
 

 

 

 

 

 

 
 

Sommarju Eżekuttiv 
tar-Rapport dwar is-Sitwazzjoni Attwali tal-Proġett Ad-PHS 

 

Introduzzjoni: Servizzi Personali u Domestiċi madwar l-Ewropa 
Bħalissa, 6.3 miljun individwu jaħdmu fis-Servizzi Personali u Domestiċi (PHS) madwar l-Ewropa, u 
jammontaw għal madwar 3.4 fil-mija tal-impjiegi totali tal-UE. Bħala qasam ta’ impjieg, il-PHS għandhom 
il-potenzjal li jikbru b’mod sinifikanti. Se jkun meħtieġ li jiżdied in-numru ta’ impjegati regolari tal-PHS 
sabiex jintlaħqu d-domandi dejjem ikbar għall-PHS, li ħafna minnhom jirriżultaw mill-bidliet demografiċi li 
qed iseħħu fl-Ewropa kollha, kif ukoll l-aspettattivi li jinbidlu lejn il-provvista ta’ kura u appoġġ. 
Anke minn perspettiva ta’ ġeneru, kull tip ta’ appoġġ pubbliku għall-PHS huwa ta’ benefiċċju, billi n-nisa 
jirrappreżentaw il-maġġoranza kbira tal-fornituri tal-PHS, kemm bħala ħaddiema fl-ekonomija ddikjarata 
u mhux dikjarata, kif ukoll bħala membri tal-familja li jwettqu kompiti domestiċi u ta’ kura fl-isfera mhux 
imħallsa.  

 
 
Għanijiet tal-Proġett Ad-PHS Project 
Il- -proġett għall-Avvanz tas-Servizzi Personali u Domestiċi (Ad-PHS) 
għandu l-għan li joħloq qafas diskussiv komuni madwar il-PHS bejn 
partijiet interessati differenti fi Stati Membri differenti. Dan kien 
jimplika sensibilizzazzjoni għad-definizzjonijiet differenti tal-PHS fi 
stati membri differenti u sforz konġunt ta’ komunikazzjoni sabiex 
tinstab definizzjoni li tkun fattibbli għall-partijiet involuti kollha, 
klassifikazzjoni kondiviża tal-approċċi differenti użati għall-
promozzjoni ta’ dan il-qasam u fehim kondiviż tal-linji gwida għall-
azzjoni, li jappoġġjaw l-iżvilupp ulterjuri tagħha. Għalhekk, l-għan tal-
proġett preżenti kien li wieħed jifhem kif jaħdmu preżentement il-PHS 
f’kuntesti differenti, x’inhuma l-isfidi li jiffaċċjaw u li din l-
informazzjoni tintuża biex jiġu żviluppati oqfsa li jappoġġjaw lill-Istati 
Membri kollha tal-UE biex jiżviluppaw il-politiki tal-PHS tagħhom.  
B’mod aktar preċiż, l-għanijiet huma mmirati permezz tat-tħejjija ta’ 
informazzjoni ta’ sfond, u bit-tnedija ta’ workshops tematiċi f’kull 
pajjiż, fejn qed tinġabar u tiġi analizzata informazzjoni, u jiġu 

Il-Proġett għall-Avvanz tas-
Servizzi Personali u Domestiċi 
ġabar l-istat tal-PHS f’21 Stat 
Membru tal-UE: 
l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, ir-
Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-
Estonja, il-Finlandja, Franza, il-
Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-
Italja, il-Lussemburgu, Malta, in-
Netherlands, il-Polonja, ir-
Rumanija, is-Slovakkja, is-
Slovenja, Spanja u l-Iżvezja. Huwa 
jenfasizza l-importanza tal-PHS 
għall-Unjoni Ewropea u 
jissuġġerixxi approċċi għall-analiżi 
tal-PHS fil-livell nazzjonali.  

Dan il-proġett huwa ffinanzjat 
mill-Unjoni Ewropea 
(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

Dan id-dokument jirrifletti l-opinjonijiet tal-
awturi biss, u l-Kummissjoni Ewropea ma tistax 
tinżamm responsab- bli għal kwalunkwe użu li 
jista' jsir mill- informazzjoni li tinsab fih. 
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identifikati prattiki promettenti. Huwa previst bl-istess mod li jsiru suġġerimenti għall-iżvilupp ta’ PHS 
f’ambjenti differenti (linji gwida għal strutturi ta’ djalogu soċjali, sistemi ta’ vawċers soċjali, 
professjonalizzazzjoni, drittijiet u obbligi ta’ partijiet interessati, pjattaformi u netwerks diġitali, 
kooperattivi tal-ħaddiema); kif ukoll li jinbeda djalogu mal-Ewropa kollha, partikolarment permezz ta’ 
konferenza finali. 

 

 

Iċ-Ċentralità u l-Importanza tal-PHS 
Il-Kummissjoni Ewropea tiddefinixxi l-PHS bħala “firxa wiesgħa ta’ attivitajiet li jikkontribwixxu għall-
benessri fid-dar tal-familji u tal-individwi: il-kura tat-tfal (CC), il-kura fit-tul (LTC) għall-anzjani u għall-
persuni b’diżabbiltajiet, it-tindif, it-tagħlim rimedjali, it-tiswijiet fid-dar, il-ġardinaġġ, is-sostenn tal-ICT, 
eċċ.” 1 
 

Attwalment, l-Istati Membri għandhom gradi differenti ta’ professjonalizzazzjoni u formalizzazzjoni fir-
rigward tal-PHS. Id-dipendenza qawwija fuq il-ktajjen tal-migrazzjoni, kemm bejn l-Istati Membri kif ukoll 
ma’ pajjiżi terzi, u l-importanza riżultanti ta’ rimessi finanzjarji għal ċerti Stati Membri jżidu mal-
importanza li jinħoloq qafas Ewropew komuni biex jiġu indirizzati l-PHS. Qafas bħal dan għandu jkun parti 
mill-inizjattivi li jmiss tal-UE, bħall-Pjan ta’ Azzjoni ppjanat rigward il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
u kwalunkwe inizjattiva marbuta mas-servizzi tal-kura (Green Paper dwar it-Tixjiħ, Garanzija tat-Tfal, 
Strateġija għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u Strateġija Ewropea għad-Diżabilità). 
Dawk li jfasslu l-politika jistgħu jappoġġjaw l-iżvilupp tal-PHS fil-pajjiżi tagħhom bl-aħjar mod jekk jifhmu 
b’mod ċar l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw dawn is-setturi u l-effetti ewlenin diretti u indiretti ta’ rkupru 
marbutin mal-attivitajiet tal-PHS kif ukoll l-approċċi li ġew ippreżentati minn pajjiżi oħra taħt ċirkostanzi 
simili. Għalhekk, huwa ta’ importanza ċentrali li wieħed jifhem kif il-politiki ħallew impatt f’pajjiżi li 
għandhom strumenti ta’ PHS avvanzati. 
 

 

Servizzi ta’ Kura u Mhux ta’ Kura 
Għall-għanijiet ġenerali tal-proġett, sabiex tinħoloq ħarsa ġenerali estensiva fuq l-istat attwali tal-PHS 
madwar l-Ewropa, għandha tiġi pprovduta kategorizzazzjoni aċċessibbli tal-kompiti. Iż-żewġ kategoriji 
primarji ta ’attivitajiet fil-PHS huma għalhekk xogħol ta’ kura u mhux ta’ kura jew riproduttiv. Ix-xogħol ta’ 
kura huwa pprovdut id-dar minn indokraturi barranin u jiffoka fuq il-persuna. Huwa jappoġġja l-benessri 
fiżiku tal-individwi kif ukoll l-aċċess tagħhom għad-drittijiet tal-bniedem u l-parteċipazzjoni fil-ħajja tal-
komunità (li hawnhekk isseħħ fid-dar). Attivitajiet mhux ta’ kura ġeneralment huma ffukati fuq oġġetti, 
fejn jappoġġjaw il-manutenzjoni jew it-tħejjija ta’ spazju jew oġġett li huma direttament relatati mad-dar. 
 
 

Partijiet involuti fir-Relazzjonijiet ta’ Impjieg 
Id-definizzjoni u l-fehim tal-PHS jirrikjedu sens ċar tar-relazzjonijiet bejn l-utent aħħari (l-individwu jew id-
djar li jesternalizzaw l-attivitajiet tal-PHS); l-impjegat (il-ħaddiem imħallas biex iwettaq attivitajiet tal-
PHS); l-impjegatur (fornitur tas-servizz jew l-utent aħħari nnifsu); u l-gvern (bħala istanza ċentrali li 
jistabbilixxi r-regoli billi jipprovdi fondi, joħloq u jimplimenta standards legali, jiżviluppa strumenti, 
jirregola l-kuntratti u jwettaq spezzjonijiet). 

 
1 Kummissjoni Ewropea (2012): Dokument ta' Ħidma tal-Persunal dwar l-isfruttar tal-potenzjal tal-impjiegi tas-servizzi personali 
u domestiċi li jakkumpanja d-dokument "Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Lejn irkupru li joħloq l-impjiegi.", p. 4 
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Arranġamenti tax-xogħol differenti 
L-arranġamenti tax-xogħol tal-PHS imbagħad jieħdu forom differenti. Dawn jitwettqu jew f’relazzjoni ta’ 
impjieg dirett (Franza, bħala eżempju ta’ fejn dan il-mudell huwa l-iktar prevalenti) u kkaratterizzati mill-
fatt li l-utent aħħari jaġixxi legalment bħala l-impjegatur tal-ħaddiem tal-PHS. Xi drabi, l-utent aħħari 
jibbenefika mill-appoġġ ta’ intermedjarju kkuntrattat biex sabiex iwettaq medjazzjoni fir-relazzjoni ta’ 
impjieg. Mod ieħor ta’ kif jiġu organizzati r-relazzjonijiet tal-PHS huwa li jintuża fornitur tas-servizzi. Dawk 
l-arranġamenti issa jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-arranġamenti tal-PHS fl-UE (il-Belġju għandu sistema 
ta’ fornituri tas-servizzi żviluppata sew u appoġġjata pubblikament, li l-istandards tal-impjieg fiha huma 
ddeterminati minn ftehim kollettiv u l-organizzazzjonijiet huma responsabbli biex jamministraw il-pagi u 
l-benefiċċji; b’mod simili għal eż. il-Finlandja, Franza, l-Italja, Spanja u aktar). Varjant riċenti tal-
arranġament intermedjarju jinvolvi l-iżvilupp ta’ pjattaformi online eż. fl-Awstrija, il-Ġermanja, id-
Danimarka u l-Irlanda. Madankollu, ħafna drabi dawn l-offerti ta’ servizzi huma parti minn kumpaniji 
privati għal profitt li joperaw fil-konfini tal-legalità u mhux dejjem jagħmlu parti minn kuntest ta’ servizzi 
implimentati uffiċjalment. L-arranġament tal-fornitur tas-servizzi jista’ jinvolvi individwi li jaħdmu għal 
rashom, li ħafna drabi x’aktarx ikunu f’servizzi mhux tal-kura (eż. fl-Iżvezja). Fil-każ ta’ fornituri tas-servizzi 
li jaħdmu għal rashom, l-“organizzazzjoni” tikkonsisti kompletament mill-impjegat/sid l-intrapriża tal-PHS, 
li jista’ jibbenefika minn karatteristiċi regolatorji tal-istrumenti nazzjonali (madankollu, sfidi assoċjati ma’ 
impjieg dirett, bħat-trasparenza, il-prekarjat, id-drittijiet tal-impjieg u l-protezzjoni soċjali għadhom 
problematiċi). 
 

 

Sfidi għall-Formalizzazzjoni tal-PHS 
Sal-lum, f’ħafna pajjiżi l-PHS mhumiex indirizzati politikament jew huma rregolati parzjalment biss, li 
jirrifletti li għad hemm avvanz prevalenti lejn nuqqas ta’ osservanza strutturali tal-importanza ta’ dan is-
settur. B’kuntrast ma’ dan, il-proġett Ad-PHS jissuġġerixxi li titqiegħed enfasi ikbar fuq il-kontribut massiv 
tiegħu għall-aspetti soċjali kollha tas-soċjetà, li jagħmel lill-PHS eżempju ewlieni għall-idea ta’ investiment 
soċjali. Waħda mill-ikbar sfidi li jostakolaw l-iżvilupp tal-PHS hija l-propensità tagħhom lejn arranġamenti 
ta’ xogħol mhux iddikjarat (iffavoriti pereżempju minn strutturi speċifiċi tas-suq tax-xogħol, l-ispiża ta’ 
impjieg formali, reġimi ta’ politika u migrazzjoni). F’ħafna każijiet, l-utenti finali u l-impjegati jibqgħu 
jagħżlu relazzjonijiet mhux iddikjarati, anke fil-preżenza ta’ strumenti maħsuba biex jinċentivaw ix-xogħol 
iddikjarat, minħabba l-lakuni u n-nuqqasijiet fil-qafas regolatorju eżistenti. 

 
 
Valutazzjoni tal-Istrumenti li Jappoġġjaw l-Iżvilupp tal-PHS 
Il-PHS isofru minn nuqqas ta’ trasparenza tas-servizzi (sa liema punt l-għan u l-karatteristiċi ta’ strument 
ikunu ċari u jinftiehmu mill-partijiet kollha); l-aċċessibbiltà tas-servizzi (il-kapaċità tal-utenti finali u tal-
impjegati kollha li jagħmlu użu minn strument); il-funzjonalità tas-servizzi (il-punt sa fejn strument jaħdem 
kif maħsub); is-sostenibbiltà tas-servizzi (il-grad sa fejn strument jista’ jkompli jissodisfa l-ħtiġijiet tal-PHS 
tal-pajjiż għall-futur prevedibbli). L-approċċi tal-politika eżistenti li jindirizzaw dawn l-isfidi jaqgħu fi tliet 
kategoriji: finanzjament, ġestjoni tal-proċess u ġestjoni tal-kwalità. Ir-rapport tas-sitwazzjoni attwali tal-
proġett jivvaluta diversi approċċi sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. 
 

 

Mekkaniżmi fi ħdan Strumenti tal-PHS 
L-isfidi għandhom jintlaħqu permezz ta’ strateġiji jew approċċi differenti li jiffokaw fuq kif jistgħu jittejbu 
l-iffinanzjar, il-ġestjoni tal-proċess u l-kwalità. Ħafna drabi mekkaniżmi multipli jaħdmu simultanjament fi 
strument ta’ politika wieħed. Dan huwa għaliex l-istrumenti, bħal pereżempju l-vawċers soċjali, jidhru u 
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jaġixxu b’mod differenti fi Stati Membri differenti. 
Il-mekkaniżmi li jikkunsidraw il-finanzjament tal-PHS ħafna drabi jimmiraw li jnaqqsu l-ispiża tas-servizzi 
għall-utent filwaqt li jiġi żgurat li l-ħlas għall-impjegat jiżdied jew jibqa’ kompetittiv mal-pagi tas-suq mhux 
iddikjarati; filwaqt li l-mekkaniżmi tal-ġestjoni tal-proċess jippruvaw jgħinu lill-atturi fil-PHS jinteraġixxu 
aktar faċilment ma’ xulxin. Pereżempju, l-istrumenti jistgħu jiddeterminaw il-modi li bihom l-utenti finali 
jaċċessaw is-servizzi tal-PHS. Barra minn hekk, il-politiki tal-ġestjoni tal-kwalità għandhom l-għan li 
jimmotivaw lill-utenti finali u lill-impjegati biex jagħżlu attivament xogħol regolari u formali tal-PHS ibbażat 
fuq il-kwalità superjuri tiegħu meta mqabbel ma’ xogħol mhux iddikjarat. Mekkaniżmi bħal programmi ta’ 
taħriġ jew ċertifikazzjoni għall-impjegati u l-marki jew it-tikketti għal impjegaturi jindikaw konformità mar-
regolamenti, għarfien tal-industrija, ħiliet u abilitajiet tal-impjegati u affidabbiltà. 

 
 
Inħarsu ’l Quddiem 
 Il-proġett Ad-PHS involva partijiet interessati ewlenin minn 21 Stat 
Membru permezz ta’ serje ta’ workshops u seminars relatati mad-
diskorsi tal-PHS nazzjonali. Madankollu, kien diffiċli li tinġabar 
informazzjoni komprensiva dwar is-sitwazzjoni tal-PHS fl-Istati Membri 
kollha koperti mill-proġett. Madankollu, minħabba l-ħtieġa ċara għal 
regolarizzazzjoni tal-PHS u l-interess għoli fl-implimentazzjoni ta’ 
strumenti għall-iżvilupp ta’ dan il-qasam, jeħtieġ li titkompla l-
espansjoni suċċessiva tal-għarfien. B’mod partikolari, in-netwerks 
għandhom jiġu mkabbra f’pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant fejn il-
qasam tal-Ad-PHS ma huwiex appoġġjat biżżejjed jew għadu mhux 
żviluppat sew. 

 
Aħna nikkunsidraw li huwa essenzjali li nissottolinjaw li minkejja l-kontribuzzjoni ewlenija tagħhom fis-
soċjetà tagħna, il-PHS għadhom mhumiex rikonoxxuti u appoġġjati b’mod suffiċjenti mill-istituzzjonijiet 
Ewropej u mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali. Din is-sottorappreżentazzjoni tista’ taffettwa kemm lill-
ħaddiema tal-PHS kif ukoll lill-utenti finali. 
 
Madankollu, naraw ċerta kumpatibbiltà fuq il-livell tal-politiki u programmi tal-UE u dawk l-iktar rilevanti 
huma elenkati hawn taħt. 

 
 
Kumpatibbiltà Programmatika 
 

• Għalhekk, l-impenn tal-UE għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità u l-
Istrateġija tad-Diżabilità 2010-2020 appoġġja l-allokazzjoni ta’ baġits u l-implimentazzjoni ta’ 
aċċess għal forniment in natura ta’ servizzi tal-kura u/jew allowances fi flus lil persuni b’diżabilità 
fil-pajjiżi kollha koperti bil-proġett. Għal din ir-raġuni, involviment iktar bis-sħiħ fil-livell tal-UE 
jista’ jkollu impatt simili fil-każ tal-iżvilupp tal-PHS ukoll. 

• Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali adottat mill-mexxejja Ewropej, għandu fokus qawwi fuq 
l-opportunitajiet indaqs u l-impjiegi għal kulħadd kif ukoll fuq l-appoġġ għall-mobilità professjonali 
u l-konverżjoni ekonomika. Għalhekk, il-Pjan ta’ Azzjoni li jmiss tiegħu għandu jinkludi miżuri li 
jimmiraw li jtejbu l-aċċess u l-affordabilità tal-PHS kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur. 

Għal aktar rakkomandazzjonijiet, 
ara l-Memorandum tal-proġett 
Ad-PHS “L-iżvilupp tas-Servizzi 
Personali u Domestiċi – bżonn 
għal-lum u neċessità għal għada” 
għall-Kummissjoni Ewropea u l- 
Parlament il-ġodda minn Mejju 
2019. 
 
Id-dokument huwa disponibbli 
hawnhekk. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf


5 

Dan il-proġett huwa 

ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

 

 

• L-Istrateġija Ewropea dwar il-Ġeneri 2020-2025 riċenti tal-Kummissjoni tistabbilixxi azzjonijiet 
ewlenin għall-ħames snin li ġejjin flimkien mal-għan li ssaħħaħ l-integrazzjoni ta’ perspettiva 
bbażata fuq il-ġeneru fil-politiki u fl-inizjattivi ewlenin kollha tal-UE. 

• Peress li l-kooperattivi diġà ġew ikklassifikati bħala atturi importanti fil-qasam tal-PHS f’xi pajjiżi 
Ewropej, bħall-Italja, l-iżvilupp tal-PHS jikkontribwixxi wkoll għall-implimentazzjoni tal-għanijiet 
tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Ekonomija Soċjali. 

• Peress li l-ħaddiema domestiċi huma spiss mobbli b’mod transnazzjonali, l-atturi fuq il-livell 
Ewropew, bħall-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) li ġiet maħluqa riċentement, huma mitluba 
biex jiggarantixxu kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti għalihom. L-atturi fuq livell Ewropew jistgħu 
jkomplu jistabbilixxu impulsi għall-ħolqien ta’ qafas ta’ kwalifika madwar l-Ewropa għall-ħaddiema 
domestiċi, li jippermettilhom jittrasferixxu l-ħiliet tagħhom minn kuntest għal ieħor. Barra minn 
hekk, il-Pjattaforma Ewropea li tindirizza x-xogħol mhux iddikjarat hija maħsuba biex tkun 
integrata fl-ELA fl-2021. 

• B’mod simili, l-iżvilupp tal-PHS għandu jkun ukoll parti mill-Viżjoni fit-Tul għaż-Żoni Rurali tal-UE, 
kemm biex tiġi evitata l-esklużjoni tal-popolazzjoni rurali mis-servizzi ta’ appoġġ domestiċi u sabiex 
jinħolqu opportunitajiet ta ’xogħol diversifikati għal residenti rurali. 

 


