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DE

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarjiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarjiet Soċjali, 
bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni li ser jadotta:

1. Għandu dubji serji dwar jekk ir-regoli ta' l-UE dwar is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali 
jwasslux verament għal titjib reali għaċ-ċittadini u għal titjib fl-effiċjenza ta' dawn is-
servizzi;

2. Jitlob għalhekk lill-Kummissjoni biex tuża r-riżultati ta' l-istudju li rreferiet għalih fil-
Komunikazzjoni tagħha sabiex tispjega l-pożizzjoni tagħha fid-dettall, fuq il-bażi ta' fatti 
u ta' figuri, dwar il-kwistjoni tal-ħtieġa għal regoli bħal dawn fuq livell ta' l-UE kif ukoll 
dwar l-għan u t-tifsira ta' regolament ta' dan it-tip;

3. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tindika l-bażi legali li biħsiebha tuża għal xi 
dispożizzjonijiet legali li qed tikkunsidra; jirreferi, f'dan il-punt, għall-fatt li l-Artikolu 16 
tat-Trattat KE ma jistax jipprovdi din il-bażi legali; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa, b'konnessjoni ma' xi regoli li qed tikkunsidra l-Kummissjoni, li jiġi 
osservat u applikat il-prinċipju tas-sussidjarjetà stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat KE 
b'konnessjoni mas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali;

5. Jenfasizza espliċitament li, fuq il-bażi tal-poteri tagħhom u tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
huma biss l-Istati Membri li jiddeterminaw x'jikkostitwixxi servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali;

6. Jenfasizza li l-organizzazzjoni, l-iffinanzjar u l-istruttura tas-servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali hija biss kwistjoni u responsabbiltà ta' l-Istati Membri; 

7. Jirrifjuta, f'dan l-istadju u għal dawn ir-raġunijiet, iffinanzjar (imħallat) li tista' tkun qed 
tikkunsidra l-Kummissjoni bħala ndħil fir-responsabbiltajiet fundamentali ta' l-Istati 
Membri.
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