk il-jeddijiet tal-pensjoni u tas-sigurtà soċjali jkunu jistgħux jiġu ttrasferiti u 
jibqgħux validi jekk dak li jkun jerġa’ lura. 

Ir-Rapporteur titlob għalhekk lijittieħdu l-passi kollha biex fil-livell tal-UE tinħoloq sistema 
uniformi u trasparenti. Fir-relazzjonijiet esterni tagħha, l-Unjoni jeħtiġilha timxi fuq approċċ 
tal-UE dwar il-koordinament tas-sigurtà soċjali fir-rigward ta’ pajjiżi terzi, li jkopri ċ-ċittadini 
kollha tal-UE u dawk tal-pajjiżi terzi.

L-ewwel pass huwa li nisitlu t-tagħlimiet mill-ftehimiet eżistenti tal-UE għall-koordinament 
tas-sigurtà soċjali u/jew li l-Konvenzjoni Ibero-Amerikana dwar is-Sigurtà Soċjali tinfetaħ 
għal pajjiżi oħra tal-UE u tintuża bħala pjattaforma.

Ir-Rapporteur tipproponi wkoll li tiġi kkunsidrata l-hekk imsejħa “Skema 28” fakultattiva, 
volontarja u kumplessiva għal immigranti u għal ċittadini tal-UE fi Stati Membri oħra tal-
Unjoni. 


