164. L-Onor Gino Cauchi jipproponi:

Din il-Kamra:
TINNOTA li 1-Att XV tal-2001 li permezz tiegħu kien twaqqaf il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) kellu l-ħsieb li jara li f'dan il-Kunsill ikun hemm
rappreżentanza ġusta u bilanċjata tal-imsieħba soċjali f’pajjiżna;
TINNOTA li minkejja li tul l-aħħar disa' snin, seħħew żviluppi ta' rilevanza sostanzjali,
fosthom id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp ta' entitajiet rappreżentattivi ġodda,
dan 1-Att baqa’ qatt ma ġie emendat biex ikun jirrifletti dawn 1-iżviluppi;
TQIS li l-Gvern għandu pendenti quddiemu talba ta' Konfederazzjoni FORUM Unions
Maltin, magħmula minn ħdax-il trade union, jiġifieri:
Malta Union of Teachers
Malta Union of Midwives and Nurses
Airline Pilots Association
Association of Airline Engineers
Union Ħaddiema Bank Ċentrali
Union of Cabin Crew
Union Periti u Inġiniera fis-Servizz Pubbliku
Union Professjonalisti Awtorità tal-Ippjanar
University of Malta Academic Staff Association
Union Technical and Clerical Workers (MEPA)
Enemalta Professional Officers Union
li qed jitolbu li jkunu aċċettati bħala membri tal-MCESD bi dritt għal vot;
TFAKKAR li l-Konfederazzjoni FORUM Union Maltin tiġbor trade unions li
jirrappreżentaw madwar 12,000 ħaddiema, f’oqsma kruċjali bħal edukazzjoni, saħħa,
ippjannar, avjazzjoni, ġenerazzjoni ta' enerġija, il-qasam bankarju u professjonijiet oħra;
TINNOTA li 1-ġustifikazzjoni tal-Gvern biex ma jaġixxix fuq din it-talba hija li de facto
tagħti veto lil kull membru tal-kompożizzjoni preżenti tal-MCESD, liema punt ma huwa
mkien imsemmi jew provdut fl-Att XV tal-2001;
TAGĦRAF li fl-ATT XV tal-2001, m'hemm imkien imniżżel li ma jistax ikunu aċċettati
membri ġodda fl-MCESD;
TIRRIMARKA li fil-kompożizzjoni preżenti tal-MCESD hemm żbilanċ kontra rrappreżentanti tal-ħaddiema;

TENFASIZZA li t-tkomplija tas-sitwazzjoni preżenti jkun ifisser li mat-tnax-il elf ħaddiema
Maltin u Għawdxin, u parti sostanzjali mill-ħaddiema organizzati b'mod ta' trade union
f’pajjiżna qegħdin effettivament jiġu esklużi mid-djalogu soċjali;

Għalhekk, din il-Kamra:
TIRROSOLVI li wasal iż-żmien li jiġi emendat 1-ATT XV tal-2001 biex jerġa' jiġi stabbilit
bilanċ fil-kompożizzjoni tal-MCESD;
TESIĠI li tiġi emendata 1-iskeda li tistabbilixxi min għandhom ikunu l-imsieħba soċjali li
jiffurmaw parti minn dan il-kunsill sabiex tkun tinkludi lill-Konfederazzjoni FORUM Unions
Maltin.
05.07.10

L-Onor Gino Cauchi ressaq din l-emenda ‘A’ f'Seduta 315 - 16.02.11 (negatived on division):

Ħassar il-paragrafu
“Għalhekk, din il-Kamra:
TIRROSOLVI li wasal iż-żmien li jiġi emendat 1-ATT XV tal-2001 biex jerġa' jiġi stabbilit bilanċ filkompożizzjoni tal-MCESD;”
u minfloku daħħal dan li ġej:“TINNOTA, fl-istess waqt, li għandha tiġi indirizzata wkoll ir-raġuni li għaliha l-Gozo Business
Chamber qed jitlob li jiġi inkluż mal-lista tal-membri tal-Kunsill Malti għal Iżvilupp Ekonomiku u
Soċjali.
Għalhekk, din il-Kamra:
TIRRISOLVI li wasal iż-żmien li jiġi emendat l-ATT XV tal-2001 biex il-kompożizzjoni tal-MCESD
tkun tirrifletti, l-iżviluppi li seħħew fil-pajjiż fl-aħħar snin.”
u fit-tmiem tas-sentenza tal-aħħar paragrafu għandu jiżdied il-kliem “kif ukoll lil Gozo Business
Chamber.”.

Il-Prim Ministru ressaq din l-emenda f'Seduta 315 - 16.02.11 ‘B’ (carried):
Issostitwixxi l-kliem kollu li hemm wara l-ewwel paragrafu tal-mozzjoni b’dan li ġej:
“Illi dan l-att ġie approvat minn din il-Kamra wara konsultazzjoni wiesa’ mal-imsieħba soċjali kollha
u b’kontribut ta’ esperti mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol:
Illi l-kompożizzjoni tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali hija regolatata mill-Artiklu
4 (c) tal-Att numru 431 li tistipula li l-Kunsill għandu jkun kompost minn “disa’ membri nominati
minn korpi kostitwiti li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet nazzjonali ta’ min iħaddem u ta’
ħaddiema”. Sussegwentement dawn id-disa’ membri kienu speċifikati fl-Avviż Legali 650/2001.
Anke dan l-istadju sar bi qbil unanimu tal-imsieħba soċjali rappreżentati fuq il-Kunsill’;
Illi f’dan kollu, il-Gvern aċċetta l-prinċipju li jkun id-djalogu soċjali u mhux l-impożizzjoni li
tiddettermina l-aħjar soluzzjonijiet u għaldaqstant il-Gvern qabel li biex tinbidel il-kompożizzjoni talKunsill kollu jkun hemm il-qbil unanimu fost l-organizzazzjonijiet rappreżentati fuq l-istess Kunsill;
Illi matul l-aħħar snin saru diversi talbiet formali minn diversi organizzazzjonijiet li mhumiex
rappreżentati sabiex huma wkoll jiġu inklużi u jkollhom rappreżentanza f’dan il-Kunsill;
Illi meta f’okkażjonijiet differenti r-rappreżentanti tal-Gvern ressqu dawn it-talbiet quddiem il-Kunsill
għad-diskussjoni dejjem kien hemm oppożizzjoni, ħafna drabi unanima, li jkun hemm tibdil filkompożizzjoni tal-Kunsill jew żieda ta’ membri;
Illi fit-tnejn (2) t’Awwissu 2010, wara diversi talbiet oħra li saru biex jiżdiedu l-membri, il-Gvern
premezz tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Konsultazzjoni Pubblika kiteb lill-mexxejja
tal-organizzazzjonijiet membri tal-MCESD li jirrappreżentaw lil min iħaddem u lill-ħaddiema u talab
reazzjonijiet dwar proposti tal-Gvern kif jista’ jkun hemm żieda ta’ membri jew tibdil filkompożizzjoni biex ikunu jistgħu jidħlu membri ġodda bil-qbil ta’ kulħadd;
Illi dawn l-organizzazzjonijiet kollha wieġbu għal din is-sejħa u l-maġġoranza assoluta insistew li
kwalunkwe tibdil għandu jsir b’kunsens skont il-ftehim oriġinali;
Illi in vista ta’ dan il-Gvern kompla bil-proċess biex jipprova jasal għal dan u fil-fatt ressaq għaddiskussjoni fil-Kunsill dawn il-proposti;
Illi b’konsistenza mal-prinċipju tad-djalogu soċjali, il-Gvern mhux lest li jimponi tibdil filkompożizzjoni tal-MCESD mingħajr l-approvazzjoni tal-imsieħba soċjali li huma parti integrali millistess Kunsill;
Illi għalhekk il-Gvern determinat li jkompli jaħdem biex iġib l-ismieħba soċjali għal pożizzjoni
komuni dwar jekk u kif għandu jiġi ristrutturat l-MCESD;

Għaldaqstant din il-Kamra:(1) tħeġġeġ lill-Gvern biex jibqa’ għaddej bil-process ta’ diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali
biex jinstab mod kif l-organizzazzjonijiet kollha li jridu jagħtu sehemhom fil-proċess ta’
djalogu soċjali jkunu jistgħu jagħmlu dan sew jekk isiru membri tal-Kunsill jew inkella f’xi
strutturi oħra tal-MCESD stess;

(2) tappella lill-imsieħba soċjali rappreżentati fil-Kunsill biex jagħtu s-sehem tagħhom f’dawn
id-diskussjonijiet sabiex tinstab l-aħjar soluzzjoni u naċċertaw li jkun hemm spazju għal kull
min irid jikkontribwixxi fil-proċess ta’ djalogu soċjali.”

