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Stqarrija għall-Istampa 

Il-Lussemburgu, is-27 ta’ Frar 2018 
 
 

Moviment liberu tal-ħaddiema: jeħtieġ li jkun hemm 
orjentament aħjar tal-fondi, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet għodod 
biex tiżgura l-moviment liberu tal-ħaddiema iżda ma għandhiex informazzjoni kompleta dwar dak li qed 
jiġri fil-prattika, u hemm xi dgħufijiet fit-tfassil u fil-monitoraġġ ta’ azzjonijiet iffinanzjati mill-UE. L-
awdituri jgħidu li orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta’ għajnuna għall-mobbiltà tal-ħaddiema. 

Huma eżaminaw kif il-Kummissjoni tiżgura l-moviment liberu tal-ħaddiema, kif ukoll l-effettività tal-
azzjonijiet tal-UE li jiffaċilitaw il-mobbiltà tagħhom. L-awdituri żaru dawk il-ħames Stati Membri li jew 
għandhom l-akbar flussi ta’ ħaddiema li ġejjin minn pajjiżi oħra jew l-akbar flussi ta’ ħaddiema li jmorru 
f’pajjiżi oħra, jiġifieri l-Ġermanja, il-Lussemburgu, il-Polonja, ir-Rumanija u r-Renju Unit. 

Huma sabu li l-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni utli lill-ħaddiema dwar id-drittijiet tagħhom permezz 
ta’ bosta mezzi, iżda jista’ jkun hemm aktar sensibilizzazzjoni dwarhom. Filwaqt li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri indirizzaw problemi li ilhom jeżistu, bħar-rikonoxximent ta’ diplomi professjonali, għad baqa’ ċerti 
ostakli. Il-livell tad-data dwar l-iżbilanċi fil-ħiliet u fil-forza tax-xogħol fi ħdan l-Istati Membri jvarja, 
għalhekk il-Kummissjoni qed taħdem magħhom biex dan jiġi rettifikat. 

“Din is-sena aħna niċċelebraw il-50 anniversarju tal-moviment liberu tal-ħaddiema,” qal George Pufan, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport, “iżda l-għodod li jeżistu biex 
jiffaċilitaw il-mobbiltà tal-ħaddiema jistgħu jkunu aħjar. Minbarra dan, qed ikun diffiċli biex jiġi identifikat 
il-finanzjament li jingħata mill-UE u l-monitoraġġ tiegħu mhuwiex adegwat.” 

Taħt il-Fond Soċjali Ewropew, li huwa mmaniġġjat b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Istati 
Membri, dawn tal-aħħar għandhom disponibbli sa EUR 27.5 biljun biex jindirizzaw il-mobbiltà tal-ħaddiema 
matul il-perjodu 2014-2020. Madankollu, l-awdituri jgħidu li l-ammonti li verament jintużaw għal dan l-
iskop mhumiex magħrufa. Il-Kummissjoni timmaniġġja l-programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, li 
taħtu l-EURES (Netwerk tas-Servizzi Ewropej tax-Xogħol) jippromwovi l-mobbiltà volontarja ġeografika 
permezz tal-pakkett ta’ finanzjament tiegħu ta’ EUR 165 miljun għall-istess perjodu.  

Il-portal tal-EURES dwar il-mobbiltà fix-xogħol huwa l-għodda prinċipali tal-UE li tintuża biex tiffaċilita l-
mobbiltà tal-ħaddiema, iżda dan qed jiffaċċja diffikultajiet sinifikanti, partikolarment minħabba l-fatt li 
ħafna servizzi pubbliċi tal-impjiegi ma jużawhx biex jippubblikaw l-offerti ta’ impjieg kollha tagħhom. Barra 
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minn hekk, analiżi tal-offerti ta’ impjieg li ttellgħu fuq il-portal spiss uriet li l-informazzjoni meħtieġa mill-
persuni li kienu qed ifittxu x-xogħol tħalliet barra. Pereżempju, 39 minn 50 offerta ta’ impjieg ma kellhomx 
data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet, u 44 ma semmewx id-data tal-bidu tal-impjieg. 

L-eżaminar ta’ 23 proġett transkonfinali taħt il-EURES wera li ftit kellhom riżultati definiti, filwaqt li d-
dgħufijiet fil-monitoraġġ kienu jfissru li l-outputs u r-riżultati ma setgħux jiġu aggregati. Skont iċ-ċifri tal-
Kummissjoni, 3.7% biss tal-kuntatti bejn persuni li kienu qed ifittxu x-xogħol u l-konsulenti tal-EURES fl-
2016 wasslu għal kollokamenti f’impjieg. Barra minn hekk, l-awdituri jżidu li l-biċċa l-kbira tas-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi li wieġbu għall-istħarriġ iddikjaraw li huma ma setgħux jikkwantifikaw l-għadd reali ta’ 
kollokamenti f’impjieg. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

• tevalwa s-sensibilizzazzjoni dwar l-informazzjoni disponibbli relatata mal-moviment liberu tal-
ħaddiema u mad-diskriminazzjoni 

• tagħmel użu aħjar mill-informazzjoni disponibbli biex jiġu identifikati t-tipi ta’ diskriminazzjoni 

• taħdem mal-Istati Membri biex isir titjib fil-ġbir tad-data dwar il-mobbiltà tal-ħaddiema u l-iżbilanċi 
fis-suq tax-xogħol 

• ittejjeb it-tfassil u l-monitoraġġ tal-finanzjament li jingħata mill-UE għall-mobbiltà tal-ħaddiema 

Huma jirrakkomandaw ukoll li l-Istati Membri: 

• itejbu l-monitoraġġ li jwettqu tal-effettività tal-EURES 

• jindirizzaw il-limitazzjonijiet tal-portal tal-EURES dwar il-mobbiltà fix-xogħol sabiex dan isir għodda 
vera ta’ kollokament f’impjieg fl-Ewropa 

 

Nota lill-Edituri 

Il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa wieħed mill-erba’ libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
jimplika l-abolizzjoni, fl-Istati Membri kollha, ta' kull diskriminazzjoni minħabba ċittadinanza fir-rigward ta’ 
impjieg, paga u kundizzjonijiet oħra tax-xogħol. Fl-2015, 11.3 miljun ħaddiem mobbli ta’ età lavorattiva fl-
EU-28 kienu qed jgħixu fi Stat Membru ieħor tal-UE li ma kienx il-pajjiż taċ-ċittadinanza tagħhom. Dan huwa 
ekwivalenti għal 3.7% tat-total tal-popolazzjoni ta’ età lavorattiva fl-UE kollha. 
Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2018 “Moviment Liberu tal-Ħaddiema – il-libertà fundamentali hija żgurata iżda 
orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta’ għajnuna għall-mobbiltà tal-ħaddiema” huwa disponibbli fuq is-
sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 

 


