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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

- wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 9 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar spezzjonijiet tax-

xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa1, 

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar Lejn Att dwar is-Suq 

Uniku Diġitali2, 

A. billi l-konsegwenzi ekonomiċi tal-kriżi finanzjarja għadhom qed jinħassu u l-PDG għadu 

taħt il-livell tal-2008 f'diversi Stati Membri; 

B. billi s-Suq Uniku huwa kkaratterizzat minn rati tal-qgħad għolja b'mod persistenti; billi 

minħabba l-kriżi finanzjarja, in-numru ta' persuni qiegħda żdied b'aktar minn sitt miljun; 

billi sal-aħħar tal-2015 kien hemm iżjed minn 22 miljun persuna mingħajr xogħol fl-

Unjoni; 

C. billi l-politiki li jbaxxu l-istandards ta' protezzjoni soċjali, ambjentali u tal-konsumaturi 

qed jisfurzaw ġirja lejn l-iktar livell baxx, u b'hekk qed jikkontribwixxu għad-distorsjoni 

tal-kompetizzjoni ġusta fis-Suq Uniku; 

1. Jinnota b'approvazzjoni l-Istrateġija għas-Suq Uniku, li tista' toffri opportunitajiet għall-

ħaddiema, in-negozji u l-konsumaturi u tintroduċi ħajja ġdida fl-ekonomiji tal-Ewropa 

permezz tal-ftuħ tal-fruntieri, l-iffaċilitar tal-mobbiltà, u t-tneħħija tal-ostakoli għall-

oġġetti u s-servizzi;  

2. Jinnota li regolamentazzjoni tajba tista' tkun ta' benefiċċju kemm għan-negozji u kemm 

għall-ħaddiema u tgħin fil-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u tal-impjiegi ta' kwalità 

fis-Suq Uniku; jinnota l-aġenda tal-Kummissjoni "Regolamentazzjoni Aħjar", li tinkludi l-

involviment iktar qawwi tal-partijiet ikkonċernati, pereżempju permezz tal-Pjattaforma 

REFIT, u valutazzjonijiet tal-impatt imsaħħa; jissottolinja l-ħtieġa li jiġu vvalutati mhux 

biss l-effetti fuq terminu qasir iżda anki l-valur fuq terminu twil ta' leġiżlazzjoni u l-

konsegwenzi ta' nonleġiżlazzjoni; jemmen li leġiżlazzjoni aħjar, iktar effikaċi u sempliċi 

se tnaqqas il-piżijiet amministrattivi u tagħti spinta lit-tkabbir u lill-ħolqien tal-impjiegi 

filwaqt li tkompli tiżgura standards għoljin ta' protezzjoni tal-konsumaturi, tal-impjegati, 

tas-saħħa u tal-ambjent;  

3. Jinnota li l-istabbiliment ta' suq intern fejn jiġi żgurat il-moviment liberu tal-merkanzija, 

tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital huwa objettiv essenzjali tal-Unjoni; 

4. Jinnota l-importanza tal-promozzjoni tal-mobbiltà permezz ta' taħriġ, tal-apprendistati, tal-

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2014)0012. 
2 Testi adottati, P8_TA(2016)0009. 
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ħiliet u tal-impjegabbiltà permezz ta' programmi bħal Erasmus+ u EURES, li jipprovdu 

opportunitajiet għal miljuni ta' ħaddiema Ewropej biex jiksbu esperjenza utli; 

5. Jenfasizza li l-Istrateġija għas-Suq Uniku trid tqis id-dimensjoni soċjali b'konformità mal-

Artikolu 3 TUE u l-Artikolu 9 TFUE, u tinkludi proposti kontra l-qgħad u l-esklużjoni 

soċjali; jissottolinja li l-Istrateġija għas-Suq Uniku trid tpoġġi enfasi ikbar fuq il-ġlieda 

kontra l-qgħad u b'mod partikolari l-qgħad fit-tul, il-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-qgħad fost 

dawk ta' aktar minn 50 sena, u fuq il-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali; jitlob lill-

Kummissjoni tirrevedi l-istrateġija tagħha f'dan ir-rigward;  

6. Jenfasizza li l-Istrateġija għas-Suq Uniku ma tridx tinjora l-potenzjal tas-settur industrijali 

f'termini ta' tkabbir sostenibbli u impjiegi ta' kwalità fl-Ewropa;  

7. Jemmen li sabiex jinkisbu l-għanijiet tas-Suq Uniku u jiġu ġġenerati t-tkabbir u l-impjiegi, 

l-UE trid issaħħaħ il-kompetittività, fuq il-linji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Kunsill 

Ewropew dwar il-kompetittività; 

8. Iqis li d-domanda interna – u speċjalment it-titjib tal-kapaċità tal-akkwist, l-adozzjoni ta' 

miżuri innovattivi u l-investiment fl-ekonomija ekoloġika – hija essenzjali biex jiġi 

sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-Suq Uniku u għall-promozzjoni ta' tkabbir sostenibbli; 

9. Jemmen li l-ostakoli għall-kummerċ transkonfinali jistgħu jxekklu t-tkabbir u l-ħolqien 

tal-impjiegi; jitlob, għalhekk, analiżi bir-reqqa tal-kwistjoni fuq bażi ta' każ b'każ; 

jenfasizza li l-Istati Membri għandhom id-dritt li jirregolaw is-servizzi u l-professjonijiet 

skont il-politika soċjali tagħhom; jappoġġa t-twaqqif ta' sħubijiet transkonfinali EURES 

fiż-żoni tal-fruntiera, li għandhom rwol ewieni fl-iżvilupp ta' suq tax-xogħol Ewropew 

ġenwin; 

10. Ifakkar fir-rapport tiegħu tal-2014, dwar spezzjonijiet tax-xogħol effikaċi, li jenfasizza l-

importanza ta' spettorati tax-xogħol sabiex jiġu evitati d-distorsjonijiet tas-Suq Uniku; 

jitlob regoli tal-UE ċari dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali; jistieden lill-

Kummissjoni tipproduċi studju f'kooperazzjoni mal-Istati Membri dwar il-valur miżjud 

potenzjali tal-introduzzjoni ta' spettorat tax-xogħol Ewropew u karta Ewropea tas-sigurtà 

soċjali; 

11. Jemmen li mingħajr servizzi professjonali u kummerċjali kompetittivi madwar l-UE, in-

negozji jistgħu jsibuha diffiċli biex jibqgħu kompetittivi u jżommu u joħolqu impjiegi 

ġodda; 

12. Ifakkar li l-politika tal-kompetizzjoni hija infurzata fil-livell tal-UE; jenfasizza li l-

kompetizzjoni inġusta fis-suq uniku għandha effett negattiv fuq in-negozji li josservaw il-

liġi, b'mod partikolari l-SMEs; jitlob lill-Kummissjoni biex, flimkien mal-Istati Membri, 

tieħu miżuri deċiżivi biex tindirizza l-kompetizzjoni inġusta bbażata, pereżempju, fuq l-

evitar tal-liġijiet soċjali, fiskali jew tax-xogħol; 

13. Iqis il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali fl-istess post, kif rakkomandat mill-

President tal-Kummissjoni Juncker, bħala għodda importanti kontra d-distorsjonijiet tas-

suq; 

14. Ifakkar li l-ħaddiema kollha fis-Suq Uniku jrid ikollhom id-dritt li jgawdu l-ogħla livell 
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possibbli ta' protezzjoni fir-rigward tas-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali 

irrispettivament mid-daqs tal-kumpanija li timpjegahom, il-post tal-impjieg jew il-kuntratt 

sottostanti; 

15. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu strutturi biex jagħtu pariri u jgħinu lill-ħaddiema 

transkonfinali fir-rigward tal-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali li jġib miegħu xogħol fi 

Stat Membru ieħor; 

16. Jinnota li l-approfondiment tas-suq uniku u tas-suq uniku diġitali jista' jġib opportunitajiet 

u sfidi ġodda u se jqajjem mistoqsijiet f'termini ta' ħiliet, forom ġodda ta' impjiegi, 

strutturi finanzjarji, protezzjoni soċjali, kif ukoll fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-

post tax-xogħol, li kollha se jkollhom jiġu indirizzati u jridu jkunu ta' benefiċċju kemm 

għall-ħaddiema, kemm għan-negozji u kemm għall-konsumaturi;  

17. Jiddispjaċih li l-Istrateġija għas-Suq Uniku ma tiddedikax attenzjoni partikolari għan-

nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet, li għadu ostaklu għat-tkabbir fis-suq uniku; Jinnota bi tħassib 

li bejn 40 % - 47 % tal-popolazzjoni fl-UE m'għandhomx ħiliet diġitali suffiċjenti u li d-

domanda għal impjegati b'ħiliet diġitali qed tikber b'4 % fis-sena, filwaqt li n-nefqa 

pubblika fuq l-edukazzjoni naqset bi 3.2 % mill-2010 'l hawn, u dan huwa theddida għall-

pożizzjoni kompetittiva tal-UE f'terminu medju u għall-impjegabbiltà tal-forza tax-xogħol 

tagħha; iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvestu fil-ħiliet u l-edukazzjoni diġitali; 

18. Jinnota l-opportunitajiet u l-isfidi tal-ekonomija kollaborattiva b'rabta ma' ħolqien tal-

impjiegi, tkabbir ekonomiku u suq tax-xogħol iktar inklużiv; jitlob lill-Kummissjoni 

tippubblika, fil-futur qarib, linji gwida dwar kif id-dritt tal-UE japplika għat-tipi differenti 

ta' ekonomiji kollaborattivi, sabiex tiġi eliminata l-inċertezza regolatorja; jenfasizza li l-

ekonomija kollaborattiva la għandha twassal għall-evitar tat-taxxa u l-kontribuzzjonijiet 

soċjali u lanqas għal nuqqas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni soċjali u dwar l-impjiegi; 

jinnota l-ħtieġa li l-leġiżlazzjoni tiġi adattata u mmodernizzata sabiex jintlaħaq il-

potenzjal sħiħ tal-ekonomija kollaborattiva u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jeżaminaw il-ħtieġa ta' qafas, fil-livell l-iktar xieraq, li jagħlaq kwalunkwe lakuna 

regolatorja potenzjali u jevita żieda fix-xogħol prekarju u fl-impjiegi indipendenti fittizji; 

19. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li toħroġ linji gwida dwar l-ekonomija kollaborattiva li 

se jipprovdu ċ-ċertezza legali ferm meħtieġa f'ħafna oqsma bħalma huma l-istandards tas-

saħħa u s-sikurezza, is-sigurtà soċjali u l-protezzjoni tal-impjiegi; 

20. Jinnota l-għanijiet tal-pakkett dwar il-mobbiltà tal-ħaddiema li jikkontribwixxi għal suq 

uniku iżjed profond u iżjed ġust; jenfasizza madankollu l-importanza li jiġi żgurat li l-

miżuri li jinsabu f'dan il-pakkett ikunu proporzjonati u jqisu l-konsegwenzi ta' ammonti 

kbar ta' mobbiltà lejn reġjuni partikolari; 

21. Huwa tal-fehma li l-Istrateġija għas-Suq Uniku tista' toffri opportunitajiet ġodda għall-

SMEs li huma s-sinsla tal-ekonomiji tal-UE, u għal intrapriżi mikro u negozji ġodda 

innovattivi; jemmen li l-iżvilupp tal-ambjent kummerċjali xieraq permezz tat-titjib tal-

oqfsa ta' kapital ta' riskju privat għall-SMEs, il-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-finanzi, il-

produzzjoni ta' leġiżlazzjoni soda u l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju "Aħseb l-Ewwel 

fiż-Żgħir" madwar is-suq uniku huwa kruċjali u jista' jkun ta' appoġġ għat-tkabbir u għall-

ħolqien tal-impjiegi; 
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22. Jemmen li għandha tingħata attenzjoni partikolari fir-rigward tal-iżvilupp ta' rekwiżiti 

amministrattivi effiċjenti u trasparenti għan-negozji; jitlob li jitwaqqfu one-stop shops fl-

Istati Membri sabiex jappoġġaw lill-SMEs u n-negozji l-ġodda, pereżempju permezz ta' 

rekwiżiti simplifikati tal-VAT; 

23. Jenfasizza l-appoġġ tal-Kummissjoni favur sistemi edukattivi paralleli li minbarra li 

jiffaċilitaw l-iżvilupp personali jistgħu jgħinu biex il-ħiliet u l-kwalifiki tal-ħaddiema 

Ewropej jitfasslu b'mod li jikkorrispondi iktar għall-ħtiġijiet reali tas-suq tax-xogħol; 

jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-Istrateġija għas-Suq Uniku, ma ddgħajjef bl-ebda 

mod is-sistemi edukattivi paralleli filwaqt li jiġu żgurati l-kwalità tal-apprendistati u, 

b'mod partikolari, il-protezzjoni tal-impjiegi; jissottolinja r-rwol importanti tas-sħab 

soċjali fl-iżvilupp ta' sistemi edukattivi paralleli; jemmen li filwaqt li sistema edukattiva 

parallela użata fi Stat Membru wieħed ma tistax tiġi sempliċement ikkuppjata minn Stat 

Membru ieħor, l-Ewropa għandha tiffoka fuq il-korrelazzjoni qawwija bejn l-edukazzjoni 

parallela u l-impjieg taż-żgħażagħ; 

24. Jinnota li s-suq tas-servizzi għadu fframmentat; jitlob lill-Kummissjoni tiżgura l-

implimentazzjoni korretta tad-Direttiva dwar is-Servizzi min-naħa tal-Istati Membri u 

tipprovdi r-riformi neċessarji li se jneħħu l-ostakoli fis-settur tas-servizzi permezz tal-

adozzjoni ta' approċċ immirat speċifiku skont is-settur fir-rigward tas-servizzi mingħajr 

ma jitbaxxew l-istandards ta' protezzjoni tal-konsumaturi, tal-impjegati, tas-saħħa u tal-

ambjent, kif ukoll, fejn ikun xieraq, tas-sistemi tar-relazzjonijiet industrijali tal-Istati 

Membri; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-infurzar inadegwat tar-regoli eżistenti jillimita l-

opportunitajiet għan-negozji u jxekkel il-ħolqien tal-impjiegi; jissottolinja li l-

valutazzjonijiet juru li meta l-ostakoli amministrattivi jkunu iżjed baxxi, jinħolqu iżjed 

negozji u b'hekk jissaħħaħ il-potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi;  

25. Jilqa' l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni biex tindirizza l-ostakoli regolatorji li 

jillimitaw l-aċċess għal ċerti professjonijiet bħala pass importanti fil-ftuħ tas-suq uniku u 

t-trawwim tat-tkabbir tal-impjiegi; 

26. Jitlob lill-Kummissjoni taħdem sabiex il-proċedura għall-għoti ta' servizzi transkonfinali 

tieħu forma simplifikata u standardizzata sabiex b'hekk jitnaqqsu r-rekwiżiti marbuta mal-

kollokament tal-ħaddiema u b'hekk l-SMEs jiġu integrati b'mod iktar effikaċi fis-suq 

intern; 

27. Jemmen li t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u tal-kostijiet marbuta mal-konformità 

minn fuq in-negozji, speċjalment l-SMEs, u t-tħassir ta' leġiżlazzjoni bla bżonn, filwaqt li 

jkomplu jiġu żgurati standards għolja ta' protezzjoni tal-konsumaturi, tal-impjegati, tas-

saħħa u tal-ambjent, huma fatturi ewlenin biex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija għas-Suq 

Uniku; 

28. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li tiżdied, b'mod effikaċi, l-informazzjoni dwar il-

fondi tal-UE disponibbli għall-SMEs, il-mikrointrapriżi u n-negozji l-ġodda innovattivi; 

jinnota, barra minn hekk, li sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-użu tal-fondi tal-UE, huwa 

essenzjali li tiġi implimentata sistema ta' superviżjoni u monitoraġġ tal-użu ta' dawk ir-

riżorsi; 

29. Jitlob lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex il-proċeduri għar-rikonoxximent 

tal-kwalifiki professjonali jitħaffu u jiġu ssimplifikati, inkluż permezz tal-faċilitazzjoni u 
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l-inkoraġġiment tal-introduzzjoni ta' Oqfsa ta' Taħriġ Komuni, filwaqt li jiġi rrispettat bis-

sħiħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu spinta 

lit-taħriġ u l-edukazzjoni fl-ICT u fix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika 

sabiex il-forza tax-xogħol attwali u dik futura jkunu mgħammra bil-ħiliet elettroniċi 

rilevanti; 

30. Jappoġġa miżuri favur l-għeluq tal-lakuni fil-leġiżlazzjoni tal-UE kontra d-

diskriminazzjoni fl-impjieg, b'mod speċjali fir-rigward ta' persuni b'diżabilità; jappoġġa, 

barra minn hekk, l-implimentazzjoni mingħajr dewmien tad-Direttiva tal-

Kunsill 2000/78/KE dwar l-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol; 

31. Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi introdott passaport tas-servizzi għall-

kumpaniji, bl-għan li jkompli jiġi promoss il-moviment liberu tas-servizzi; jemmen li tali 

passaport għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri ospitanti 

li jiżguraw l-infurzar u l-kontroll effikaċi tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u Ewropej dwar 

ix-xogħol; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu fir-rigward tal-użu ħażin potenzjali ta' tali 

strument f'dan ir-rigward u jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni komprensiva tal-

impatt regolatorju tal-proposta sabiex jiġu vvalutati kemm l-opportunitajiet kif ukoll ir-

riskji tagħha; 

32. Jitlob lill-Istati Membri jużaw il-possibbiltà li jintroduċu rekwiżiti soċjali fil-kuntest tal-

akkwist pubbliku; 

33. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw l-impjiegi ta' kwalità fl-ekonomija 

kollaborattiva billi jadattaw u jimmodernizzaw il-leġiżlazzjoni u jipprevjenu ambjent ta' 

inċertezza legali fejn ir-rekwiżiti attwali b'rabta mal-liġi u regolamenti oħra dwar it-taxxa 

u l-impjiegi kif ukoll id-drittijiet tal-konsumaturi jkunu mminati, filwaqt li fl-istess ħin 

jipprovdu qafas regolatorju li jippermetti li l-imprendituri jikbru, jinnovaw u joħolqu l-

impjiegi; jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex tippromwovi appoġġ speċifiku 

għall-intraprendituri fl-ekonomija kollaborattiva bħala għajnuna biex jinkisbu l-objettivi 

ta' tkabbir, innovazzjoni u ħolqien tal-impjiegi; 

34. Jilqa' t-twaqqif ta' pjattaforma kontra x-xogħol mhux iddikjarat u jħeġġeġ b'mod 

partikolari lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ fir-rigward ta' 

dik il-pjattaforma sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni iktar effikaċi kontra x-xogħol mhux 

iddikjarat u l-impjiegi indipendenti fittizji; 

35. Jinsisti li sabiex tiġi sfruttata l-opportunità li tirriżulta mid-diġitalizzazzjoni tax-xogħlijiet, 

jeħtieġ li jinħolqu arranġamenti sikuri ta' ħinijiet tax-xogħol flessibbli, kundizzjonijiet tax-

xogħol stabbli, protezzjoni soċjali u jiġi ffaċilitat "ix-xogħol intelliġenti" sabiex jitjiebu l-

produttività u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja; jenfasizza l-importanza tat-tnedija tal-

infrastruttura diġitali fiż-żoni rurali f'dan ir-rigward sabiex jittieħed vantaġġ mill-firxa 

wiesgħa ta' opportunitajiet offruti mill-aġenda diġitali, bħal pereżempju t-telexogħol; 

36. Itenni l-oppożizzjoni qawwija tiegħu fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni għal 

direttiva dwar kumpaniji privati b'responsabbiltà limitata b'membru uniku ; 

37. Jenfasizza l-importanza ta' sħab soċjali b'saħħithom u indipendenti u djalogu soċjali 

effikaċi; jenfasizza l-ħtieġa li, fejn ikun xieraq, is-sħab soċjali jkunu involuti fid-

diskussjonijiet dwar riformi nazzjonali possibbli fil-qasam tal-professjonijiet regolati; 
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38. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm djalogu soċjali dwar l-opportunitajiet u l-bidliet li 

jġib miegħu suq uniku fir-rigward tal-impjieg. 
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