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KARTA TAL-EURES
(2010/C 311/05)
L-UFFIĊĊJU EWROPEW TA’ KOORDINAZZJONI, minn hawn ’il quddiem l-Uffiċċju ta' Koordinazzjoni tal-EURES,
kif stabbilit skont it-termini tal-Artikolu 21 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta rRegolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68 fir-rigward tal-approvazzjoni ta’ postijiet tax-xogħol battala u
applikazzjonijiet għall-impjieg (1), minn hawn ’il quddiem id-Deċiżjoni, u b’mod partikolari l-Artikolu 8.
Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema u tal-Kumitat
Tekniku dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema, u wara li ikkonsulta l-Grupp ta’ Strateġija ta’ Livell Għoli talEURES,
ADOTTA DIN IL-KARTA TAL-EURES

li magħha għandhom jaderixxu l-membri kollha tal-EURES (is-servizzi speċjalizzati maħtura mill-Istati
Membri) u l-imsieħba tal-EURES (l-organizzazzjonijiet parteċipanti l-oħra kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet
tal-imsieħba soċjali), b’mod konformi mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni, meta jkunu qed iwettqu attivitajiet fi
ħdan il-qafas ta' kooperazzjoni tal-EURES.
PARTI I
DESKRIZZJONI TAL-ATTIVITAJIET TAL-EURES

L-attivitajiet tal-EURES għandhom ikunu parti integrali mis-servizz offrut mill-membri tal-EURES, aċċessibbli
fi kwalunkwe uffiċċju mill-uffiċċji lokali tagħhom. Il-membri tal-EURES, meta jiddefinixxu l-miri u l-indi
katuri tal-prestazzjoni tagħhom, għandhom jikkunsidraw id-dimensjoni Ewropea, u b’mod partikolari lIstrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi. Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jikkollaboraw bil-għan
li jsaħħu din l-integrazzjoni.
Il-mobilità għandha tkun promossa waqt li jiġi żgurat il-kunċett ta' “mobilità ġusta”, b'mod partikolari lġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat u d-dumping soċjali, biex b’hekk jiġi żgurat li l-istandards tax-xogħol
u r-rekwiżiti legali jkunu rispettati dejjem bis-sħiħ.
1.1. Servizzi ta’ tqabbil ta’ xogħlijiet
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jikkontribwixxu b’mod attiv għal aktar mobilità fis-suq taxxogħol Ewropew billi jiskambjaw informazzjoni bejniethom dwar postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet għall-impjieg. L-informazzjoni dwar postijiet tax-xogħol battala għandha tkun valida, eżatta u
suffiċjenti biex tippermetti lil dawk li qed ifittxu x-xogħol biex jagħmlu deċiżjoni informata dwar appli
kazzjoni. Għandha tingħata attenzjoni speċjali lil postijiet tax-xogħol battala fejn min jimpjega hu speċifi
kament interessat fir-reklutaġġ ta’ ħaddiema minn pajjiżi oħra Ewropej. L-avviżi ta’ postijiet tax-xogħol
battala għandhom ikunu skambjati skont is-sistema uniformi msemmija fil-parti III.
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jipprovdu servizzi ta’ informazzjoni u pariri lil dawk li qed
ifittxu x-xogħol u lil ħaddiema mobbli (ħaddiema transkonfinali, ħaddiema immigranti (2) u ħaddiema
stazzjonati) kif ukoll lil min iħaddem, inklużi persuni bi ħtiġijiet ta’ informazzjoni speċjali bħaż-żgħażagħ,
l-anzjani, il-persuni b’diżabbiltà u n-nisa kif ukoll qraba tal-ħaddiema mobbli tal-UE. Dawn is-servizzi
għandhom jinkludu:
— Postijiet tax-xogħol battala u applikazzjonijiet tax-xogħol
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jgħinu u jagħtu pariri lil dawk li qed ifittxu x-xogħol u li
huma interessati jaħdmu barra minn pajjiżhom fir-rigward ta’ postijiet tax-xogħol battala adattati u
jipprovdu għajnuna u assistenza fil-preparazzjoni tal-applikazzjonijiet u s-CVs, f'konformità mal-format
rakkomandat tas-CV Ewropew. Dawk li qed ifittxu x-xogħol għandhom jingħataw l-opportunità li
jirreġistraw is-CVs tagħhom fid-database tas-CVs tal-EURES.
(1) ĠU L 5, 10.1.2003, p. 16.
(2) Persuni minn pajjiżi terzi jistgħu jkunu koperti sakemm ikollhom id-dritt li jaħdmu f’pajjiż ieħor tal-UE/ŻEE (u lIsvizzera).
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— Għajnuna fir-reklutaġġ minn pajjiż Ewropew ieħor
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jipprovdu servizzi ta’ informazzjoni u ta’ reklutaġġ lil dawk
l-impjegaturi li jixtiequ jingaġġaw ħaddiema minn pajjiżi oħra, inklużi pariri u għajnuna biex jispeċifikaw
il-profil tal-kandidati potenzjali. Dawn għandhom jippromwovu d-database tas-CVs tal-EURES bħala
għodda li tagħti lill-min iħaddem aċċess għal ġabra ta’ persuni li huma interessati jaħdmu barra minn
pajjiżhom.
— Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jipprovdu informazzjoni u pariri aġġornati, eżatti u
komprensivi dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES.
— Informazzjoni dwar is-swieq tax-xogħol
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jipprovdu informazzjoni dwar ix-xejriet kurrenti fis-suq
tax-xogħol Ewropew, inkluża informazzjoni dwar id-disponibilità tal-ħaddiema, u dwar in-nuqqas u leċċess ta’ impjiegi.
Ġeneralment, is-servizzi tal-EURES huma bla ħlas. Meta l-membri u l-imsieħba tal-EURES jitolbu xi ħlasijiet,
m’għandu jkun hemm l-ebda distinzjoni bejn il-ħlasijiet mitluba għall-aċċess għas-servizzi tal-EURES u dawk
applikabbli għal servizzi nazzjonali komparabbli.
1.2. Kooperazzjoni transnazzjonali, settorjali u transkonfinali
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jikkontribwixxu għal kooperazzjoni msaħħa fi ħdan innetwerk. Il-membri u l-imsieħba tal-EURES li jispeċjalizzaw f’ċerti impjiegi jew kategoriji speċifiċi ta’ persuni,
bħal pereżempju l-ħaddiema fil-maniġment jew ir-riċerka, għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni transnazzjonali li tikkonċerna dawn is-setturi kemm fin-netwerk tal-EURES kif ukoll f’inizjattivi u
strutturi oħra relevanti fil-livell Ewropew.
Barra dan, il-membri tal-EURES għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp ta' kooperazzjoni transkonfinali flimkien
mal-imsieħba soċjali, l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet lokali u reġjonali relevanti l-oħra li jinsabu
fiż-żoni transkonfinali biex itejbu s-suq tax-xogħol lokali u jiffaċilitaw il-mobilità tal-ħaddiema f’dawn loqsma, bil-għan li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali taż-żona.
1.3. Monitoraġġ, evalwazzjoni u indirizzar tal-ostakli għall-mobilità
Bil-għan li jistabbilixxu monitoraġġ koordinat tal-ostakli għall-mobilità u biex jikkontribwixxu għat-tneħħija
ta' ostakli bħal dawn, il-membri tal-EURES, f'kooperazzjoni mal-imsieħba tal-EURES relevanti jew sorsi
relevanti oħra, għandhom jimmonitorjaw regolarment l-eżistenza ta’ eċċessi u nuqqasijiet speċifiċi ta’
ħaddiema ta’ ħila kif ukoll kull ostaklu speċifiku għall-mobilità li jidentifikaw, inklużi d-differenzi fil-leġiż
lazzjoni u fil-proċeduri amministrattivi. Dawn għandhom jidentifikaw il-livell xieraq għat-tneħħija ta’ dawn lostakli.
PARTI II
OBJETTIVI TAL-ATTIVITAJIET, STANDARDS TA’ KWALITÀ U OBBLIGI TAL-MEMBRI U L-IMSIEĦBA TALEURES

2.1. Integrazzjoni tad-databases tal-postijiet tax-xogħol battala
Il-postijiet tax-xogħol battala kollha ppubblikati minn xi membru jew sieħeb tal-EURES għandhom ikunu
aċċessibbli għall-membri u l-imsieħba l-oħra kollha permezz ta’ sistema uniformi u mudelli komuni (kif
imsemmija fil-parti III) li jippermettu li jiġu ddistribwiti ulterjorment permezz ta' teknoloġija aġġornata.
Barra dan, il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiżguraw li dawk il-postijiet tax-xogħol battala li
għalihom min iħaddem esprima interess li jirrekluta internazzjonalment jew inkella li aktarx li jimtlew minn
ċittadini tal-Istati Membri jiġu mgħarrfa b'mod rapidu lill-membri u l-imsieħba tal-EURES.
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2.2. Skambju ta’ informazzjoni
2.2.1. Skambju ta’ postijiet tax-xogħol battala
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiżguraw li l-postijiet tax-xogħol battala kollha li ġejjin minn
membri u msieħba oħra jiġu pproċessati u rreklamati minnufih fis-sistemi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà
rispettiva tagħhom, u jitpoġġew disponibbli għall-pubbliku.
Dawn għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-postijiet tax-xogħol battala hi ta’ kwalità għolja
biżżejjed biex tippermetti lil dawk li qed ifittxu x-xogħol biex ifittxu u jagħmlu deċiżjoni informata dwar
l-applikazzjoni għal xogħol adattat, u li l-impjegaturi jirċievu applikazzjonijiet mill-aktar applikanti xierqa.
Il-membri tal-EURES għandhom jassiguraw li l-postijiet tax-xogħol battala jkomplu jiġu rreklamati biss meta
jkunu għadhom miftuħa.
— Il-postijiet tax-xogħol battala għandhom jiġu immedjatament sospiżi, jew magħluqa, meta l-impjegatur
jkollu biżżejjed kandidati x’jikkunsidra, jew jekk ikun mela l-post tax-xogħol battal.
— Il-membri tal-EURES għandhom jimmonitorjaw il-postijiet tax-xogħol battala kollha li jkunu ilhom aktar
minn ċertu numru ta' ġimgħat u għandhom jiżguraw li l-postijiet tax-xogħol battala antiki jiġu vverifikati
bħala li għadhom miftuħa, jew jagħlqu dawk li mhumiex.
2.2.2. Skambju ta’ applikazzjonijiet għax-xogħol
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiżguraw l-iskambju ta’ applikazzjonijiet għax-xogħol u lcurricula vitae mibgħuta mingħand dawk li qed ifittxu x-xogħol kemm f'pajjiżhom kif ukoll ’il barra minnu.
L-applikazzjonijiet għal postijiet tax-xogħol battala għandhom jiġu pproċessati b’reqqa mill-membri u limsieħba tal-EURES, u dawk li qed ifittxu x-xogħol għandhom jinżammu infurmati bis-sħiħ:
— Fejn l-applikazzjonijiet għal postijiet tax-xogħol battala jsiru direttament li min iħaddem, is-servizz
responsabbli għandu, fejn possibbli, jivverifika min iħaddem ir-reazzjoni għar-reklam tagħhom ta’
post tax-xogħol battal u jieħu l-azzjoni xierqa biex iħeġġeġ l-applikazzjonijiet.
— Fejn l-applikazzjoni ssir permezz ta' uffiċċju lokali li joffri servizz ta' impjiegi jew konsulent tal-EURES, lapplikanti għandhom jiġu infurmati jekk l-applikazzjoni tagħhom għaddietx lil min iħaddem jew le.
L-uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES għandu juża l-esperjenza prattika tal-membri u l-imsieħba tal-EURES
biex jiżviluppa standards għall-applikazzjonijiet għax-xogħol mifruxa mal-Ewropa ddisinjati biex itejbu ttrasparenza, ir-relevanza u l-komparabbiltà tagħhom.
2.2.3. Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol u informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol
Il-membri tal-EURES għandhom jiskambjaw informazzjoni fuq bażi regolari dwar il-kundizzjonijiet talgħajxien u tax-xogħol fil-pajjiż Membru rispettiv tagħhom skont format uniformi, imsemmi fil-parti III, li
jippermetti li l-informazzjoni tkun skambjata faċilment bejn il-membri u l-imsieħba. Barra dan, dawn
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar il-liġi tax-xogħol, il-kuntratti ta’ xogħol u l-leġiżlazzjoni soċjali.
Minbarra li jagħmlu monitoraġġ u evalwazzjoni regolari tal-ostakli għall-mobilità imsemmija fil-parti I,
b’mod regolari, il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-istat u xxejriet tas-suq tax-xogħol, maqsuma skont ir-reġjuni, is-setturi ta’ attività u fejn possibbli, skont it-tip ta’
kwalifiki tal-ħaddiema.
L-informazzjoni trid tkun aġġornata, korretta u aċċessibbli faċilment. Biex tkun żgurata l-aċċessibbiltà, linformazzjoni kollha trid tingħata bil-lingwa nazzjonali relevanti kif ukoll bil-Ġermaniż, l-Ingliż u l-Franċiż.
Il-membri tal-EURES għandhom jaġġornaw b’mod regolari d-database dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u
x-xogħol u d-database bl-informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol skont mudelli u strutturi miftiehma, u fillimitu ta’ żmien miftiehem.
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2.2.4. Kull informazzjoni addizzjonali neċessarja għall-ħolqien u ż-żamma ta’ pjattaforma konġunta tal-UE dwar ixxogħlijiet u l-mobilità
L-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-elementi msemmija hawn fuq għandu jkun parti minn pjattaforma
Ewropea ta’ informazzjoni integrata dwar il-ħiliet u l-mobilità.
Biex ikompli jiżviluppa s-servizzi u l-informazzjoni pprovduta, l-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES jista’
jitlob lill-membri u lill-imsieħba tal-EURES biex jipprovdu informazzjoni supplimentari li hi ta’ interess għal
dawk li qed ifittxu x-xogħol u lil min iħaddem. Dan għandu jikkontribwixxi wkoll biex jittejjeb it-tħaddim
tad-databases dwar l-opportunitajiet ta’ impjiegi u tagħlim, fil-livelli nazzjonali u oħrajn, li se jkunu inter
konnessi fil-livell Ewropew u jkunu inkorporati ulterjorment fil-Websajt tal-EURES.
Għandu jingħata wkoll aċċess għall-informazzjoni miġbura minn netwerks oħrajn li jaħdmu fil-livell
Ewropew.
2.2.5. Aċċess għall-informazzjoni skambjata
Biex il-konsulenti tal-EURES u l-pubbliku jiġu żgurati aċċess sħiħ għall-informazzjoni skambjata, il-membri
tal-EURES iridu jipprovdu l-faċilitajiet u s-servizzi tekniċi neċessarji, bħal pereżempju terminali tal-IT aċċessibbli pubblikament.
2.2.6. Protezzjoni ta’ dejta personali
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet kollha relevanti li jikkonċernaw
il-protezzjoni ta’ dejta personali meta jiskambjaw jew jipprovdu aċċess għall-informazzjoni.
2.3. Persunal tal-EURES, kwalifiki u taħriġ
Is-suċċess tal-EURES jiddependi kemm fuq netwerk tekniku effiċjenti kif ukoll fuq ħaddiema kwalifikati li
lesti jikkooperaw fuq livell transkonfinali.
2.3.1. Maniġers, konsulenti u persunal ieħor tal-EURES
Kull membru tal-EURES għandu jinnomina maniġer tal-EURES fi ħdan l-organizzazzjoni. Il-maniġer talEURES għandu:
— jippromwovi l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-mobilità Ewropea b’mod ġenerali u b’mod partikolari lkooperazzjoni tal-EURES fl-organizzazzjoni membru;
— jikkoordina l-attivitajiet tal-EURES u jipprepara u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ attività talEURES fil-pajjiż Membru inkwistjoni;
— jiżgura li l-membru tal-EURES jilħaq l-għanijiet u l-obbligi tiegħu fil-ħin;
— ixerred informazzjoni mal-konsulenti tal-EURES u partijiet interessati relevanti oħra;
— jirrappreżenta lill-membru tal-EURES fil-Grupp ta’ Ħidma tal-EURES;
— jagħti reazzjoni lill-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES u lill-Grupp ta’ Ħidma tal-EURES;
— jagħti parir dwar l-identifikazzjoni ta’ applikanti potenzjali (konsulenti futuri jew attwali tal-EURES jew
oħrajn) għat-taħriġ inizjali, taħriġ avvanzat, jew forom oħra ta’ taħriġ.
Kull membru tal-EURES għandu jiżgura li l-persunal relevanti kollu li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tiegħu hu
preparat u mħarreġ biex jikseb l-objettivi operattivi u biex jilħaq l-istandards u l-obbligi deskritti hawn fuq.
Barra dan, il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jinnominaw konsulenti tal-EURES li jaħdmu filqafas ta’ waħda mill-organizzazzjonijiet membru jew imsieħba tal-EURES. Biex jikkwalifikaw, il-konsulenti
tal-EURES iridu jkunu jafu jitkellmu bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż minbarra lsien twelidhom. Dawn
iwettqu l-kompiti li ġejjin:
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— jipprovdu jew jikkoordinaw il-provvista ta’ informazzjoni, gwida jew assistenza fuq stazzjonar lil min
iħaddem u lil dawk li qed ifittxu x-xogħol bħala esperti fuq kwistjonijiet ta’ mobilità;
— jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tas-servizzi tal-EURES fi ħdan l-organizzazzjoni tagħhom u
jipprovdu taħriġ u appoġġ għal impjegati oħra;
— jikkontribwixxu għal kooperazzjoni fil-qafas tan-netwerk tal-EURES;
— jikkontribwixxu għal dehra pożittiva tan-netwerk tal-EURES billi jkunu professjonali, edukati u orjentati
lejn il-klijent.
Huma mistennija varjetà ta’ kompiti mill-konsulenti tal-EURES, li ftit minnhom jistgħu jeħtieġu grad ta’
speċjalizzazzjoni.
Il-maniġers tal-EURES u l-imsieħba tal-EURES li jħaddmu konsulenti tal-EURES għandhom jistabbilixxu lfunzjoni speċifika tagħhom u l-allokazzjoni ta’ ħin għal attivitajiet tal-EURES.
Għal kull konsulent tal-EURES maħtur, għandha ssir deskrizzjoni tax-xogħol individwalizzata u din għandha
tinżamm regolarment aġġornata. Din trid tkun miftiehma mill-partijiet kollha involuti (konsulent tal-EURES,
Maniġer tal-EURES, Maniġer tal-Linja, organizzazzjonijiet tal-Imsieħba Soċjali fil-każ ta’ konsulenti tal-EURES
li jappartjenu għal tali organizzazzjonijiet). Id-deskrizzjonijiet individwalizzati tax-xogħol għandhom iservu
bħala bażi għall-identifikazzjoni tal-bżonnijiet ta' taħriġ u rotta ta' tagħlim għat-tipi differenti ta' konsulenti
tal-EURES.
Il-membri u l-konsulenti tal-EURES għandhom jipprovdu lill-konsulenti tal-EURES tagħhom bir-riżorsi
neċessarji biex iewttqu l-kompiti tagħhom. Dan b’mod partikolari jikkonċerna:
— l-awtorizzazzjoni li trid tkun disponibbli għall-kompiti tal-EURES, preferibbilment fuq bażi full-time,
iżda tal-inqas għal nofs il-ħin ta’ full-time regolari ekwivalenti;
— l-apparat fuq il-post tax-xogħol;
— l-għodod neċessarji għall-gwida ta’ informazzjoni u pariri;
— il-parteċipazzjoni f’sessjonijiet ta’ taħriġ inizjali u dak avvanzat (ibbażati fuq il-ħtiġijiet ta’ taħriġ identi
fikati u r-rotta ta’ tagħlim miftiehma).
2.3.2. Taħriġ
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiżguraw li l-maniġers tal-EURES, il-konsulenti tal-EURES u
persunal ieħor li aktarx li jkun involut fl-għoti ta’ servizzi tal-EURES ikunu kkwalifikati u mħarrġa b’mod
xieraq.
Il-konsulenti potenzjali tal-EURES kollha għandhom isegwu l-programm ta’ taħriġ inizjali organizzat fil-livell
Ewropew, wara li jkunu segwew il-programm ta’ taħriġ pre-inizjali organizzat mill-Membri tal-EURES. Ittaħriġ transkonfinali jiffoka fuq temi speċifiċi, possibiliment immirati lejn is-swieq tax-xogħol transkonfinali.
Huwa wkoll rakkomandat li l-maniġers tal-EURES kollha, il-konsulenti tal-EURES, u persunal ieħor involut
fl-għoti ta’ servizzi tal-EURES jipparteċipaw f’sessjonijiet ta’ taħriġ avvanzat (fil-klassi jew virtwali) fuq bażi
regolari, skont il-ħtiġijiet ta' taħriġ identifikati u r-rotta ta' tagħlim miftiehma.
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jikkontribwixxu b’mod attiv fl-għoti ta’ kull tip ta’ taħriġ għannetwerk billi pereżempju jikkooperaw mal-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES fl-organizzazzjoni ta’ żjajjar
u kompiti għall-uffiċjali ta’ pajjiżi Membri oħra, bħal pereżempju seminars u konferenzi, kif ukoll
programmi addizzjonali għal persunal speċjalizzat.
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2.4. Linji Gwida u pjanijiet ta’ attivitajiet tal-EURES
2.4.1. Linji Gwida tal-EURES
Wara li jikkonsulta l-grupp ta’ Strateġija ta’ Livell Għoli tal-EURES, l-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES,
kull tliet snin għandu jadotta Linji Gwida tal-EURES għall-attivitajiet tal-EURES li jkopru l-perjodu ta’ tliet
snin ta’ wara, minn hawn ’il quddiem l-Linja Gwida tal-EURES.
Il-Linji Gwida tal-EURES għandhom jiddeskrivu l-objettivi operattivi globali għall-perjodu ta’ żmien
konċernat u għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet għal kull assistenza finanzjarja li tista’ tipprovdi l-Komu
nità Ewropea.
2.4.2. Pjanijiet ta’ Attività
Kull tliet snin, il-membri tal-EURES għandhom jippreżentaw il-Pjanijiet ta’ Attività tagħhom għall-perjodu ta’
tliet snin li ġejjin.
Il-Pjanijiet ta’ Attività għandhom ikunu ibbażati fuq il-Linji Gwida tal-EURES u għandhom jinkludu:
— l-elementi li hemm previsti fl-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni, jiġifieri:
(a) l-attivitajiet prinċipali li għandhom jitwettqu mill-membru tal-EURES fil-qafas tan-netwerk, inklużi lattivitajiet transnazzjonali, transkonfinali u settorjali kif hemm previst fl-Artikolu 17 tar-Regolament
(KEE) Nru 1612/68;
(b) ir-riżorsi umani u finanzjarji allokati għall-implimentazzjoni tat-Taqsima II tar-Regolament (KEE) Nru
1612/68;
(c) l-arranġamenti għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet ippjanati, inkluża l-informazzjoni li
għandha tintbagħat lill-Kummissjoni fuq bażi annwali.
Il-pjanijiet ta’ attività għandhom jikludu wkoll valutazzjoni tal-attivitajiet u l-progress miksub matul ilperjodu preċedenti.
— deskrizzjoni u evalwazzjoni tal-iżvilupp strateġiku meħtieġa biex tiġi implimentata kull Linja Gwida
għall-perjodu kollu kopert mil-Linji Gwida tal-EURES.
Fejn relevanti, l-elementi msemmija hawn fuq għandhom ikopru wkoll il-kooperazzjoni tagħhom malimsieħba tal-EURES.
2.4.3. Regoli speċifiċi dwar attivitajiet transkonfinali
Kif previst fl-Artikolu 8(2)(a)(ii) tad-Deċiżjoni, il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiżviluppaw
kooperazzjoni transkonfinali b’mod konġunt, li għandha tkun organizzata fil-qafas tal-kollaborazzjonijiet
transkonfinali bi sħab u/jew il-kooperazzjoni transkonfinali tal-EURES.
Il-kompiti ewlenin ta’ kollaborazzjonijiet transkonfinali bi sħab huma:
1. Li permezz tal-konsulenti tal-EURES u persunal ieħor tal-organizzazzjonijiet membri fil-kollaborazzjoni
jiet bi sħab, toffri servizzi għall-klijenti lill-vjaġġaturi regolari attwali transkonfinali u dawk potenzjali u
lill-min iħaddimhom billi tipprovdi u tiskambja informazzjoni u pariri fuq postijiet tax-xogħol battala u
applikazzjonijiet għax-xogħol kif ukoll dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol u informazzjoni
oħra relevanti relatata mas-suq tax-xogħol fir-reġjun transkonfinali, bħal pereżempju s-sigurtà soċjali, ittassazzjoni u l-liġi tax-xogħol, eċċ.;
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2. Li tiffaċilita l-proċess ta’ tqabbil ta’ xogħlijiet fis-suq tax-xogħol transkonfinali u tiżviluppa attivitajiet
konġunti ta’ stazzjonar ta’ impjiegi u ta' proġetti kif ukoll biex tidderieġi lejn informazzjoni dwar
opportunitajiet ta’ taħriġ vokazzjonali u edukattiv;
3. Li tiżgura l-fluss u l-iskambju ta’ informazzjoni kostanti permezz ta’ kuntatti diretti u regolari bejn ilkonsulenti tal-EURES fir-reġjun transkonfinali;
4. Li tissorvelja l-ostakli għall-mobilità fir-reġjun transkonfinali u tipproponi soluzzjonijiet adattati dwar kif
tneħħihom lil persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq bażi reġjonali, nazzjonali u Ewropea;
5. Li tikkoordina, tikkontribwixxi għal u tiżviluppa proġetti mmirati lejn it-titjib tal-funzjoni tas-suq taxxogħol fir-reġjuni transkonfinali, inkluża l-kooperazzjoni ma’ programmi relevanti oħra bil-għan li listrutturi ta’ koordinazzjoni fil-kollaborazzjonijiet transkonfinali bi sħab isiru awtosostenibbli.
Dawn il-kompiti jistgħu jiġu supplimentati b’kompiti addizzjonali skont is-sitwazzjonijiet lokali kif ukoll iċċirkostanzi ekonomiċi.
2.4.3.1. O r g a n i z z a z z j o n i t a l - k o l l a b o r a z z j o n i j i e t t r a n s k o n f i n a l i b i s ħ a b u l attivitajiet transkonfinali tal-EURES
Kollaborazzjoni transkonfinali bi sħab tinkludi s-Servizzi tal-Impjiegi Pubbliċi tar-reġjuni involuti kollha,
flimkien mat-trade unions, l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem, kif nominati mill-membri tal-EURES, skont
ir-regoli u l-prattiċi nazzjonali relevanti. Imsieħba oħrajn jistgħu jinkludu:
— awtoritajiet reġjonali u lokali jew l-assoċjazzjonijiet ta’ dawn;
— organizzazzjonijiet li jitrattaw dwar it-taħriġ vokazzjonali, l-universitajiet u l-istituti tal-edukazzjoni
ogħla;
— operaturi oħra relevanti fis-suq tax-xogħol transkonfinali.
L-imsieħba kollha huma impenjati lejn l-objettivi tal-kollaborazzjoni bi sħab u jikkontribwixxu għall-iffi
nanzjar tal-attivitajiet tagħha. il-kollaborazzjonijiet transkonfinali bi sħab huma meqjusa bħala netwerks
permanenti b’objettivi definiti b’mod ċar.
Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali bi sħab tal-EURES huma fornitur tas-servizz li jkopri żona transkonfinali
partikolari fiż-ŻEE u l-Iżvizzera. Dawn jaġixxu taħt il-gwida strateġika ta’ wieħed mill-membri tal-EURES li
jiddeterminaw huma fir-responsabbiltà tagħhom. Il-maniġers tal-membri tal-EURES involuti (1) huma wkoll
membri tal-Kumitat ta’ Direzzjoni tal-kollaborazzjonijiet transkonfinali bi sħab u għandhom id-dritt għallvot.
2.4.3.2. O r g a n i z z a z z j o n i j i e t i n t e r n i t a l - k o l l a b o r a z z j o n i j i e t t r a n s k o n f i n a l i b i
sħab tal-EURES
Il-kollaborazzjonijiet bi sħab kollha huma liberi li jiddeċiedu dwar l-organizzazzjoni interna tagħhom, iżda
jridu jirrispettaw ir-regoli ta’ ġestjoni finanzjarja soda u effiċjenti. Għandu jinħoloq Kumitat ta' Direzzjoni
fejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha jkunu rappreżentati. Dan għandu jinkludi l-membru relevanti
tal-EURES li ntgħażel biex jipprovdi gwida strateġika għall-kollaborazzjonijiet bi sħab. Dan għandu jkun ilkorp prinċipali għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, li jiżgura l-koeżjoni globali il-kollaborazzjonijiet bi sħab u
jistabbilixxi l-istrateġija tagħha skont il-Linji Gwida tal-EURES. B’mod partikolari, dan
— jelabora l-proposti għall-attivitajiet biex jiġu inklużi fil-pjanijiet ta’ attività fuq tliet snin u annwali talkollaborazzjonijiet transkonfinali bi sħab, akkumpanjati bi stima tal-mezzi finanzjarji meħtieġa għattwettieq ta’ dawn l-attivitajiet;
— jiżgura implimentazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni tal-attivitajiet b’mod effettiv, inkluż l-iffinanzjar
tagħhom, u jagħmel evalwazzjonijiet regolari tar-riżultati;
— jaħtar Koordinatur li jiżgura l-funzjonament xieraq tal-kollaborazzjonijiet bi sħab.
(1) Skont l-Artikolu 3(a) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE l-membri tal-EURES huma l-uffiċċji ċentrali tas-servizzi
tal-impjiegi pubbliċi nazzjonali.
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2.5. Promozzjoni tan-netwerk tal-EURES
Hu kruċjali għas-suċċess tan-netwerk tal-EURES li l-klijenti potenzjali kif ukoll persuni attivi fi ħdan lorganizzazzjonijiet tal-membri u l-imsieħba tal-EURES ikunu kompletament konxji dwar x’jista’ joffri nnetwerk.
2.5.1. Starteġija u pjanijiet ta’ Komunikazzjoni
L-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES għandu, flimkien mal-membri u l-imsieħba tal-EURES, jimpenja
ruħu lejn strateġija ta’ komunikazzjoni globali, iddisinnjata biex tiżgura l-konsistenza u l-koeżjoni tannetwerk fil-konfront tal-utenti tiegħu.
Il-membri tal-EURES għandhom, b’mod konformi mal-istrateġija globali, jiżviluppaw il-pjanijiet ta’ promozz
joni tagħhom u jinkluduhom fil-pjan ta’ attività nazzjonali tal-EURES fuq tliet snin u dak annwali rispettiv
tagħhom.
L-imsieħba tal-EURES għandhom jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ informazzjoni u promozzjoni mfassla millmembri relevanti tal-EURES u mill-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES.
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jiżguraw li l-informazzjoni u l-materjal ta’ promozzjoni li
jipprovdu jkunu koerenti mal-istrateġija ta’ komunikazzjoni globali u mal-informazzjoni li ġejja mill-Uffiċċju
ta’ Koordinazzjoni tal-EURES.
2.5.2. Il-logo tal-EURES
Il-marka tas-servizz tal-EURES, kif ukoll il-logo li jikkaratterizzaha, huma proprjetà tal-Kummissjoni. Ilmembri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jużaw il-logo tal-EURES fl-attivitajiet kollha tagħhom relatati
mal-EURES.
Informazzjoni preżentata taħt il-logo tal-EURES għandha tkun konformi mal-politiki u l-interessi tal-Unjoni
Ewropea u mal-objettivi tal-EURES.
L-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES biss jista’ jagħti permess lil partijiet terzi biex jużaw il-logo talEURES, u għandu jinforma b’dan lill-membri u l-imsieħba tal-EURES. Il-membri u l-imsieħba tal-EURES
għandhom jinformaw lill-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES mingħajr dewmien bi kwalunkwe abbuż tallogo minn partijiet terzi.
2.6. Prinċipji għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-EURES
Bil-għan li jtejbu l-kwalità u l-effettività tas-servizzi tal-EURES offruti, il-membri u l-imsieħba tal-EURES
jagħtu l-impenn tagħhom li jimmonitorjaw u jevalwaw l-attivitajiet tal-EURES kollha fi ħdan ir-responsabbiltà tagħhom f’termini ta’ kwantità, kwalità u impatt.
B’mod regolari, l-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jipprovdu lill-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni talEURES b’ċifri dwar in-numru ta’ postijiet tax-xogħol battala, applikazzjonijiet tax-xogħol li ġew ipproċessati
u n-numru ta’ impostamenti, skont mudelli ta’ rappurtaġġ komuni stabbiliti fi ħdan in-netwerk. Dawn
għandhom ukoll jipprovdu ċifri tan-numru ta’ klijenti li fittxew tipi ta’ pariri oħra. Din tinkludi informazzjoni dwar l-użu ta’ servizzi personalizzati kif ukoll għodod tal-IT.
L-attivitajiet u l-proġetti kollha mill-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jinkludu definizzjoni ċara
tal-objettivi u l-indikaturi li jippermettu evalwazzjoni dwar jekk l-objettivi ntlaħqux skont il-Linji Gwida talEURES. Dawn l-objettivi u indikaturi għandhom jintużaw f’rapporti regolari mibgħuta lill-Uffiċċju ta’ Koor
dinazzjoni tal-EURES,
Il-pjanijiet ta’ attività fuq tliet snin ta’ kull membru tal-Eures għandhom jinkludu evalwazzjoni globali talistat tal-EURES f'dak il-pajjiż, inkluża evalwazzjoni tal-kwalità tal-attivitajiet u s-servizzi tal-EURES, is-sodis
fazzjon tal-klijent u evalwazzjoni tal-impatt.
L-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES għandu jagħti bidu għal evalwazzjoni esterna tal-operazzjoni talEURES tal-inqas darba kull tliet snin wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni.
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PARTI III
SISTEMA UNIFORMI U MUDELLI KOMUNI GĦALL-ISKAMBJU TA’ INFORMAZZJONI

Is-sistemi u proċeduri għall-iskambju tal-informazzjoni huma essenzjali għall-funzjonament tan-netwerk talEURES. Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jikkonformaw mas-sistema uniformi u l-mudelli
komuni għall-iskambju ta’ informazzjoni relatata mas-suq tax-xogħol u l-mobilità stabbiliti mill-Uffiċċju
ta’ Koordinazzjoni tal-EURES f’kooperazzjoni mill-qrib mal-membri u l-imsieħba tal-EURES.
Is-sistema uniformi tiddeskrivi l-qafas ġenerali għall-iskambju tad-dejta, bħal pereżempju
— in-natura tal-informazzjoni li trid tiġi skambjata;
— il-frekwenza tal-iskambju tad-dejta;
— il-mezzi għall-provvista tal-aċċessibbiltà għal membri u msieħba oħra tal-EURES.
Il-mudelli komuni jiddeskrivu l-kontenut u l-forma li biha tiġi skambjata kull tip ta’ dejta.
Il-membri tal-EURES għandhom jikkooperaw ma’ servizzi relevanti oħra fil-pajjiż Membru tagħhom biex
jiżguraw il-kumplimentarjetà u l-uniformità fir-rigward tal-informazzjoni provduta.
Il-membri u l-imsieħba tal-EURES għandhom jikkollaboraw bil-għan li jiżviluppaw għodod u metodoloġiji
għat-titjib tas-sistemi ta' servizzi u informazzjoni tagħhom, inter alia bl-użu ta' teknoloġiji tal-informazzjoni
ġodda.
Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ Ottubru 2010.
Għall-Uffiċċju ta’ Koordinazzjoni tal-EURES
Robert VERRUE

Direttur Ġenerali
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