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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar in-negozjar kollettiv transkonfinali u d-djalogu soċjali transnazzjonali
(2012/2292(INI))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9, 151, 152, 154, 155 u 156 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 12 u 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Artikoli 52(3) u 53 u l-Preambolu u l-ispjegazzjonijiet rilevanti,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 5 u 6 tal-Karta Soċjali Ewropea (Riveduta), 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 98/500/KE tal-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 1998 dwar l-
istabbiliment ta' Kumitati ta' Djalogu Settorjali biex iġibu 'l quddiem id-djalogu bejn l-
imsieħba soċjali fuq livell Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-10 ta' Settembru 2012 bit-
titolu ‘Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue’ 
(SWD(2012)0264),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-18 ta’ April 2012 bit-titolu 
'Lejn irkupru li jwassal għall-ħolqien abbundanti ta’ impjiegi' (COM(2012)0173), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Esperti tal-Kummissjoni dwar il-ftehimiet 
imprenditorjali transnazzjonali, tal-31 ta' Jannar 2012,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma Rivedut tal-Grupp ta' Esperti tal-Kummissjoni 
dwar il-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali, tal-31 ta' Jannar 2012,

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-17 ta' Jannar 2012 bit-titolu 
'Ristrutturazzjoni u antiċipazzjoni tal-bidla:  X'tgħallimna mill-esperjenza reċenti?' 
(COM(2012)0007) u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tas-17 ta' Jannar 2012 li 
jakkumpanjaha bit-titolu ‘Restructuring in Europe 2011’ (SEC(2012)0059),  

– wara li kkunsidra l-kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
'Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni - Il-Kompetittività u s-
Sostenibilità fix-Xena Prinċipali' (COM(2010)0614),

– wara li kkunsidra l-istħarriġ tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2008 bit-titolu ‘Mapping of 
transnational texts negotiated at corporate level’ (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-2008 bit-titolu 
‘The role of transnational company agreements in the context of increasing international 
integration’ (SEC(2008)2155),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Transnational collective 
bargaining: Past, present and future’ (Frar 2006), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Aġenda Soċjali tad-
9 ta' Frar 2005 (COM(2005)0033), 

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet tal-ILO dwar il-klawsoli tax-xogħol (il-kuntratti 
pubbliċi) (Nru 94) u n-negozjar kollettiv (Nru 154),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-ILO tal-10 ta' Ġunju 2008 dwar il-Ġustizzja Soċjali 
għal Globalizzazzjoni Ġusta, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-ILO dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq 
ix-Xogħol, adottata fl-1998, 

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet tal-ILO li jistabbilixxu standards universali 
fundamentali tax-xogħol fir-rigward ta’ (fost l-oħrajn): il-libertà ta' assoċjazzjoni u d-dritt 
għan-negozjar kollettiv, Nru 87 (1948) u Nru 98 (1949); u n-nondiskriminazzjoni fl-
impjiegi Nru 100 (1951) u Nru 111 (1958),

– wara li kkunsidra l-istudju tiegħu dwar l-infurzar tad-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema, 
ikkummissjonat mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (Settembru 2012), 

– wara li kkunsidra l-istudju tiegħu dwar in-negozjar kollettiv transkonfinali u d-djalogu 
soċjali transnazzjonali, ikkummissjonat mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
ta' Ġunju 2011,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2013 b’rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar informazzjoni lill-ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema, 
antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturazzjoni1, 

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

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

A. billi l-għadd ta' ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej (European Transnational 
Company Agreements) żdied kunsiderevolment u dan jindika integrazzjoni gradwali tar-
relazzjonijiet professjonali fl-Ewropa;

B. billi għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim ma jeżisti l-ebda mekkaniżmu 
ġudizzjali jew extraġudizzjali għas-soluzzjoni tat-tilwim;

C. billi għadu mhux ċar l-istatus legali ta' dawn il-ftehimiet fil-livell Ewropew u fir-rigward 
                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2013)0005.
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tas-sistemi legali nazzjonali; 

D. billi ma jeżisti l-ebda qafas legali għal dawn il-ftehimiet, la fil-livell internazzjonali u 
lanqas fil-livell Ewropew; 

E. billi kull Stat Membru tal-Unjoni għandu s-sistema proprja tiegħu tar-relazzjonijiet mas-
sħab soċjali, ibbażata fuq żviluppi storiċi u tradizzjonijiet differenti, li għandha tiġi 
rrispettata u ma teħtieġ l-ebda standardizzazzjoni;

F. billi d-djalogu soċjali Ewropew jikkaratterizza ruħu b'mod partikolari bil-promozzjoni taż-
żamma u ż-żieda fl-impjiegi, it-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u b'hekk iż-żieda fil-
prosperità tal-ħaddiema tal-impriżi transnazzjonali permezz ta' modi innovattivi, filwaqt li 
tiġi osservata l-awtonomija nazzjonali fin-negozjar kollettiv; 

G. billi l-UE tirrikonoxxi l-libertà ta' assoċjazzjoni u d-dritt għal negozjar kollettiv bħala 
drittijiet bażiċi;

1. Jindika li din ir-riżoluzzjoni titratta l-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej 
(European Transnational Company Agreements) li jiġu konklużi minn federazzjonijiet tat-
trejdjunjins Ewropej jew persuni li jħaddmu jew għaqdiet Ewropej ta' min iħaddem, 
normalment fil-livell ta' fergħat, u jiddikjara li din ir-riżoluzzjoni ma tirrigwardax 
ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali internazzjonali li jiġu ffirmati minn 
federazzjonijiet tat-trejdjunjins internazzjonali u ma' impriżi;

2. Jipproponi l-approvazzjoni fuq perjodu ta' żmien medju, ta' qafas legali Ewropew 
fakultattiv għal dawn il-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej;

Qafas legali fakultattiv għall-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej 

3. Jenfasizza l-awtonomija tas-sħab soċjali, li permezz tagħha dawn jistgħu jibdew negozjati 
u jilħqu ftehimiet fil-livelli kollha;

4. Jissuġġerixxi li s-sħab soċjali jibbażaw ruħhom fuq qafas legali Ewropew fakultattiv 
sabiex sa mill-fażijiet bikrija tan-negozjati fil-livell Ewropew jiġu eliminati sorsi 
problematiċi potenzjali u jiġu indikati possibilitajiet ta' regolazzjoni li wrew li kienu 
neċessarji u effettivi;

5. Jenfasizza li l-applikazzjoni ta' qafas legali fakultattiv bħal dan għas-sħab soċjali għandha 
tkun fuq bażi volontarja;

6. Jitlob li l-federazzjonijiet tat-trejdjunjins Ewropej rappreżentattivi (European Trade Union 
Federations) jinnegozjaw u jikkonkludu esklużivament ftehimiet imprenditorjali 
transnazzjonali Ewropej; jiddikjara li, f'każ li federazzjoni trejdjunjonistika Ewropea ma 
tkunx qablet dwar proċedura interna għall-għoti ta' mandat għan-negozjati, il-ftehimiet 
jistgħu jiġu konklużi biss minn trejdjunjins nazzjonali rappreżentattivi; huwa tal-fehma li 
l-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej għandhom jiġu involuti fin-negozjati b'mod estensiv;

7. Jitlob sabiex permezz tal-inklużjoni tal-klawsola l-aktar favorevoli (most favorable clause) 
u l-klawsola tan-nonrigressjoni (non-regression clause), jiġi eliminat ir-riskju li permezz 
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ta' ftehim imprenditorjali transnazzjonali Ewropew jiġu evitati jew kompromessi ftehimiet 
kollettivi nazzjonali u ftehimiet imprenditorjali nazzjonali;

8. Jirrakkomanda l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi għas-soluzzjoni extraġudizzjali tat-tilwim; 
huwa tal-fehma li fil-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej għandu jintlaħaq 
ftehim dwar l-ewwel punt ta' kuntatt ad hoc fil-livell ta' impriżi għas-sejbien ta' soluzzjoni 
fil-każ ta' kunflitt bejn il-partijiet kontraenti;

9. Jirrakkomanda, barra minn hekk, bħala t-tieni pass, li jiġi introdott uffiċċju Ewropew 
għas-soluzzjoni extraġudizzjali tat-tilwim sabiex bil-parteċipazzjoni tal-partijiet kontraenti 
tiġi żviluppata u mbagħad implimentata soluzzjoni sostenibbli, fejn l-uffiċċju għas-
soluzzjoni tat-tilwim jintervjeni b'mod volontarju u każ b'każ fuq talba tas-sħab soċjali 
Ewropej għas-soluzzjoni extraġudizzjali tat-tilwim;

10. Jirrakkomanda, fid-dawl tan-natura dejjem aktar transnazzjonali tar-relazzjonijiet 
professjonali, li jiġi stabbilit fuq perjodu ta' żmien medju tribunal industrijali awtonomu 
tripartitiku Ewropew fis-snin li ġejjin;

11. Jirrakkomanda l-istabbiliment ta' kriterji fundamentali għall-ftehimiet imprenditorjali 
transnazzjonali Ewropej li l-partijiet li qed jinnegozjaw għandhom jiddefinixxu u 
jistabbilixxu r-riżultati tagħhom bil-miktub bil-ħsieb li jiġu evitati problemi futuri fit-
tfassil u l-implimentazzjoni; jiddikjara li fost dawn il-kriterji b'mod partikolari nsibu: il-
proċess ta' mandat, jiġifieri l-kjarifika tal-leġittimità u r-rappreżentanza tal-partijiet 
kontraenti li qed jinnegozjaw, il-post u d-data tal-konklużjoni tal-kuntratt, il-kamp ta' 
applikazzjoni ġeografiku u tal-kontenut, il-klawsola l-aktar favorevoli u l-klawsola tan-
nonrigressjoni, il-perjodu ta' validità, il-prerekwiżiti għal kanċellazzjoni u l-mekkaniżmi 
għas-soluzzjoni tat-tilwim; 

12. Jindika l-appell pendenti Nru 85/2012 quddiem il-Kumitat Ewropew għad-Drittijiet 
Soċjali fil-kawża Laval u jitlob sabiex jiġi garantit id-dritt għall-implimentazzjoni anke ta' 
miżuri kollettivi transkonfinali; 

13. Jilqa' l-attivitajiet li l-Kummissjoni tagħmel għad-dispożizzjoni tas-sħab soċjali u l-esperti 
għall-iskambju ta' esperjenzi bil-ħsieb li tappoġġahom, pereżempju l-ġbir ta' eżempji, il-
formazzjoni ta' bażijiet ta' data u l-elaborazzjoni ta' studji; 

14. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Il-konċentrazzjoni tal-istrateġiji tal-impriżi fuq l-attività prinċipali, id-deċentralizzazzjoni  tal-
unitajiet tal-produzzjoni, l-użu ta' pajjiżi b'pagi baxxi, il-politika ta' prezzijiet baxxi u l-ilħuq 
ta' punti ta’ aċċess tas-swieq filwaqt li l-prodotti u s-servizzi jiġu adattati għax-xewqat tal-
klijenti fi żmien dejjem aktar qasir twassal għal tibdil kbir u rapidu fl-impriżi li 
jimmanifatturaw il-prodotti jew jagħtu servizz, skont il-każ. Dan iwassal għal varjazzjonijiet 
permanenti fl-ordnijiet, tibdil fl-organizzazzjoni u ristrutturar li jħallu effett fuq il-ħaddiema. 
Fl-istess waqt l-impriżi ġeneralment jgħaddu s-sistemi ta' produzzjoni u l-istrutturi tal-impriża 
fuq il-kumpaniji kollha li jappartjenu lill-impriża. 
Minħabba n-natura transnazzjonali dejjem tikber tal-ġestjoni tal-grupp, il-ħtieġa għal 
soluzzjonijiet għall-problemi transkonfinali fil-qasam tal-politika tax-xogħol qiegħda tiżdied1. 
Normalment fil-każ tal-ħaddiema, l-ambitu tas-sistemi legali tax-xogħol u dawk soċjali 
jillimitaw ruħhom għall-fruntiera tal-pajjiż partikolari. Għaldaqstant f'bosta impriżi, is-sħab 
soċjali qablu dwar ftehimiet sabiex jinħolqu dawn it-trasformazzjonijiet. Dan il-proċess ta' 
transnazzjonalizzazzjoni m'għandux ikun b'detriment tal-ħaddiema l-aktar dgħajfa soċjalment 
u lanqas m'għandu jispiċċa purament f'dumping soċjali u tal-pagi.
Impriżi b'kapaċità għolja, b'xogħol tajjeb u rata ta' impjieg għolja jirrappreżentaw l-istat li 
għandha nimpenjaw ruħna għalih, li jista' jintlaħaq biss permezz ta' djalogu soċjali ta' kwalità 
għolja li hu garantit bil-liġi.

Ir-regolazzjonijiet fid-dell tal-liġi 
Madankollu, il-ftehimiet konklużi bejn ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u dawk ta' min iħaddem 
huma differenti ħafna, mid-denotazzjoni (ftehim, dikjarazzjoni, kodiċi ta' kondotta, ftehim tal-
kumpanija, ftehim kollettiv) għall-partijiet kontraenti, u jeżistu taħt forom differenti ħafna. 
Iżjed ma jkun hemm ftehimiet, iżjed tikber in-neċessità li jiġu definiti l-forom partkolari2. 
Madankollu, sakemm ma jkunx hemm definizzjonijiet vinkolanti, se jkompli jkun hemm lok 
għal fehim differenti li jirriżulta mis-sistemi differenzjati tar-relazzjonijiet tas-sħab soċjali.

Fid-dawl tan-nuqqas ta' regolazzjonijiet legali, tad-differenzi fir-regolazzjonijiet u d-diversi 
problemi3 li huma relatati magħhom, huwa ta' stagħġib il-fatt li ġew konklużi daqstant 
ftehimiet transnazzjonali Ewropej.

Filwaqt li l-Kummissjoni4 fil-bażi ta' data tagħha rreġistrat madwar 215-il test ta' 138 impriża, 

                                               
1 Müller, Thorsten/ Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, `Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte (Ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali u l-politika tal-Kunsilli tax-
Xogħlijiet Ewropej dwar il-ftehimiet), Düsseldorf 2013, p. 94.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm

3 Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, 'Transnational company agreements: realising the potential of social 
dialogue', SWD (2012) 264 finali. 
4 B’referenza għall-ftehimiet internazzjonali u Ewropej:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1141 
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li jkopru aktar minn 10 miljun ħaddiem, BUSINESSEUROPE1 tindika biss 100 impriża b'sit 
fl-Ewropa li rispettivament ikkonkludew ftehimiet.
Il-Federazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins irreġistrat madwar 220 test differenti (ftehimiet, 
protokolli, kjarifiki) li ġew konklużi minn 138 impriża. Dawn jikkonċernaw aktar minn 10 
miljun ħaddiem madwar id-dinja, iżda minħabba l-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku 
tagħhom, madwar 85 % minnhom jitqiesu bħala ftehimiet Ewropej.

In-numru dejjem jikber ta' ftehimiet juri natura transnazzjonali li qed tiżdied tar-relazzjonijiet 
professjonali fl-Ewropa. Minbarra r-raġunijiet ekonomiċi (ara fuq), ir-regolazzjonijiet 
oriġinarjament Ewropej li ġew deċiżi f'dan il-qasam, aċċeleraw dan l-iżvilupp b'mod legali, 
pereżempju d-Direttivi dwar il-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej2, dwar l-involviment tal-

ħaddiema f'kumpanija Ewropea3, dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 

servizzi4 u dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati5. Il-proċessi ta' negozjati fil-
livell tal-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej ikkontribwixxew, permezz ta' interazzjoni 
transkonfinali, lejn sistema Ewropea orizzontali u vertikali tar-relazzjonijiet professjonali 
imprenditorjali6.

Il-ftehimiet kollettivi u l-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej 
Il-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej normalment ma jikkonċernawx ftehimiet 
kollettivi fis-sens klassiku tagħhom li jkunu ġew konklużi fil-livell nazzjonali bejn it-
trejdjunjins u min iħaddem jew għaqdiet ta' min iħaddem, f'qafas legali nazzjonali li jinkludi 
wkoll miżuri kollettivi. Fost il-ħwejjeġ li jappartjenu lill-kontenut tal-ftehimiet kollettivi, 
insibu pereżempju l-pagi u (f'bosta Stati Membri) il-ħinijiet tax-xogħol. 
Id-demarkazzjoni bejn dawn iż-żewġ oqsma f'xi każijiet partikolari tista' tkun diffiċli. Dan 
huwa wkoll minħabba l-fatt li f'kull Stat Membru tal-UE hemm sistema tar-relazzjonijiet mas-
sħab soċjali speċifika għall-pajjiż, jiġifieri sistema dwar kif min iħaddem, il-ħaddiema u l-istat 
jirregolaw ir-relazzjonijiet professjonali. 

Attwalment ma jista' jingħad xejn dwar il-ftehimiet kollettivi Ewropej, anke jekk jeżistu 
mudelli individwali għall-koordinazzjoni fin-negozjar kollettiv, pereżempju l-Grupp Doorn7. 
Din il-koordinazzjoni madankollu sseħħ bejn it-trejdjunjins u ftit fergħat biss jipparteċipaw 
fiha. 
                                               
1 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=31047

2 94/45/KE, emendata bid-Direttiva 2009/38/KE.

3 2001/86/KE

4 96/71/KE
5 2002/14/KE

6 Rüb, Stefan/ Platzer, Hans-Wolfgang/ Müller, Thorsten `Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur Neuordnung der 
Arbeitsbeziehungen in Europa` (Il-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali- għall-organizzazzjoni mill-ġdid tar-relazzjonijiet 
professjonali fl-Ewropa), Berlin 2011, p.245.
7 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm
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Fid-dawl tal-fatt li jeżistu sistemi differenti għar-relazzjonijiet mas-sħab soċjali, huwa diffiċli 
li jiġi previst ambjent Ewropew uniformi għan-negozjar kollettiv. Fil-maġġorparti tal-Istati 
Membri, l-awtonomija fin-negozjar kollettiv hija stabbilita legalment jew kostituzzjonalment 
jew bħala dritt fundamentali. Barra minn hekk huwa diffiċli li jitfassal ambjent għan-negozjar 
kollettiv mill-perspettiva tal-ekonomiji nazzjonali fuq perjodu ta' żmien medju. Il-kompitu li 
jinstab, fuq perjodu ta' żmien medju, qafas għat-tilwim transnazzjonali fin-negozjar kollettiv 
se jkun primarjament f'idejn is-sħab soċjali Ewropej.

Madankollu, diġà minn issa qed isiru negozjati transnazzjonali fin-negozjar kollettiv, li 
għalihom għandu jiġi ggarantit b’mod ċar id-dritt fil-livell Ewropew għal miżuri kollettivi, kif 
jitlob ir-rapport Anderson1. Il-każijiet Viking u Laval jeħtieġu soluzzjoni, li ma ntlaħqitx bl-

abbozz għar-regolament Monti II2. Fid-dawl tal-istudju kkummissjonat mill-Kumitat għall-
Impjiegi, li juri biċ-ċar kif f'uħud mill-Istati Membri tal-UE l-prattika tad-dritt kollettiv qed 
issir dejjem aktar diffiċli jew qed tmur għall-agħar3, jeżistu raġunijiet aktar b'saħħithom. 

Għalkemm il-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej ma jikkonċernawx ftehimiet 
kollettivi fis-sens klassiku tagħhom, il-kontenuti qed jinbidlu4. Filwaqt li oriġinarjament l-
enfasi kienet fuq l-informazzjoni u l-għoti ta’ struzzjonijiet, issa qed jiġu ttrattati dejjem aktar 
il-miżuri dwar taħriġ ulterjuri, il-ħarsien tax-xogħol u tas-saħħa, it-trasferimenti u t-trattament 
tal-miżuri ta' ristrutturar5.  Għalhekk iż-żewġ livelli ta' regolazzjonijiet fil-futur jistgħu jsiru 
dejjem aktar interkonnessi.

Il-mandat u r-rappreżentanza għall-ftehimiet imprenditorjali transnazzjonali Ewropej
Waħda mill-kwistjonijiet importanti u diffiċli għas-sħab soċjali hija l-proċess ta' mandat u r-
rappreżentanza 6 ta' dawk li jmexxu n-negozjati u jiffirmaw il-ftehim. Din għandha tkun ċara, 
trasparenti u dokumentata. Il-maġġoranza tal-federazzjonijiet tat-trejdjunjins Ewropej diġà 
żviluppaw direttivi interni dwar l-organizzazzjoni7. 

                                               
1 Rapport Andersson (2008/2085(INI)) 30.9.2008 (A6-0370/2008).

2 Monti II, Regolament tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li tagħti servizz (COM(2012) 130 finali, Brussell, 21.3.2012.
3 European Parliament study on Enforcement of Fundamental Workers´s Rights, ikkummissjonat mill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, Settembru 2012.
4 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a real 
internationalisation of industrial relations
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en

6 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar sħubija għall-bidla f'Ewropa wara t-tkabbir - it-titjib tal-kontribut tad-djalogu 
soċjali Ewropew (COM(2004) 557).
7 pereżempju fil-każ tal-Federazzjoni trejdjunjonistika Ewropea IndustriAll.
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Ċertament il-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej u r-rappreżentanti tal-ħaddiema fi ħdan is-
Soċjetajiet Ewropej spiss jibdew it-taħdidiet li jwasslu għal ftehimiet. Madankollu, huma biss 
il-federazzjonijiet tat-trejdjunjins Ewropej li jistgħu jikkonkludu ftehimiet imprenditorjali 
transnazzjonali Ewropej. Huma biss jistgħu jirċievu mandat b'mod demokratiku mingħand it-
trejdjunjins nazzjonali u huma biss jirrappreżentaw it-trejdjunjins nazzjonali rikonoxxuti. 

Għalhekk l-awtonomija fin-negozjar kollettiv fil-kuntest nazzjonali tista' tiġi garantita 
minkejja t-taħlita li diġà twettqet bejn dawn iż-żewġ oqsma. Barra minn hekk, kemm il-
proċess ta' negozjati u kemm il-proċess ta' implimentazzjoni jsiru aktar vinkolanti. Dan 
għaliex fil-maġġoranza tal-pajjiżi t-trejdjunjins huma involuti b'mod dirett ukoll fil-livell 
nazzjonali u jiżguraw il-kompatibilità tar-regolazzjonijiet Ewropej mar-regolazzjonijiet 
nazzjonali.

Soluzzjoni extraġudizzjali tat-tilwim
Fis-sistemi tas-sħab soċjali huma stabbiliti forom differenti għal kull Stat Membru għas-
soluzzjoni extraġudizzjali tat-tilwim. Il-vantaġġ ta' dan huwa li l-partijiet fin-negozjati 
jipparteċipaw huma stess fit-tfassil ta' soluzzjonijiet u ma tittieħed l-ebda deċiżjoni minn 
partijiet terzi. Għaldaqstant f'dan il-każ il-medjazzjoni hija partikolarment rakkomandabbli, 
billi hawn il-parteċipanti stess jistgħu jfasslu soluzzjoni, filwaqt li jiġi garantit proċess ġust.  
Hawn għandu jittieħed spunt ukoll minn esperjenzi f'oqsma oħra u/jew jinġabru eżempji, 
pereżempju l-medjazzjoni, kumitati ta' konċiljazzjoni fl-Att Kostituzzjonali Industrijali (il-
Ġermanja).

Alternattivi għar-regolazzjoni
Sa issa m'hawnx regolazzjoni dwar il-ftehimiet transnazzjonali Ewropej. Fil-fatt is-suġġett 
jaqa' taħt il-liġi privata internazzjonali, madankollu Brussell I u Ruma I ma jipprevedu l-ebda 
ftehim kollettiv. 
Anke fil-każ ta' ftehim li ġie konkluż f'ambitu ħieles mir-regolazzjonijiet ikun kompletament 
infurzabbli. Żvilupp bħal dan ikun wisq estrem u ftit li xejn iqis l-awtonomija tas-sħab soċjali 
u tad-djalogu soċjali.
Direttiva jew Regolament mingħajr karattru obbligatorju wkoll ma jkunux jikkostitwixxu s-
soluzzjoni ġusta fid-dawl tal-karattru vinkolanti tal-applikazzjoni tagħhom.

Il-ftehim li japplika għas-sistema legali ta' Stat Membru m'huwiex soluzzjoni, billi għall-
partijiet l-oħra kollha tal-impriża, li jinsabu f'pajjiż ieħor, din is-sistema kieku tkun tidher 
stramba u mhux applikabbli. Barra minn hekk, din ma tqisx il-karattru transnazzjonali 
Ewropew oriġinali ta' dawn il-ftehimiet u n-natura transnazzjonali tar-relazzjonijiet 
industrijali fil-livell Ewropew. 


