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“F’Unjoni fejn kulħadd hu ndaqs, m’hemmx lok għal ħaddiema tat-tieni
klassi. Jekk inti tagħmel l-istess xogħol, għandek tieħu l-istess paga.”
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, L-Istat tal-Unjoni, it-13 ta’ Settembru 2017

FATTI U ĊIFRI
Ħaddiem stazzjonat huwa ħaddiem li jintbagħat minn min iħaddmu biex jaħdem temporanjament f’pajjiż
ieħor biex jipprovdu servizz transkonfinali.
B
 ħala medja, il-ħaddiema stazzjonati li jkunu qed jagħtu servizz f’pajjiż ieħor idumu jagħmlu dan għal anqas
minn erba’ xhur.
Fl-2015 kien hemm 2.05 miljun ħaddiem stazzjonat fl-UE, li jirrappreżentaw 0.9 % tal-impjiegi totali, jew
0.4 % f’ekwivalenti għal fulltime.
L-għadd ta’ ħaddiema stazzjonati żdied b’41% bejn l-2010 u l-2015.
Id-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema ilha fis-seħħ mill-1996. Din kienet l-ewwel Direttiva li tirrestrinġi
l-possibbiltà għall-kumpaniji li jipprovdu servizzi fis-Suq Uniku billi tistabbilixxi sett minimu ta’ garanziji soċjali
fl-interess tal-ħaddiema.

MOBILITÀ ĠUSTA TAL-FORZA TAX-XOGĦOL: IL-KUMMISSJONI TIEĦU
AZZJONI
Mill-bidu tal-mandat tagħha, il-Kummissjoni Juncker għamlet il-ġlieda kontra d-dumping soċjali prijorità u ħeġġet il-mobilità
ġusta tal-forza tax-xogħol madwar l-UE. Bħala parti minn dawn l-isforzi, il-Kummissjoni pproponiet riforma tar-regoli
attwali dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema, li tistabbilixxi l-prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali fl-istess post,
u b’hekk tmur ferm lil hinn mir-rekwiżiti ta’ rimunerazzjoni minima tad-direttiva eżistenti.
Elementi oħrajn ta’ din ir-riforma jinkludu li:
	Regoli stabbiliti bi ftehimiet kollettivi universalment applikabbli jsiru obbligatorji għall-ħaddiema stazzjonati
fis-setturi ekonomiċi kollha. Attwalment, dan huwa l-każ biss għas-settur tal-kostruzzjoni.
	TIllum, ma hemm l-ebda limiti minimi jew massimi għat-tul taż-żmien tal-istazzjonar. Skont il-proposta
tal-Kummissjoni, ir-regoli kollha tal-liġi dwar ix-xogħol applikabbli għall-ħaddiema lokali se jkunu japplikaw
għall-ħaddiema stazzjonati wara ċertu tul ta’ żmien.

	Jibdew japplikaw regoli ġodda għall-ħaddiema ta’ aġenziji tax-xogħol temporanju biex ikun assigurat il-prinċipju ta’
paga ugwali għal xogħol ugwali.
Fl-istess waqt, il-Kummissjoni ffaċilitat l-implimentazzjoni tal-hekk imsejħa “Direttiva dwar l-Infurzar”, li daħlet fis-seħħ
f’Ġunju 2016. Din id-Direttiva tagħti aktar setgħat lill-awtoritajiet nazzjonali biex jiġġieldu kontra każijiet ta’
abbuż, bħal “kumpaniji tal-kaxxa tal-ittri”, u biex jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom.
Inizjattivi riċenti oħrajn tal-Kummissjoni bil-ħsieb li jassiguraw il-mobilità ġusta jinkludu:
L-immodernizzar tar-regoli tal-UE biex jiġu kkoordinati s-sistemi tas-sigurtà soċjali
It-tnedija tas-Sistema Elettronika tal-Informazzjoni tas-Sigurtà Soċjali
Il-proposta biex titwaqqaf Awtorità Ewropea tax-Xogħol

RIFORMA TAR-REGOLI DWAR L-ISTAZZJONAR TAL-ĦADDIEMA:
IS-SITWAZZJONI ATTWALI
Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha biex ittejjeb ir-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-8 ta’ Marzu 2016.
Il-Parlament mistenni jiffinalizza l-pożizzjoni tiegħu f’Ottubru, u l-Kunsill mistenni wkoll jiddiskuti l-pożizzjoni tiegħu
fil-laqgħa tal-Ministri tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali fit-23 ta’ Ottubru 2017. Id-diskussjonijiet bejn il-Parlament, il-Kunsill
u l-Kummissjoni mbagħad ikunu meħtieġa biex jiġi ffinalizzat ftehim dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar
tal-Ħaddiema.

Marzu 2016

8/03
Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta
21/03
Id-diskussjonijiet fil-Kunsill inbdew fil-livell tekniku

Mejju 2016

10/05
Il-Parlament Ewropew ħatar il-corapporteurs

Lulju 2016

20/07
Il-Kummissjoni kkonfermat li l-proposta hija konformi mal-prinċipju tassussidjarjetà

Frar 2017

Ottubru 2017

Id-diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew inbdew fil-livell ta’ Kumitat

Mistennija l-adozzjoni tal-pożizzjoni fil-Parlament Ewropew
23/10
Diskussjonijiet fil-Kunsill (il-Kunsill tal-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u
l-Affarijiet tal-Konsumatur)
Id-diskussjonijiet ta’ trilogu bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni

