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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar "Lejn Prinċipji Komuni ta' Flessigurtà: Aktar impjiegi u impjiegi aħjar permezz 
ta' flessibilità u sigurtà" 
(2007/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Lejn Prinċipji Komuni 
ta' Flessigurtà: Aktar impjiegi u impjiegi aħjar permezz ta' flessibilità u sigurtà" 
(COM(2007)0359),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar 'Flessigurtà 
(dimensjoni ta' flessibilità interna - negozjar kollettiv u l-irwol tad-djalogu soċjali bħala 
strumenti li jirregolaw u jirriformaw is-swieq tax-xogħol) tal-11 ta' Lulju 2007 
(SOC/272),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar 'L-irwol ta' 
l-imsieħba soċjali fir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol, tal-familja u dik privata' tal-11 
ta' Ġunju 2007 (SOC/271),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ' L'Impjieg 
ta' kategoriji ta' prijorità (Strateġija ta' Liżbona)' tat-12 ta' Ġunju 2007 (SOC251),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni dwar l-Immodernizzar tal-Liġi tax-
Xogħol biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21 (COM(2006)0708),

– wara li kkunsidra ix-Xejra ta' l-Impjiegi ta' l-OECD ta' l-2006: Spinta lill-Impjiegi u lid-
Dħul Finanzjarju, 

– wara li kkunsidra r-rapport ta' l-ILO bit-titolu 'Hu ta' ġid għall-ekonomija li jkollok 
ħaddiema b'xogħol stabbli? - Osservazzjonijiet fiż-żamma permanenti ta' l-impjieg -
relazzjoni produttività-impjieg' ta' Awissu 2004 li turi li hemm relazzjoni pożittiva 
bejn iż-żamma permanenti ta' l-impjieg u l-produttività, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-ILO C87 dwar il-libertà ta' l-assoċjazzjoni u l-
ħarsien tad-dritt ta' organizzazzjoni (1948), il-Konvenzjoni  ta' l-ILO C98 dwar id-dritt ta' 
organizzazzjoni u ta' negozjar kollettiv (1949) u r-Rakkomandazzjoni R198 rigward ir-
relazzjoni ta' l-impjieg (2006),

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għal trattament ugwali fl-impjieg u x-xogħol1 ,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-6 ta' Settembru 2006 dwar Mudell Soċjali Ewropew 
għall-futur 2, li jtenni l-valuri komuni ta' l-UE dwar l-ugwaljanza, is-solidarjetà, in-nuqqas
ta' diskriminazzjoni u ridistribuzzjoni,

  
1 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16
2 ĠU C 305 E, 14.12.2006, p. 141.
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– wara li kkunsidra l-Artikoli 136 sa 145 tat-Trattat ta' l-KE,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 15, 20 u 27 sa 38 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea, partikolarment id-drittijiet għall-protezzjoni f'każ ta' tkeċċija inġusta u 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea, 

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-futur tal-politika soċjali fl-
Unjoni Ewropea wara t-tkabbir ta' Mejju 2004, 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni bit-titolu 'Programm 
Komunitarju ta' Liżbona: Rapport ta' implimentazzjoni teknika 2006' (SEC(2006)1379) u 
l-implimentazzjoni tiegħu, 

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

– wara li kkunsidra l-programmi nazzjonli ta' riforma ta' Liżbona kif ippreżentati mill-Istati 
Membri, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Ewropa Globali: 
tikkompeti fid-dinja" (COM(2006)0567),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Linji Gwida Integrati għat-
Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi (2005-2008) (COM(2005)0141),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza ta' Marzu 2000, Marzu 2001, Marzu u 
Ottubru 2005 u Marzu 2006,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 rigward il-
ftehima qafas dwar ix-xogħol għal terminu fiss konkluża mill-ETUC, UNICE u CEEP 1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar sfidi demografiċi u 
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet 2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Diċembru 1996 rigward l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-provvediment tas-servizzi 3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 96/71KE dwar il-ħatra tal-ħaddiema 4,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-ILO dwar Ħaddiema Migranti (Dispożizzjonijiet 
Supplimentari), 1975,

  
1 ĠU L 175,10.7.1999, p. 43
2 ĠU C 292 E, 1.12.2006, p. 131.
3 ĠU L 18127.1997, p. 1
4 ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 452. 
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– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' l-ILO dwar l-Aġenziji ta' l-Impjieg Privati, 1997,

– wara li kkunsidra l-aġenda ta' l-ILO dwar xogħol xieraq,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu 'Promozzjoni ta' xogħol 
deċenti għal kulħadd: Il-Kontribuzzjoni ta' l-UE għall-implimentazzjoni ta' l-aġenda għal 
xogħol deċenti fid-dinja'  (COM(2006)0249),

– wara li kkunsidra l-Direttiva tal-Kunsill 75/117/KEE ta' l-10 ta' Frar 1975 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga 
indaqs għall-irġiel u n-nisa 1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE tad-9 ta' Frar 1976 dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa rigward aċċess 
għall-impjieg, għat-taħriġ u l-promozzjoni vokazzjonali u għall-kundizzjonijiet tax-
xogħol2, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-
introduzzjoni ta' miżuri li jinkoraġġixxu titjieb fis-sikurezza u s-saħħa fuq ix-xogħol ta' 
ħaddiema nisa tqal u oħrajn li welldu reċentement jew li qed ireddgħu (l-għaxar Direttiva 
individwali fit-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391KEE) 3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta' Ġunju 1994 dwar il-ħarsien 
taż-żgħażagħ fil-post tax-xogħol 4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 94/45/KE tat-22 ta' Settembru 1994 rigward it-
twaqqif ta' Kunsill Ewropew għax-Xogħolijiet jew il-proċedura f'impriżi ta' skala 
Komunitarja u fi gruppi ta' skala Komunitarja ta' impriżi għall-iskop ta' informazzjoni u 
konsultazzjoni ta' l-impjegati 5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Settembru 20026 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta' trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa rigward aċċess għall-impjieg, taħriġ 
u promozzjoni vokazzjonali u kundizzjonijiet tax-xogħol,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 97/81/KE tal-15 ta' Diċembru 1997 rigward il-
Ftehima Qafas dwar xogħol part-time konkluża mill-UNICE, CEEP u l-ETUC – Anness: 
Ftehima Qafas dwar xogħol part-time 7,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-

  
1 ĠU L 45, 19.2.1975, p. 19
2 ĠU L 39.14.2.1976, p. 40
3 ĠU L 348.28.11.1992, p. 1.
4 ĠU L 216.20.8.1994, p. 12.
5 ĠU L 254.30.9.1994, p. 64.
6 ĠU L 269.5.10.2002, p. 15. 
7 ĠU L 14.20.1.1998, p. 9.
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0000/2007),

A. billi l-UE hi zona ta' kummerċ ħieles u komunità ta' valuri komuni u bħala riżultat kull 
riforma tal-liġi tax-xogħol u s-suq tax-xogħol għandhom jirriflettu dawk il-valuri, u billi l-
prinċipji bażiċi tal-liġi tax-xogħol li żviluppaw fl-Ewropa jibqgħu validi; billi l-liġi tax-
xogħol tipprovdi ċertezza legali u ħarsien lill-ħaddiema u lil min jimpjega permezz ta' 
leġiżlazzjoni jew ftehim kollettiv, jew it-tnejn flimkien, u billi tirregola l-bilanċ tal-poter 
bejn il-ħaddiem u min iħaddmu u billi s-suċċess ta' kwalunkwe bidla fil-liġi tax-xogħol 
ikun ikbar jekk il-ħaddiema iħossuhom aktar siguri; billi din is-sigurtà tiddependi wkoll 
minn kemm ikun faċli li wieħed isib impjieg ġdid,

B. billi l-flessigurtà, għalhekk, għandha tidher bħala mudell soċjali Ewropew b'saħħtu li 
jinkuraġġixxi ħaddiema u intrapriżi kompetittivi u adattabbli,

C. billi l-qgħad fl-UE mhux ikkawżat mil-leġiżlazzjoni għall-ħarsien ta' l-impjiegi imma 
aktar min-nuqqas ta' ħolqien ta' impjiegi permezz ta' riċerka u żvilupp u tagħlim tul il-
ħajja li joħolqu suq tax-xogħol dinamiku,

D.   billi ekonomija avanzata, innovattiva u bbażata fuq it-tagħrif għandha timmira li tkun 
kompetittiva fil-quċċata tal-katina tal-valuri u sabiex tilħaq dan hemm bżonn ta' impjieg 
fuq terminu ta' żmien fit-tul u ta' ħaddiema mħarrġa u motivati sew,

E. billi l-għan tal-flessigurtà hu li tippermetti lill-individwi li jaffrontraw il-bidla u li jżidu l-
mobilità fis-suq tax-xogħol Ewropew u bħala riżultat ta' dan jinħolqu impjiegi u pagi 
sostenibbli,

F. billi, sabiex jikkompetu b'mod ugwali fis-suq intern, l-Istati Membri jeħtieġu li jqarrbu 
kemm jistgħu l-liġijiet tax-xogħol rispettivi tagħhom speċjalment f'dawk l-oqsma li jaqgħu 
taħt il-kompetenza ta' l-UE, 

G. billi l-flessigurtà timplika bilanċ bejn drittijiet u responsabiltajiet għal min iħaddem, il-
ħaddiema, dawk li qed ifittxu x-xogħol u l-awtoritajiet pubbliċi u teħtieġ klima ta' fiduċja 
u djalogu bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-imsieħba soċjali, fejn kulħadd ikun lest li jerfa'   
r-responsabiltà għall-bidla, u jipproduċi pakketti bilanċjati ta' politika, speċjalment fir-
rigward ta' gruppi żvantaġġjati li jinkludu n-nisa, il-migranti, il-ħaddiema żgħażagħ u 
dawk ta' età ikbar u persuni b 'diżabilità, 

H. billi rata għolja ta' qgħad u s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol jistgħu jingħelbu billi l-
ħaddiema kollha jingħataw drittijiet indaqs u jsir investiment fil-ħolqien tax-xogħol u fit-
tagħlim tul il-ħajja,

I. billi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'Lejn Prinċipji Komuni tal-Flessigurtà: 
Aktar impjiegi  u impjiegi aħjar permezz tal-flessibilità u s-sigurtà' (COM(2007)0359) hi 
pass importanti lejn dibattitu aktar bilanċjat dwar il-flessigurtà,

1. Jirrikonoxxi li, biex tirnexxi fis-seklu 21, l-Ewropa teħtieġ kumpaniji li jagħrfu jaħtfu l-
opportunitajiet li jinħolqu f'dinja mgħaġġla;

2. Jenfasizza, għalhekk, li l-flessigurtà hi strateġija ta' politika għar-riforma tas-suq tax-
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xogħol u għaldaqstant trid tkun komprensiva billi tinkludi l-aspetti kollha eżistenti ta' l-
impjieg u tal-politika soċjali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll dak ta' l-UE;  

3. Jisħaq li l-istrateġija tal-flessigurtà ta' l-Ewropa għandha tagħti ħarsa aktar mill-qrib lejn 
it-talbiet ta' l-ekonomija moderna, x'tip ta' ħaddiema għandhom bżonn il-kumpaniji 
Ewropej biex jirnexxu, u fejn jinsabu l-ostakli prinċipali;

4. Jemmen li l-istrateġiji tal-flessigurtà għandhom jiddedikaw l-akbar attenzjoni lejn fejn 
ikunu l-akbar problemi; - bħala parti minn pakkett bilanċjat, li dwaru għandhom ikunu 
kkonsultati sew l-imsieħba soċjali, imma kwalunkwe tentattiv biex tiżdied il-flessibilità 
mingħajr ma jkun negozjat kompromess ma' l-imsieħba soċjali jew mingħajr ma jiġi 
propost l-ebda tip ta' kumpens ċar għal din iż-żieda fil-flessibilità jista' joħloq biss aktar 
inċertezza;

5. Jemmen, madankollu, li l-akbar problemi fl-UE jirrigwardaw il-provvediment ta' 
ħaddiema mħarrġa u adattabbli - u din hi l-kwistjoni li għandha tkun fiċ-ċentru ta' l-
istrateġiji tal-flessigurtà ta' l-Ewropa;  jisħaq li l-prijorità għandha tingħata lill-ħolqien ta' 
suq tax-xogħol flessibbli billi jogħlew il-livelli edukattivi u jiġu żviluppati programmi ta' 
taħrig u ta' taħriġ mill-ġdid; billi jiġu megħluba ostakli ħalli jkunu integrati fost il-
ħaddiema n-nisa, il-migranti, il-ħaddiema żgħażagħ u dawk ta' età akbar u gruppi oħra 
żvantaġġjati; billi jitneħħew l-ostakli għall-mobilità tax-xogħol u dik ġeografika; u 
permezz ta' politiki attivi tas-suq tax-xogħol li jħaffu t-tranżizzjoni mill-impjieg il-qadim 
għal wieħed ġdid;  jenfasizza li l-irwol deċiżiv tat-teknoloġiji ġodda fl-edukazzjoni u fit-
taħriġ u jfakkar fil-forom ġodda ta' flessibilità offruti mill-ftehima ta' l-imsieħba soċjali 
dwar teleworking, xogħol part-time u dak għal terminu fiss; ma' jaqbilx mad-distinzjoni li 
l-Kummissjoni tagħmel bejn dawk ta' ġewwa u dawk ta' barra;

6. Jipproponi, għalhekk, li l-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2007 jadotta sett ta' principji tal-
flessigurtà aktar bilanċjati bbażat fuq il-ħolqien ta' impjieg ta' kwalità u t-tisħiħ tal-Mudel 
Soċjali Ewropew;  jisħaq li dawn il-prinċipji għandhom jinkludu:

• Il-ħtieġa għall-ħaddiema mħarrġa u adattabbli
• Azzjoni kontra x-xogħol prekarju u prattiċi tax-xogħol abbużivi 
• L-eliminazzjoni tas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u bidla minn sigurta' 

ta' l-impjieg għall-garanzija ta' xogħol 
• Is-sħubija fit-tmexxija tal-bidla
• L-ugwaljanza tas-sessi u opportunitajiet indaqs għal kulħadd
• It-tfassil ta' strateġiji nazzjonali f'konsultazzjoni ma' l-imsieħba soċjali
• Il-qafas makro-ekonomiku għat-tkabbir u l-impjiegi;

7. Ifakkar fil-kompetenzi ta' l-UE fil-qasam ta' l-impjiegi u tal-politika soċjali u jfakkar lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni fir-responsabilità tagħhom li jiggarantixxu d-drittijiet 
fuq livell ta' UE; ifakkar li l-leġiżlazzjoni Ewropea tikkumplimenta r-regoli nazzjonali 
dwar is-suq tax-xogħol u hi element importanti meta tiġi biex tassigura d-drittijiet tal-
ħaddiema;  

8. Isejjaħ f'dan il-kuntest għall-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħidma ta' l-Aġenzija u l-
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Portabilità tad-Drittijiet Supplimentari tal-Pensjoni, għar-reviżjoni rapida tad-Direttiva tal-
Ħin tax-Xogħol1 u d-Direttiva tal-Kunsill Ewropew tax-Xogħol2 kif ukoll għall-
implimentazzjoni aħjar tad-Direttiva dwar il-Ħatra tax-Xogħol lill-Ħaddiema;

9. Isejjaħ ukoll għal ġlieda mill-ġdid kontra x-xogħol mhux dikjarat u l-ekonomija illegali li 
- għalkemm f'livelli differenti fost l-Istati Membri - tagħmel ħsara lill-ekonomija, tħalli l-
ħaddiema mingħajr protezzjoni, hi ta' ħsara għall-konsumatur, tnaqqas id-dħul mit-taxxi u 
twassal għall-kompetizzjoni inġusta bejn il-kumpaniji; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 
tikkumbatti x-xogħol mhux dikjarat billi toħloq pjattaforma Ewropea għall-koordinazzjoni 
ta' l-ispettorati nazzjonali tax-xogħol u/jew trade unions, u jsejjaħ għal koordinazzjoni 
nazzjonali intensiva bejn organizzazzjonijiet pubbliċi u privati involuti u jistieden lill-
Istati Membri sabiex jużaw metodi innovattivi bbażati fuq indikaturi u kriterji ta' referenza 
speċifiċi għas-setturi differenti ta' l-intrapriża sabiex jiġġieldu kontra l-erożjoni fiskali;

10. Hu konvint li klima ta' fiduċja u ta' djalogu tista' tinħoloq biss permezz ta' l-involviment ta' 
l-imsieħba soċjali fl-aġġustament tal-politiki nazzjonali u fil-promozzjoni ta' unions 
b'saħħithom u ta' negozjar kollettiv, bħala parti minn sistema ta' impjieg parteċipattiv fejn 
hemm livell għoli ta' fiduċja li bħala riżultat jiggarantixxi l-bilanċ;  jisħaq dwar il-bżonn li 
jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fit-tfassil ta' negozjar kollettiv u jinkoraġġixxi l-estensjoni 
tan-negozjar kollettiv u tad-djalogu soċjali - inkluż djalogu transkonfinali u djalogu 
settorjali - sabiex dawn jinkludu taħriġ, organizzazzjoni tax-xogħol u kwistjonijiet li huma 
konnessi ma' ristrutturar u rilokazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi lill-
imsieħba soċjali b'għajnuna teknika u finanzjarja;

11. Jisħaq li l-mudelli kollha tal-flessigurtà għandhom ikunu bbażati fuq prinċipji komuni li 
jsostnu l-Mudell Soċjali Ewropew; jemmen li r-rekwiżiti tal-flessibilità u tas-sigurtà 
jinfurzaw wieħed lill-ieħor u li l-flessigurtà tippermetti lill-kumpaniji u lill-ħaddiema li 
jadattaw b'livell għoli ta' protezzjoni soċjali, ta' sigurtà soċjali u ta' benefiċċji tal-qgħad, ta' 
protezzjoni tas-saħħa u tas-sikurezza, ta' politiki attivi tas-suq tax-xogħol u ta' 
opportunitajiet ta' taħriġ/tagħlim tul il-ħajja; barra minn dan, jenfasizza n-negozjar 
kollettiv attwali u effettiv li qed isir fi struttura tripartitika b'imsieħba soċjali 
rappreżentattivi u b'saħħithom u jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta' dispożizzjonijiet wiesgħa 
tal-benesseri u aċċess universali għal servizzi ta' kwalità tajba bħall-kura tat-tfal u l-kura 
ta' dipendenti oħra; jisħaq ukoll li s-sigurtà ta' l-impjegat tista' tappoġġja l-mobilità tal-
ħaddiem u tibdil strutturali billi żżid ir-rieda li wieħed jieħu riskji; 

12. Jiddispjaċih mill-approċċ fqir tal-Kummissjoni lejn il-flessigurtà u jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tikkommetti lilha nnifisha lejn il-prinċipju tas-sigurtà tal-ħaddiema, 
tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol u tat-tagħlim tul il-ħajja u li tħares lejn il-flessigurtà 
f'kuntest aktar wiesa' tal-Mudell Soċjali Ewropew;

13. Jenfasizza li l-ġlieda kontra s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol tinkludi l-provvediment 
tad-drittijiet bażiċi għall-ħaddiema kollha irrispettivament mill-istejtus speċifiku ta' l-
impjieg, li għandu jinkludi:   trattament indaqs, is-saħħa tal-ħaddiem u l-ħarsien tas-
sikurezza u dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol, il-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' 
rapreżentazzjoni, in-negozjar kollettiv, l-azzjoni kollettiva u l-aċċess għal taħriġ kif ukoll 

  
1 ĠU L 307.13.12.1993, p. 18.
2 ĠU L 254, 30.09.1994, p. 64.
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il-ħarsien kontinwu tad-drittijiet li diġà nkisbu billi tkopri perjodi ta' edukazzjoni u taħriġ, 
attivitajiet ta' kura, tranżizzjoni minn impjieg dipendenti għal wieħed awtonomu eċċ.;  
ifakkar li d-drittijiet bażiċi u l-liġi tax-xogħol ma għandhomx il-għan li jżommu l-
ħaddiema fl-istess impjieg imma li jipprovdu għajxien u kundizzjonijiet  tax-xogħol 
xierqa; 

14. Jenfasizza l-bżonn li jiġu introdotti politiki li jevitaw il-ġabra bla tmiem ta' kuntratti 
definiti jew atipiċi;

15. Isejjaħ għall-ħolqien ta' sistemi komprensivi ta' tagħlim tul il-ħajja, b'enfasi partikolari fuq 
ħaddiema b'kuntratti li mhumiex standard;  jistieden lill-Istati Membri sabiex jiffukaw l-
istrateġiji fuq oqsma nazzjonali li huma dgħajfa u jagħmlu investimenti fl-edukazzjoni u t-
taħriġ imfassla speċifikament u li jiżguraw li jitjieb ir-rendiment ta' l-awtoritajiet pubbliċi 
u tan-negozji kummerċjali;   

16. Jistieden lill-imsieħba soċjali u lill-awtoritajiet pubbliċi fl-Istati Membri sabiex 
jiggarantixxu l-investiment fit-tagħlim tul il-ħajja billi jaqblu dwar 2% bħala l-persentaġġ 
tal-kriterju ta' referenza tal-GDP (infiq totali pubbliku u privat);  jistieden, barra minn dan, 
lill-Istati Membri sabiex jinkoraġġixxu kumpaniji li jżidu l-investiment tagħhom fit-
tagħlim tul il-ħajja;

17. Jenfasizza l-effiċjenza ta' forom innovattivi ta' organizzazzjonijiet tax-xogħol, bħalma 
huma organizzazzjonijiet tat-tagħlim, taħriġ f'ħafna ħiliet u impjieg b'sistema ta' rotazzjoni 
permezz ta' taħriġ offrut minn min iħaddem, minn fondi settorjali, minn għajnuna għall-
iżvilupp reġjonali u minn politiki attivi tas-suq tax-xogħol; 

18. Hu konvint dwar l-importanza li jkunu inkoraġġiti relazzjonijiet stabbli ta' l-impjieg fejn 
ikun hemm livell għoli ta' fiduċja;

19. Ifakkar dwar l-importanza ta' politiki tas-suq tax-xogħol effettivi u attivi, li jinkludu pariri 
u gwida, taħriġ mill-ġdid u għajnuna favur mobilità sabiex jiqsaru l-perjodi ta' transizzjoni 
bejn l-impjiegi u sistemi ta' għajnuna soċjali li jinkoraġġixxu d-dispożizzjoni lejn il-bidla 
billi jtaffu t-telf fid-dħul u jipprovdu opportunitajiet għal edukazzjoni;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ffaċilitata l-mobilità bl-iżvilupp ta' modi ta' mobilità 'l fuq sabiex 
tkun aktar faċli għall-ħaddiema li jaqilbu għal impjieg aktar sigur, stabbli u b'ħiliet għola u 
billi tippromwovi r-rikonoxximent ta' ħiliet u kwalifiki li jiġu akkwistati matul perjodi ta' 
edukazzjoni formali u ta' tagħlim mhux formali u informali1;

21. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jintroduċu miżuri ħalli jippromwovu aċċess indaqs għal 
impjieg ta' kwalità għan-nisa u l-irġiel li jkun konformi mal-Patt Ewropew għall-
Ugwaljanza tas-Sessi u l-Komunikazzjoni dwar il-Futur Demografiku ta' l-Ewropa;

22. Jenfasizza l-ħtieġa li l-imsieħba soċjali jinnegozjaw sistemazzjoni ta' ħinijiet tax-xogħol li 
huma suffiċjentement flessibbli biex jilħqu l-ħtiġijiet ta' min iħaddem u ta' l-impjegati u li 

  
1 Edukazzjoni mhux formali tirrigwarda attivitajiet edukattivi organizzati u regolari li ma jaqgħux eżattament
taħt id-definizzjoni ta' edukazzjoni formali. Tagħlim informali jirrigwarda attivitajiet li ma jaqgħux taħt 
edukazzjoni formali jew mhux formali, huma ta' livell baxx ta' organizzazzjoni, bħalma hu studju li wieħed 
jagħmel waħdu. Edukazzjoni formali hi s-sistema edukattiva regolari ta' kull pajjiż. Ara SEC(2006) 639
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jippermettu li l-persuni jibbilanċjaw il-ħajja tax-xogħol u tad-dar; 

23. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jintroduċu sistemazzjoni li tappoġġja l-irtirar flessibbli 
ta' ħaddiema aktar anzjani permezz ta' pensjonijiet part-time u skemi simili li jistgħu iżidu 
l-integrazzjoni ta' ħaddiema anzjani fis-suq tax-xogħol;

24. Ifakkar lill-Istati Membri li, sabiex jittrasformaw il-flessigurtà f' ammont ta' impjiegi 
komplessivament ogħla, irid ikun hemm ambjent makro-ekonomiku ta' appoġġ u l-
istrateġija għall-flessigurtà trid tinkludi koordinazzjoni mtejba ta' politiki makro-
ekonomiċi u infiq pubbliku li jgħin żvilupp progressiv li jxaqleb lejn infiq favur il-
prijoritajiet ta' Liżbona;

25. Jistieden lill-Bank Ċentrali Ewropew sabiex jinkoraġġixxi investiment f'riformi strutturali, 
fit-tagħlim tul il-ħajja u fir-riċerka u l-iżvilupp;

26. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tipprovdi lill-Parlament biż-żmien meħtieġ, u fi 
kwalunkwe każ mhux inqas minn ħames xhur, biex iwettaq l-irwol konsultattiv tiegħu;

27. Jistieden lin-negozji Ewropej biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-politiki ta' Responsabilità 
Soċjali Korporata u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tibda timplimenta r-
rakkomandazzjonijiet pprovduti mir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar Responsabilità 
Soċjali Korporata tat-13 ta' Marzu 2007 1;

28. Iqis li l-prinċipji komuni tal-flessigurtà għandhom ikunu implimentati mill-istituzzjonijiet 
Komunitarji u mill-Istati Membri fi ħdan il-qafas ta' l-istrateġija ta' Liżbona; jistieden għal 
reviżjoni tal-Linji Gwida dwar l-Impjiegi bl-inklużjoni tal-prinċipji komuni tal-flessigurtà 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw permezz tal-programmi ta' riforma nazzjonali;  
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvolvu aktar lill-Parlament u lill-
parlamenti nazzjonali, kif ukoll lill-imsieħba soċjali, fl-implimentazzjoni u fl-
immonitorjar tal-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni, inkluż l-Istrateġija Ewropea ta' l-
Impjiegi u l- Linji Gwida dwar l-Impjiegi, sabiex itejbu l-effiċjenza ta' dawk il-politiki;

29. Jistieden lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas tar-reviżjoni ta' nofs il-
perjodu ta' l-Aġenda tal-Politika Soċjali u waqt li jikkunsidraw ir-rapport tal-Parlament 
dwar 'L-evalwazzjoni tar-realtà soċjali', biex jagħtu bidu għal aġenda ta' riforma soċjali 
ambizzjuża kemm fuq livell ta' UE kif ukoll fuq dak nazzjonali; barra minn dan, jistieden 
liż-żewġ istituzzjonijiet biex, flimkien mal-Parlament, ifasslu viżjoni għall-futur ta' 
Ewropa soċjali, jippromwovu, permezz ta' approċċ bilanċjat, riformi u adattamenti tal-
flessigurtà, tal-globalizzazzjoni, tar-ristrutturar industrijali, tal-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, tad-demografija u tal-migrazzjoni; jenfasizza għalhekk li, sabiex jissaħħaħ l-
iżvilupp u jogħlew il-livelli ta' l-impjieg u tal-kwalità tax-xogħol, għandhom ikunu żgurati 
d-drittijiet u l-ħarsien soċjali, li huma ankrati sew fit-tradizzjoni Ewropea; jenfasizza li 
Ewropa Soċjali, flimkien ma' riformi nazzjonali ambizzjużi, se toffri, b'dan il-mod, valur 
miżjud għan-nies tax-xogħol u għaċ-ċittadini bl-użu ta' l-għodod kollha għad-
dispożizzjoni tagħha ( il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea, id-djalogu soċjali, programmi); jemmen li hu biss suq intern li jibbilanċja l-
libertà ekonomika mad-drittijiet soċjali li jista' jkollu l-appoġġ taċ-ċittadini tiegħu;  

  
1 Testi Adottati, P6_TA(2007)0062.
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30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu li jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat għall-Ħarsien Soċjali, lill-Kumitat Ewropew għall-Impjiegi, 
lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-pajjiżi kandidati.



PE 392.379v02-00 12/15 PR\682228MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-Kummissjoni, wara r-rapport tagħha dwar l-Immodernizzar tal-Liġi tax-Xogħol, 
ippubblikat f'Lulju 20071 il-komunikazzjoni tagħha dwar modi ta' flessigurtà fuq il-bażi 
tar-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' l-esperti tagħha2. Marbuta mill-qrib mad-dibattitu 
dwar il-liġi tax-xogħol, id-dibattitu dwar il-flessigurtà hu propizju minħabba li s-sistemi 
tal-welfare ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea qed jiffaċċjaw sfidi minħabba l-
integrazzjoni progressiva ta' l-ekonomiji mondjali u Ewropej, qgħad għoli, soċjetà 
Ewropea li qed tixjieħ, pass teknoloġiku mgħaġġel u rwol akbar tan-nisa fis-suq tax-
xogħol. Madankollu, hu biss UE bbażata fuq koeżjoni ekonomika u soċjali li tiddefendi l-
valuri komuni tagħha tista' tkun b'saħħitha biżżejjed  biex tiddefendi l-interessi tagħha u 
żżomm u ttejjeb il-valuri marbuta mal-mudell soċjali Ewropew - l-ugwaljanza, is-
solidarjetà, id-drittijiet u r-responsabilitajiet individwali, in-nuqqas ta' diskriminazzjoni u 
r- ridistribuzzjoni b'aċċess għal servizzi pubbliċi ta' kwalità għal kull ċittadin - u l-
istandards soċjali għolja diġà milħuqa. 

2. L-integrazzjoni Ewropea dejjem għamlet progress permezz ta' kumbinazzjoni ta' liġijiet 
Ewropej u riformi fuq livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Il-qafas Ewropew joffri 
opportunità inestimabbli li jingħata qafas lil-leġiżlazzjoni nazzjonali u lill-evoluzzjoni tas-
Suq Intern. L-acquis ta' l-UE fil-qasam soċjali fuq naħa u l-Metodu Miftuħ ta' 
Koordinazzjoni flimkien mal-Programmi ta' Riforma Nazzjonali fuq l-oħra ħolqu il-qafas 
għall-koordinazzjoni tal-politiki soċjali ta' l-Istati Membri. Id-dibattitu dwar il-flessigurtà 
jista' jkun parti minn dan il-qafas u l-partijiet differenti tar-riformi ta' l-istrateġiji jridu 
jsiru permezz tal-livell l-aktar adattat. Għalkemm ma tistax tintlaħaq soluzzjoni li tiffittja 
lil kulħadd minħabba l-karatteristiċi differenti tas-swieq tax-xogħol u tal-politiki soċjali ta' 
l-Istati Membri Ewropej, is-suq intern tagħna ħoloq ukoll u jkompli joħloq sfidi komuni li 
jistgħu jiġu ffaċċjati l-aħjar fuq livell ta' UE. L-irwol ta' l-UE, waqt li jirrispetta l-
kompetenzi ta' l-Istati Membri, mhux qiegħed biss biex ikun pjattaforma fejn jiġu 
skambjati l-aħjar prattiki, imma wkoll biex jagħti qafas lid-dibattitu billi jwassal għal qbil 
fil-leġiżlazzjoni, fil-linji gwida u fil-kriterji ta' referenza, biex dawn jiġu implimentati fuq 
livell ta' l-Istati Membri.

3. Kif urew diversi studji, il-mudelli tas-flessigurtà jistgħu biss jiffunzjonaw f'ambjent li 
jiġġenera fiduċja. Hu kruċjali li nirriflettu fuq il-konsegwenzi għal kull min hu involut
inkluż min iħaddem, ħaddiema u s-soċjetà in ġenerali. Il-popli jkunu lesti jaċċettaw il-
bidla jekk ikollhom garanziji u mekkaniżmi ta' kumpens. Dan jinvolvi l-għoti tas-setgħa 
lill-individwi li jagħmlu għażliet dwar ħajjithom mingħajr ma jiffaċċjaw riskji maġġuri 
għall-karriera jew għall-pensjoni. Dan jinvolvi tisħiħ tal-ħarsien soċjali u tas-sistemi tas-
suq tax-xogħol, ta' infrastruttura soċjali ta' kwalità u ta' drittijiet bażiċi flimkien ma' 
proċessi żviluppati ta' konsultazzjoni. Biex tinkoraġġixxi din il-fiduċja hemm diversi 
'strateġiji' li l-Istati Membri jistgħu jsegwu, imma dan jista' biss jiffunzjona jekk dawn 
ikunu inkorporati f'qafas sostanzjali Ewropew li jħaddan drittijiet soċjali u ta' l-impjieg 
bażiċi għall-ħaddiema (potenzjali) kollha.

  
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu 'Lejn Prinċipji Komuni tal-Flessigurtà: Aktar impjiegi u impjiegi 
aħjar permezz ta' flessibilità u sigurtà'. COM(2007) 0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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4. Qafas Ewropew b'saħħtu b'parteċipazzjoni sħiħa ta' l-imsieħba soċjali fuq livell 
nazzjonali, settorjali u Ewropew hi kundizzjoni assoluta biex tippermetti lill-Istati Membri 
jimplimentaw strateġiji ta' flessigurtà bbażati fuq il-fiduċja. Dan ifisser li l-imsieħba 
soċjali Ewropej, flimkien ma' l-imsieħba soċjali nazzjonali, jeħtieġ iwettqu rwol prinċipali 
fl-iddisinjar tal-qafas leġiżlattiv neċessarju Ewropew li għandu jipprovdi lill-kumpaniji 
Ewropej u lill-ħaddiema bil-garanziji meħtieġa għall-flessibilità u s-sigurtà tagħhom. Il-
flessigurtà tirrigwarda t-tisħiħ ta' Ewropa Soċjali, li min-naħa tagħha ssaħħaħ il-
produttività u l-kompetittività tal-kumpaniji tagħna. Il-Mudell Soċjali Ewropew, inkluż 
intrapriżi ferm kompetittivi u ħaddiema mħarrġa sew u adattabbli, għandu jkun mibni 
flimkien fuq livell nazzjonali u dak Ewropew bit-tqarrib u l-armonizzar tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea fl-oqsma ta' l-ekonomija, ta' l-impjieg, dik soċjali u ta' l-ambjent.  

5. Mhux biss l-UE għandha bżonn tirriforma malajr l-istruttura istituzzjonali tagħha biex 
tkun aktar effettiva, imma għandha tipprovdi wkoll liċ-ċittadini u lill-intrapriżi tagħha bil-
politiki li jnaqqsu l-effetti laterali taż-żieda fil-kompetizzjoni u fil-ftuħ tas-suq li xi drabi 
joħloq tipi ġodda ta' riskji kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-ħaddiema. Il-flessigurtà 
ġiet proposta bħala mod kif jistgħu jkunu mqassma b'mod ugwali dawn ir-riskji imma d-
dibattitu dwarha ġie oskurat mill-preġudizzju u mis-suspett. L-Istati Membri li 
implimentaw politiki komprensivi ta' flessigurtà (In-Nordiċi u l-Olanda), qed jiffunzjonaw 
tajjeb u għandhom approċċ appoġġjat b'mod wiesa' biex jirrikonċiljaw l-għanijiet ta' 
ekonomija dinamika u s-sigurtà tal-ħaddiema. Fuq livell Ewropew għad hemm biżgħat 
mifruxa li t-terminu ġie kkapparrat biex jaħbi spinta ta' tneħħija ta' regoli li tagħti prijorità 
lill-ħtiġijiet ta' min iħaddem fuq dawk tal-ħaddiema.

6. Għalhekk il-bidu tad-dibattitu għandu jkun ċar u b'definizzjoni ta' flessigurtà mingħajr 
ambigwità. Hemm mudelli varji ta' flessigurtà fl-Ewropa li jiġbru flimkien gradi differenti 
ta' flessibilità u sigurtà interna fl-intrapriżi, u flessibilità u sigurta esterna b'konformità 
mal-passat storiku, mat-tradizzjonijiet legali, mas-sitwazzjonijiet ekonomiċi, mal-finanzi 
pubbliċi u mas-sistemi ta' relazzjonijiet industrijali fl-Istati Membri.  Madankollu, dawn 
huma bbażati fuq prinċipji komuni ta' solidarjetà, ekwità, drittijiet u responsabiltajiet. 
Għalhekk ir-rekwiżiti tal-flessibilità u tas-sigurtà mhumiex kontradittorji imma pjuttost 
jinfurzaw lil xulxin. Minħabba f'hekk, il-ġabra ta' dawn it-tnejn flimkien wieħed għandu 
jaraha bħala opportunità. Il-flessigurtà tiġbor flimkien l-abilità tal-kumpaniji u tal-
ħaddiema biex jadattaw f'livell għoli ta' ħarsien soċjali, sigurtà soċjali u benefiċċji tal-
qgħad, ħarsien tas-saħħa u tas-sikurezza, politiki attivi tas-suq tax-xogħol u opportunitajiet 
ta' tagħlim tul il-ħajja u taħriġ vokazzjonali. Dan hu appoġġjat minn negozjar kollettiv 
attwali u effettiv li qed isir fi struttura tripartitika b'imsieħba soċjali rappreżentattivi u 
b'saħħithom, kif wkoll mill-ħtieġa ta' dispożizzjonijiet wiesgħa tal-benesseri u aċċess 
universali għal servizzi ta' kwalità tajba bħall-kura tat-tfal u l-kura ta' dipendenti oħra. 
F'dan ir-rigward, id-definizzjoni ta' flessigurtà fil-Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-
liġi tax-xogħol u l-Komunikazzjoni tagħha dwar il-Flessigurtà hi fqira u mhix orjentata 
b'mod adegwat lejn politika.

7. L-ipotesi bażika mill-Kummissjoni li r-riskji u l-benefiċċji jeħtieġ li jitqassmu fost il-
ħaddiema b'kuntratti protetti u dawk li m'għandhomx dawn it-tip ta' kuntratti (ta' ġewwa u 
ta' barra) mhix politika aċċettabbli. Is-segmentazzjoni tal-ħaddiem tista' titwaqqaf biss 
jekk l-imsieħba soċjali, kemm min iħaddem u l-impjegati, jaqblu dwar bilanċ ta' drittijiet u 
obbligi. Hu għalhekk kruċjali li jiġu inklużi l-imsieħba soċjali fid-dibattitu dwar il-
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flessigurtà u dan imissu sar qabel. Għalkemm il-Kummissjoni fil-prinċipju tappoġġja 
sħubija soċjali b'saħħitha, il-komunikazzjoni ma tispeċifikax strateġija li tippromwovi u 
ssaħħaħ is-sħubija soċjali fuq il-livelli Ewropew u nazzjonali. Barra minn dan, it-talba tal-
Kummissjoni li protezzjoni stretta ta' l-impjieg toħloq il-qgħad mhix appoġġjata mir-
rapport ta' Ix-Xejra ta' l-Impjiegi ta' l-OECD ta' l-20061 li jisħaq li l-leġiżlazzjoni tal-
protezzjoni ta' l-impjieg m'għandhiex influwenza fuq ir-rata totali ta' l-impjiegi. Għalhekk 
ħaddiema ġodda jew dawk li jirriturnaw għas-suq tax-xogħol ikollhom bżonn impjieg li 
permezz tiegħu ikollhom aċċess eħfef, imma dawn jeħtieġu ġabra ta' drittijiet bażiċi li 
jipproteġu lil dawn il-ħaddiema minn trattament inġust. F'dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
ma spjegatx sew x'riedet tfisser bi flessibilità 'suffiċjenti' fir-reklutaġġ.

8. Jeħtieġ ikun hemm qsim ċar tax-xogħol bejn l-UE u l-Istati Membri; dak li jeħtieġ isir fuq 
livell Ewropew u dak li jeħtieġ isir fuq livell nazzjonali. Il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tista' tkun kumplimentata billi l-irwol ta' l-Unjoni Ewropea jiġi espost fil-
proċess tat-tfassil tal-politika tal-flessigurtà. Leġiżlazzjoni prinċipali Ewropea li għada 
lura milli tiġi adottata jew riveduta mhix imsemmija. Direttivi bħal dawk tal-Ħin tax-
Xogħol, l-Aġenziji Temporanji, l-Għoti ta' Xogħol lill-Ħaddiema il-Kunsill tax-Xogħol 
Ewropew u informazzjoni u konsultazzjoni tal-ħaddiema jeħtieġ li jiggarantixxu u jżidu l-
protezzjoni lill-impjegati fl-UE kollha sabiex isaħħu l-fiduċja u jibbilanċjaw ir-riskji 
marbuta mal-pressjoni tal-flessibilità msaħħa fil-kompetizzjoni, fir-ristrutturar u fis-suq 
tax-xogħol. Din hi parti mill-istrateġija tal-flessigurtà bħalma huma l-għadd ta' ftehimiet 
konklużi ma' l-imsieħba soċjali Ewropej dwar xogħol fuq terminu fiss, liv tal-ġenituri, 
xogħol part-time u teleworking. 

9. Barra minn dan, id-djalogu soċjali u n-negozjar kollettiv fuq livell Ewropew jeħtieġ li jiġu 
nkoraġġiti minħabba l-integrazzjoni progressiva ta' l-ekonomiji Ewropej u tas-swieq tax-
xogħol. (mħassar għaliex ġie diskuss magħhom) Il-prinċipji tal-Flessigurtà ma jistgħux 
jiġu konklużi mingħajr is-sehem formali ta' l-imsieħba soċjali fit-tfassil tad-drittijiet u tar-
responsabilitajiet ta' min iħaddem u tal-ħaddiema. L-imsieħba soċjali għandhom jissejħu 
f'kull livell (Ewropew, nazzjonali, settorjali, reġjonali u lokali) sabiex jiddiskutu kif 
isaħħu l-flessibilità u sigurtà kemm internament kif ukoll esternament.

10. Fuq livell nazzjonali, il-prinċipji komuni maqbula bejn l-Istati Membri jeħtieġ li jiġu 
implimentati permezz ta' l-istrateġija ta' Liżbona, u għalhekk jeħtieġ li jiġu inklużi fil-
Linji Gwida Ewropej dwar l-Impjieg għaliex huma jirrapreżentaw il-qafas li jrid jiġi 
implimentat mill-Istati Membri permezz tal-Programmi ta' Riforma Nazzjonali.

11. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ssemmi l-ħtieġa li jiġi ggarantit 'livell bażiku ta' 
protezzjoni ta' l-impjieg'. Dan ifisser li kull forma ta' impjieg, kemm jekk mhix standard 
jew mod ieħor, għandha ġġorr magħha drittijiet bażiċi irrispettivament mill-istejtus 
speċifiku ta' l-impjieg, u għandha tinkludi: trattament indaqs, ħarsien tas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema u dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol, libertà ta' l-
assoċjazzjoni u tar-rappreżentazzjoni, negozjar kollettiv, azzjoni kollettiva, u aċċess għal 
taħriġ kif ukoll il-ħarsien tad-drittijiet akkwistati; Kwalunkwe riforma tal-liġi tax-xogħol 
nazzjonali għandha ssir fil-qafas ta' dawn id-drittijiet bażiċi.

12. Investiment akbar fit-tagħlim tul il-ħajja u fit-taħriġ vokazzjonali u rikonoxximent akbar 
tat-tagħlim formali, mhux formali u informali huma prekondizzjonijiet għal kwalunkwe 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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politika ta' flessigurtà. Ir-raba' stħarriġ Ewropew dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
(2005)1 juri li m'hemm l-ebda titjib fil-livelli tat-taħriġ fil-kumpaniji. Hemm ukoll 
differenzi sinifikattivi fil-livell ta' aċċess għal taħriġ bejn l-Istati Membri, bejn ħaddiema 
mħarrġa sew u mhumiex, bejn ħaddiema b'kuntratti siguri u dawk b'kuntratti prekarji, u 
bejn dawk li għandhom edukazzjoni bażika tajba u dawk li ma bbenefikawx minn 
edukazzjoni sekondarja jew universitarja. Għalhekk huma meħtieġa inċentivi ġodda 
sabiex fil-ġejjieni jogħlew il-livelli. 

13. Importanti li jsir enfasi fuq l-impatt tal-flessigurtà dwar kwistjonijiet dwar is-sessi u t-
trattament indaqs. Arranġamenti flessibbli fis-suq tax-xogħol għandhom impatt ikbar fuq 
gruppi żvantaġġjati bħal ma huma n-nisa, il-migranti, iż-żgħażagħ, ħaddiema ta' eta akbar 
u dawk li jgħixu b'diżabilità, għalhekk l-importanza li jiġu introdotti drittijiet bażiċi għall-
ħaddiema kollha u politiki soċjali u tas-suq tax-xogħol inklużivi aktar b'saħħithom. 

14. Politiki makroekonomiċi għandhom jinkoraġġixxu investiment f'politiki attivi tas-suq tax-
xogħol u sħubija msaħħa ma' min iħaddem fil-programmi ta' taħriġ u ta' tagħlim tul il-
ħajja biex ikun hemm ħaddiema adattabbli. Hu importanti li kull inizjattiva teħtieġ li tkun 
negozjata ma' l-imsieħba soċjali u li tkun finanzjarjament sostenibbli. Jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jieħu fuqu mill-kumpaniji r-riskji marbuta mar-ristrutturar billi jintroduċi 
regoli tal-ħarsien ta' l-impjieg anqas iebsa, il-kumpaniji għandhom min-naħa tagħhom 
jikkommettu lilhom infushom li jinvestu aktar fil-ħaddiema permezz ta' taħriġ u tagħlim 
tul il-ħajja kif ukoll investiment fir-Riċerka u l-Iżvilupp sabiex jiżviluppaw il-post tax-
xogħol, itejbu l-metodi u l-ambjent tax-xogħol u jiżviluppaw teknoloġiji ġodda biex 
iżommu l-kumpanija fi stat kompetittiv. Dan għandu jsir f'konsultazzjoni mill-qrib bejn 
min imexxi u l-ħaddiema. 

15. Il-qgħad għadu għoli ħafna fl-Ewropa, u jeħtieġ li jsir iżjed kemm mill-Istati Membri kif 
ukoll mill-Unjoni Ewropea biex tinbidel is-sitwazzjoni. Jista' jkun hemm impjieg għal 
kulħadd jekk ir-riformi u l-investimenti xierqa isiru mis-setturi privati u dawk pubbliċi.  
L-Ewropa teħtieġ tinvesti aktar fit-tagħlim tul il-ħajja kif ukoll fir-riċerka u fl-iżvilupp 
biex tiffaċċja l-isfidi tas-seklu 21. 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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