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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jitlob 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:

1. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tkompli ttejjeb il-ħidma effettiva tan-netwerk 
SOLVIT dwar ir-riżoluzzjoni informali u rapida tad-disputi transkonfinali relatati mas-suq 
intern – mezz biex jiġu indirizzati l-applikazzjonijiet żbaljati wara traspożizzjonijiet – bl-
użu ta' proċeduri li huma kemm jista' jkun aċċessibbli għaċ-ċittadini, u jissuġġerixxi li l-
Istati Membri għandhom jaħdmu qrib mal-Kummissjoni biex itejbu s-sistema SOLVIT, 
bħala servizz liberu u orjentat lejn l-utent;

2. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw aċċess ugwali għaċ-ċentri 
SOLVIT u għall-portali onlajn, b'mod partikolari għall-persuni b'diżabilità jew 
żvantaġġati u għall-anzjani, u biex jiżviluppaw l-għażliet kollha għall-ħolqien ta' kuntatt 
bejn l-utenti u ċ-ċentri SOLVIT f'dan il-kuntest;

3. Jappoġġa l-isforzi li saru favur il-kjarifika u t-twessigħ tal-kompetenzi għall-inklużjoni 
tal-"każijiet strutturali" kollha li jinsabu f'kontradizzjoni mad-dritt tas-suq intern tal-UE; 
jelenka r-rwol tan-netwerks transnazzjonali għas-soluzzjoni tad-disputi u l-koordinazzjoni 
tagħhom fl-infurzar, il-ġestjoni u l-iżgurar tal-implimentazzjoni ta' kuljum tal-
leġiżlazzjoni Ewropea min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali, li jinkludi l-għoti ta' 
informazzjoni dwar ir-regoli nazzjonali u l-proċeduri li jirregolaw id-drittijiet tal-UE 
b'mod prattiku, li jinftiehem u aġġornat, fil-lingwi rilevanti; 

4. Jappella għal enfasi speċjali fuq il-kwistjonijiet transkonfinali kollha dwar il-liġi tax-
xogħol, id-drittijiet soċjali u t-trattament ugwali, b'attenzjoni partikolari lill-kwistjonijiet 
relatati mal-pensjonijiet, il-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea u l-ħaddiema stazzjonati; 

5. Jipproponi li l-prestazzjoni taċ-ċentri SOLVIT għandhom jittejbu kontinwament, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-każijiet ta' sigurtà soċjali;

6. Jilqa' l-miżuri kollha maħsuba biex itejbu l-kontroll tal-kwalità, jistabbilixxu rekwiżiti 
minimi uniformi għaċ-ċentri SOLVIT u biex itejbu l-konnessjonijiet u l-kooperazzjoni 
tagħhom ma' netwerks konsultattivi oħrajn fl-UE; jissuġġerixxi d-dħul ta' kollegamenti 
mas-sit SOLVIT fil-websajts kollha tal-istituzzjonijiet Ewropej u kollegamenti bejn il-
portali nazzjonali mas-sit ‘L-Ewropa Tiegħek’; jistieden lill-Istati Membri jqajmu 
sensibilizzazzjoni dwar SOLVIT mal-awtoritajiet pubbliċi bil-ħsieb li ċ-ċittadini u l-
intrapriżi jkunu konxji dwar kif jaffermaw id-drittijiet tagħhom fis-suq intern;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm riżorsi adegwati għaċ-ċentri SOLVIT;

8. Jitlob li r-relazzjonijiet pubbliċi ta' SOLVIT jiġu intensifikati u li jinħoloq kollegament 
bejn SOLVIT u atturi u pjattaformi oħra relatati sabiex il-livell ta' sensibilizzazzjoni dwar 
iċ-ċentri SOLVIT jikber b'mod sinifikanti sas-sena 2020; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni 
biex tassisti tali attivitajiet u jindika l-opportunità li tiġi stabbilita kampanja ta' 
sensibilizzazzjoni dwar SOLVIT fl-UE kollha b'mod parallel mal-kampanja għall-
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elezzjonijiet Ewropej 2014;

9. Jenfasizza l-importanza li jinfirex l-għarfien dwar il-bażi ta' data b'rabta mal-każijiet 
SOLVIT u jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar netwerks alternattivi għas-soluzzjoni tal-problemi jew dwar sorsi ta' 
informazzjoni, inklużi modi possibbli oħra ta' rimedju, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
dak tal-Unjoni, f'każijiet li ma jistgħux jiġu ttrattati minn SOLVIT;

10. Jissuġġerixxi, filwaqt li huwa konxju mill-fatt li r-riżoluzzjoni nnifisha tad-disputi 
għandha sseħħ fil-livell tal-amministrazzjonijiet nazzjonali, biex b'mod gradwali jiġi 
żviluppat in-netwerk taċ-ċentri SOLVIT billi r-reġjuni Ewropej jingħataw l-opportunità 
jistabbilixxu ċentri reġjonali SOLVIT (‘SolvitRegio’), li jistgħu jgħinu biex iqarrbu lil 
SOLVIT lejn iċ-ċittadini u jkabbru l-livell ta' għarfien dwar is-servizzi offruti;

11. Jilqa' b'mod partikolari l-protezzjoni tad-data personali min-naħa taċ-ċentri SOLVIT u 
jitlob li din il-protezzjoni tiġi mmonitorjata b'mod kontinwu u, meta meħtieġ, tiżdied biex 
tissodisfa d-domanda għall-protezzjoni tad-data tal-utenti;
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