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Il-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT (DĠ Impjiegi-VS/2018/0043). Dan ilproġett ġie ffinanzjat b'appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni [komunikazzjoni]
tirrifletti biss il-ħsibijiet tal-awtur, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kull użu li
jista' jsir mill-informazzjoni li fiha.

INFORMAZZJONI U KONSULTAZZJONI TAT-TREJDJUNJINS FLITALJA (ibbażati fuq rapport tal-proġett INVOLVE VS / 2015/0379)
Leġiżlazzjoni Taljana
Id-Digriet tal-Liġi nru. 25/2007 tittrasporta d-Direttiva 2002/14/KE li ssaħħaħ id-drittijiet talinformazzjoni u l-konsultazzjoni pprovduti minn negozjar kollettiv ta' trejdjunjin u li tipprevedi
sanzjonijiet amministrattivi. F'każ ta' kumpaniji ikbar, il-leġiżlazzjoni l-ġdida tipprevedi lestensjoni tad-drittijiet ta' informazzjoni u konsultazzjoni tat-trejdjunjins għal kwistjonijiet tannegozju kbar għax-xogħol u għall-organizzazzjoni tax-xogħol u tagħti l-kompitu talinvestigazzjoni u tal-ikkastigar tal-ksur lill-Uffiċċji tax-Xogħol Territorjali.
In-negozjar kollettiv u l-informazzjoni u l-konsultazzjoni
Id-drittijiet għal infomazzjoni u għal konsultazzjoni huma rikonoxxuti għar-"rappreżentanti talħaddiema", kif definit skont il-leġiżlazzjoni kurrenti u n-negozjar kollettiv, li anki għal dawn lgħanijiet, jingħataw l-istess protezzjoni u l-istess garanziji pprovduti lir-rappreżentanti talħaddiema bil-liġi u bin-negozjar kollettiv.
Fid-dettall, id-definizzjoni ta' lokazzjonijiet, ħinijiet, suġġetti, metodi u kontenut tad-drittijiet
tal-informazzjoni u tal-konsultazzjoni tat-trejdjunjins titħalla għan-negozjar kollettiv, anki għal
negozjar li kien jeżisti qabel.
Il-kunfidenzjalità
Madankollu, ir-rappreżentanti tal-ħaddiema u l-esperti li jassistuhom, għandhom obbligi
speċifiċi ta' nuqqas ta' żvelar għall-informazzjoni li jirċievu fuq bażi ta' kunfidenzjalità u huma
kkwalifikati bħala tali mill-impjegatur ... fl-interess leġittimu tal-intrapriża. In-negozjar kollettiv
jista' jawtorizza lir-rappreżentanti u lil kull min ikun qed jassistihom biex jgħaddu informazzjoni
kunfidenzjali lill-impjegati u lil partijiet terzi, li min-naħa tagħhom iridu jirrispettaw l-obbligu talkunfidenzjalità, bil-mod previst. F'każ ta' ksur ta' kunfidenzjalità, barra r-responsabbiltà ċivili,
dawk li jikkommettu l-ksur għandhom ikunu responsabbli għal miżuri dixxiplinarji stabbiliti bilftehim kollettiv, iżda sanzjonijiet amministrattivi speċifiċi huma previsti biss għall-esperti li
ntalbu jassistu lir-rappreżentanti tal-ħaddiema.
Sanzjonijiet
Kwalunkwe ksur tal-obbligi tal-informazzjoni u tal-konsultazzjoni mill-impjegatur jinvolvu multa
amministrattiva ta' minimu ta € 3,000.00 sa massimu ta' € 18,000.00 għal kull ksur.
Madankollu, il-ksur tal-kunfidenzjalità, għandu multa amministrattiva minn € 1,033.00 sa €
6,198.00, imposta biss fuq l-esperti li jassistu lir-rappreżentanti tal-ħaddiema.
Ksur tad-dritt għal informazzjoni u konsultazzjoni: għax ma ġewx infurmati u kkonsultati rrappreżentanti tal-unjin dwar kwistjonijiet tan-negozju importanti u dwar l-organizzazzjoni taxxogħol fl-intrapriża, is-sanzjoni tista' tvarja minn € 3,000.00 sa € 18,000.00
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L-Att dwar l-Impjiegi
L-Att dwar l-Impjiegi, li daħal fis-seħħ bejn l-2014 u l-2015, jipprevedi li f'tali każijiet ta'
sospensjoni jew ta' tnaqqis tal-attività ta' produzzjoni, l-intrapriża hija meħtieġa tikkomunika
bil-quddiem lil rappreżentanti korporattivi u lill-membri tad-diviżjonijiet territorjali tattrejdjunjins rappreżentati bl-aktar mod komparattiv, ir-raġunijiet għas-sospensjoni jew għattnaqqis tal-ħinijiet tax-xogħol, il-limitu u t-tul ta' żmien mistenni u n-numru ta' ħaddiema
kkonċernati. Fuq talba minn kwalunkwe parti, għandu jsegwi eżami konġunt. Il-proċedura
kollha għandha tintemm fi żmien 25 ġurnata mid-data tal-komunikazzjoni, mnaqqsa għal 10
għal kumpaniji sa 50 impjegat. It-talbiet għal approvazzjoni għandhom jintbagħatu b'mod
elettroniku lil INPS fi żmien 15-il ġurnata mis-sospensjoni jew mit-tnaqqis tal-attività, li jindikaw
il-kawża tas-sospensjoni jew tat-tnaqqis tal-ħin tax-xogħol u t-tul ta' żmien mistenni, l-ismijiet
tal-ħaddiema kkonċernati u s-sigħat meħtieġa. Din l-informazzjoni tintbagħat mill-INPS lirReġjuni u lill-Provinċji Awtonomi għall-iskop ta' involviment f'politiki attivi.
F'każijiet ta' avvenimenti oġġettivament inevitabbli, li jagħmlu s-sospensjoni jew it-tnaqqis filproduzzjoni mhux deferibbli, il-kumpanija, f'kull avveniment hi obbligata li tinnotifika lillpersuni msemmija hawn fuq bit-tul ta' żmien mistenni tas-sospensjoni jew tat-tnaqqis u binnumru ta' ħaddiema kkonċernati. Jekk il-ħin tax-xogħol jaqbeż is-16-il siegħa fil-ġimgħa, għandu
jkun hemm eżami konġunt.
Sussidji ordinarji tal-paga jingħataw mill-uffiċċju tal-INPS territorjalment rilevanti. Il-kriterji talevalwazzjoni ta' dawn it-talbiet huma stabbiliti permezz ta' Digriet Ministerjali.
Kriterji għall-għażla tal-ħaddiema
L-identifikazzjoni tal-ħaddiema li jridu jitkeċċew trid tkun relatata mal-ħtiġijiet tekniċiproduttivi u organizzazzjonali tal-kumpanija f'konformità mal-kriterji stabbiliti bil-ftehimiet
kollettivi. Fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet kuntrattwali, għandhom jintużaw il-kriterji segwenti:
▪
▪
▪

responsabbiltajiet tal-familja;
anzjanità;
ħtiġijiet tekniċi-produttivi u organizzazzjonali.

In-numru ta' impjegati b'diżabilità u ta' ħaddiema nisa fl-intrapriża ma jistax ikun inqas millkwota riservata għalihom.
Buffers soċjali
It-trattamenti ordinarji u straordinarji tas-supplimenti tal-pagi, iffinanzjati minn
kontribuzzjonijiet pagabbli mill-impjegaturi u, f'parti żgħira, mill-ħaddiema u ġestiti mill-INPS,
jintervjenu biex jipproteġu d-dħul tal-ħaddiem f'każ ta' kriżi korporattiva li teħtieġ tnaqqis jew
sospensjoni temporanja tax-xogħol, tnaqqis parzjali jew totali fil-ħin tax-xogħol, ilpreservazzjoni tar-relazzjoni tax-xogħol.
Għall-impjegaturi l-oħra kollha, sakemm ikollhom aktar minn 5 impjegati (fil-liġi preċedenti, illimitu kien ta' aktar minn 15-il impjegat), minflok għandha tiġi applikata sistema ta' fondi ta'
solidarjetà bilaterali: l-impjegaturi huma obbligati li jaderixxu mal-fond bilaterali settorjali
tagħhom jew, fin-nuqqas ta' dan, għall-fond tas-suppliment tal-paga (FIS) billi jħallsu rata ta'
kull xahar, dovuta parzjalment mill-impjegatur u parzjalment mill-impjegat.
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Informazzjoni u konsultazzjoni f'kumpaniji multinazzjonali
Fir-rigward ta' kumpanija multinazzjonali, l-EWCs jilmentaw dwar in-nuqqas ta' uniformità firrelazzjonijiet industrijali fil-pajjiżi kollha fejn hi preżenti l-kumpanija multinazzjonali. Fil-fatt, listess kumpanija żżomm relazzjonijiet industrijali eċċellenti f'xi pajjiżi imma mhux hekk f'oħrajn,
billi taġġusta l-azzjoni tagħha skont is-saħħa tal-unjins u tal-liġijiet soċjali u tax-xogħol fis-seħħ
f'dak il-pajjiż. Barra minn hekk, l-EWCs jilmentaw dwar l-użu ħażin mill-kumpaniji tat-terminu
"Segretezza Assoluta u Kunfidenzjalità" tad-data u tal-informazzjoni kkomunikati lilhom, meta
wieħed iqis li fir-realtà mhux l-informazzjoni kollha għandha tkun kunfidenzjali peress li xi wħud
minnhom diġà huma magħrufa pubblikament. Għalhekk, is-"Segretezza" hi mod adottat millkumpaniji biex inaqqsu r-rwol tal-EWC u tal-informazzjoni riżultanti lill-ħaddiema.
Konklużjoni ġenerali
Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, jistgħu jinstabu relazzjonijiet industrijali tajbin u r-regoli dwar linformazzjoni u l-konsultazzjoni huma applikati b'mod suffiċjenti f'kumpaniji kbar u
multinazzjonali. Għall-kuntrarju, fl-SMEs, is-sħubija f'unjin u r-relazzjonijiet industrijali tajbin li
jirriżultaw huma aktar diffiċli. Għal assistenza u rappreżentanza adegwati ta' ħaddiema
impjegati fl-SMEs, FAI-CISL tappoġġja l-applikazzjoni dejjem aktar mifruxa tat-2 livell ta'
kuntratti territorjali u kuntratti industrijali, peress li dan il-metodu wera li hu pożittiv matul iżżmien u ta riżultati eċċellenti fis-settur agrikolu.

Rakkomandazzjonijiet
•
•
•

Id-Direttiva 2002/14 trid tkun aktar analitika (bħalma hii Direttiva 2009/38)
It-trejdjunjins għandhom jieħdu ħsieb l-użu regolari tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni
u mhux jirrikorru għaliha meta l-kumpanija tiffaċċja kriżi
L-iskambju internazzjonali tal-esperjenza huwa assolutament neċessarju għall-iżvilupp
ta' fehim komuni u ta' approċċi komuni għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni għax
pajjiżi differenti għandhom tradizzjonijiet differenti dwar relazzjonijiet industrijali u
sfond leġiżlattiv differenti, għalhekk huwa diffiċli li wieħed jifhem kuntesti differenti.
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