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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Mobilità Intra-
UE tal-ħaddiema,

– wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "L-impjieg fis-settur agrikolu tal-UE: sfidi attwali u 
prospetti futuri", ippubblikat mid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni tiegħu 
f'Ottubru 20191,

A. billi l-prinċipju tal-moviment liberu tal-ħaddiema huwa minqux fl-Artikolu 45 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B. billi, skont l-istatistika tal-Eurostat dwar il-popolazzjoni, fl-2017 kien hemm 17-il 
miljun persuna mill-UE-28 li marru jgħixu f'pajjiż ieħor fl-UE, li minnhom 12.4 miljun 
kienu ta' età tax-xogħol (persuni impjegati jew li qed ifittxu xogħol);

1. Jilqa' il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni ta' Marzu 2018 biex tiġi stabbilita 
Awtorità Ewropea tax-Xogħol, sabiex jiġi żgurat li r-regoli kollha tal-UE dwar il-
mobilità tal-ħaddiema jiġu infurzati b'mod ġust, sempliċi u effikaċi.

2. Iqis li huma meħtieġa b'mod urġenti oqfsa legali aħjar u enfasi akbar fuq l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-liġi tax-xogħol, inkluż fir-rigward tad-drittijiet fil-
qasam tal-impjieg u l-kopertura tas-sigurtà soċjali, speċjalment għax-xogħol atipiku u l-
isfruttament ta' ħaddiema;

3. Jirrimarka li l-immirar aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta' appoġġ għall-mobilità tal-
ħaddiema, jippermetti użu aħjar tal-informazzjoni disponibbli u jtejjeb il-ġbir u l-użu ta' 
data dwar ix-xejriet tal-flussi ta' mobilità tal-ħaddiema u l-iżbilanċi fis-suq tax-xogħol;

4. Iqis li l-ħaddiema tal-familja għadhom jirrappreżentaw il-maġġoranza assoluta tal-
ħaddiema fis-settur agrikolu fl-Ewropa,, u li t-tiġdid ġenerazzjonali insuffiċjenti huwa 
waħda mill-isfidi ewlenin li qed jiffaċċja s-settur agrikolu fi ħdan l-UE, li qed jirriżulta, 
sena wara sena, f'inqas bdiewa fis-settur;

5. Jirrimarka li l-innovazzjoni teknoloġika hija xprun tal-bidla strutturali fi ħdan il-farms u 
s-swieq tax-xogħol agrikoli, u li ħafna azjendi madwar l-Ewropa mhumiex ippreparati 
biżżejjed biex jadottaw l-innovazzjoni teknoloġika minħabba l-livell baxx ta' taħriġ 
agrikolu tal-maniġers tal-farms tagħhom, u dan il-livell ivarja b'mod sinifikanti fost l-
Istati Membri;

6. Ifakkar li ż-żamma tal-impjiegi fis-settur agrikolu għandha rwol ewlieni fis-

1 Studju – "The EU farming employment: current challenges and future prospects", Parlament Ewropew, 
Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku għall-Politiki Strutturali u ta' Koeżjoni, 
Ottubru 2019.
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sopravivenza tal-ekonomiji rurali u għalhekk hija ta' importanza sinifikanti;

7. Jemmen li l-UE m'għandhiex tadotta leġiżlazzjoni dwar il-pagi minimi tal-UE peress li 
din hija kompetenza nazzjonali.


