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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0222/2012, imressqa mill-ħaddiema tal-kumpanija IRC bbażata 
f’Pescara, ta’ ċittadinanza Taljana, dwar l-effetti tal-globalizzazzjoni fuq l-
impjiegi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jaħdmu mal-kumpanija IRC li hija bbażata f’Pescara u li topera fil-qasam tar-
riċerka. Wara li sar ftehim mas-sid Taljan, is-sit inbiegħ u ngħaqad mal-korporazzjoni 
multinazzjonali Procter & Gamble.

Għal raġunijiet finanzjarji, il-kumpanija multinazzjonali kkonċernata ddeċidiet li tagħlaq iċ-
ċentru tagħha f’Pescara biex iċċaqlaq l-operazzjonijiet tagħha lejn l-Asja.

Il-ħaddiema jilmentaw rigward iċ-ċaqliq “b’mod selvaġġ” ta’ kumpaniji Ewropej speċjalizzati 
fil-produzzjoni u r-riċerka lejn il-pajjiżi tal-Asja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Il-Kummissjoni m’għandhiex setgħat biex tinterferixxi f’deċiżjonijiet speċifiċi ta’ kumpanija 
li ċċaqlaq l-attivitajiet tagħha. Madankollu, hija tħeġġiġhom sabiex isegwu l-aħjar prattiċi ta’ 
antiċipazzjoni u mmaniġġjar soċjalment responsabbli ta’ ristrutturar kif imsemmi fil-
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Komunikazzjoni tagħha tat-13 ta’ Diċembru 2013 ‘Qafas ta’ Kwalità tal-UE għall-
Antiċipazzjoni tal-Bidla u r-Ristrutturar’1.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tfakkar li, kwistjonijiet relatati ma’ ristrutturar u sensji 
kollettivi assoċjati, jistgħu jkunu koperti mil-Liġi tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari id-
direttivi dwar l-informazzjoni u l-konsulatazzjoni ta’ impjegati2 u dwar sensji kollettivi3. Din 
tal-aħħar (id-Direttiva 98/59) tipprovdi għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tar-
rappreżentatnti tal-impjegati fi żmien adatt u fi kwalunkwe każ qabel ma l-impjegatur jieħu d-
deċiżjoni li jeffettwa sensji kolletivi. Il-konsultazzjonijiet ikopru mezzi u miżuri li jevitaw 
sensji kollettivi jew tnaqqis tan-numru ta’ impjegati affettwati, u biex jittaffew il-konsegwenzi 
permezz ta’ rikors għal miżuri soċjali li jakkumpanjawhom immirati, fost l-oħrajn, biex 
jgħinu għall-impjieg jew it-taħriġ mill-ġdid tal-impjegati ssensjati. Id-Direttiva 2002/14 ta’ 
qabel tagħti lill-impjegati kollha f’impriżi li jħaddmu aktar minn 50 persuna d-drittijiet li 
jkunu infurmati u kkunsultati b’mod sistematiku, permezz tar-rappreżentanti tagħhom, dwar 
kwistjonijiet li jaffettwaw ix-xogħlijiet tagħhom u l-prospettivi futuri ta’ impjieg. B’mod 
partikolari, il-maniġment għandu jipprovdu lir-rappreżentanti tal-impjegati b’informazzjoni u 
konsultazzjoni dwar: (i) l-iżvilupp reċenti u probabbli tan-negozju u s-sitwazzjoni ekonomika 
tiegħu, (ii) l-istat u l-iżvilupp probabbli tal-impjieg fin-negozju u kwalunkwe theddida għall-
impjieg jew miżuri antiċipatorji kontra din it-theddida, u (iii) kwalunkwe deċiżjonijiet li 
x’aktarx iwasslu għal tibdil sostanzjali fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-relazzjonijiet 
kuntrattwali. 

Huwa fʼidejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inkluż il-qrati, biex jiżguraw li l-
leġiżlazzjoni nazzjonali li qed tittrasponi d-Direttivi hija applikata bʼmod tajjeb u effettiv
mill-impjegatur ikkonċernat, wara li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi taʼ kull każ. 

It-trasferiment ta’ attivitajiet minn kumpaniji multinazzjonali minn pajjiż għall-ieħor saret 
kwistjoni importanti fir-relazzjonijiet industrijali fl-Ewropa - u speċjalment f’dawk il-pajjiżi 
Ewropej tal-Punent li, fis-snin riċenti, raw numru ta’ każijiet ta’ profil għoli ta’ ċaqliq ’il 
barra. Iċ-ċaqliq ta’ attivitajiet (magħruf ukoll bħala 'delokalizzazzjoni') jirrapreżenta wieħed 
mill-aspetti l-aktar konkreti u potenzjalment viżibbli tal-internazzjonalizzazzjoni, jew il-
globalizzazzjoni, tal-ekonomija u, fl-istess waqt, ħafna drabi jinvolvi ristrutturar u tnaqqis tal-
forza tax-xogħol fil-pajjiżi fejn qabel kienu jitwettqu l-attivitajiet li se jiċċaqilqu.

Fir-rigward ta’ appoġġ finanzjarju, il-Programm Orizzont 2020, permezz tal-pilastru tat-
tmexxija industrijali tiegħu, se jipprovdi kważi EUR 80 biljun għar-riċerka u l-innovazzjoni. 
Bil-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, mill-inqas EUR 100 biljun mill-Fondi Strutturali 
u ta' Investiment Ewropej (FSIE) ġew ukoll disponobbli għar-reġjuni biex jiffinanzjaw l-
appoġġ għall-industrija u l-SMEs f’konformità mal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti. 
Il-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-awtoritajiet relevanti u l-partijiet interessati jikkunsidraw kif 
jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet sabiex jiżviluppaw il-pożizzjoni 
kompetittiva. 

Il-Kummissjoni tirrimarka wkoll li ħaddiema li ġew affettwati minn ristrutturar jistgħu 

                                               
1

COM(2013) 882 finali tat-13 ta’ Diċembru 2013.
2 Id-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 ĠU L 80, 23.3.2002, p. 29-34.
3  Id-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri 
dwar sensji kollettivi ĠU L 225, 12.8.1998, p. 16-21.
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jikkwalifikaw għal appoġġ mill-Fond Soċjali Ewropew u, jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
neċessarji, mill-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG).

B’EUR 500 miljun disponbbli kull sena, il-FEG jgħin lill-ħaddiema jsibu xogħlijiet ġodda u 
jiżviluppaw ħiliet ġodda meta jkunu tilfu x-xogħlijiet tagħhom bħala riżultat ta’ xejriet tal-
kummerċ globali li qed jinbidlu, pereżempju, meta kumpanija kbira tagħlaq jew fabbrika 
tiċċaqlaq ’il barra mill-UE.

Jistgħu jiġu esplorati wkoll possibilitajiet għal investiment strutturali fir-reġjun ta’ Pescara 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jew mill-Programmi ta’ Riċerka Ewropej.


