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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:

A. billi għad hemm wisq ostakoli li jipprevjenu l-Ewropej milli jieħdu vantaġġ sħiħ mill-
eżistenza tas-suq uniku u li b’hekk ifixklu l-iżvilupp ta' sens ta' appartenenza għall-istess 
komunità;

B. billi huwa urġenti li jissolvew dawn il-problemi sabiex l-Ewropej jieħdu vantaġġ sħiħ 
mid-dritt tagħhom għall-moviment liberu u mill-benefiċċji tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea; 

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, ladarba ġew identifikati lakuni 
leġiżlattivi u ta’ implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni fis-suq uniku, isaħħu l-isforzi tagħhom 
biex jimplimentaw b’mod effettiv il-leġiżlazzjoni relevanti, b’mod speċjali dwar il-
kwistjonijiet relatati mal-ħarsien soċjali;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkonċentraw fuq strateġiji ta’ 
komunkazzjoni u mekkaniżmi ta’ informazzjoni ta’ valur b’konsiderazzjoni tal-użu tad-
drittijiet soċjali u l-benefiċċji taċ-ċittadini fl-UE kollha; 

3. Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni biex tagħmel rieżami regolari tal-fehmiet u t-tħassib taċ-
ċittadini rigward il-funzjonament tas-Suq Uniku; jistieden lill-Kummissjoni, madankollu, 
tagħmel riċerka dettaljata dwar il-problemi konkreti li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini 
mobbli tal-UE f’kull Stat Membru u toħroġ bi proposti konkreti dwar l-azzjonijiet li 
għandhom jittieħdu fil-livell tal-UE jew tal-Istati Membri; 

Is-sigurtà soċjali fl-UE

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, filwaqt li jikkonformaw mar-
Regolament 883/2004 u l-Artikolu 153 TFUE, jagħmlu studji sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità tal-ħarsien tas-sigurtà soċjali għal ċittadini mobbli fl-UE, kif ukoll l-
ugwaljanza tat-trattament bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż, billi jqisu wkoll sistema ta’ 
sigurtà soċjali fakultattiva, volontarja u trasferibbli fuq livell Ewropew, li tkun 
kumplimentarja għas-sistema ġenerali,sabiex tkun stabbilita kooperazzjoni aktar mill-qrib 
fil-qasam tal-politika soċjali; il-kunsiderazzjonijiet preċedenti tat-28 reġim tas-sistemi tas-
sigurtà soċjali għandhom jiġu aġġornati u inkorporati fl-istudji;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu dak kollu li hu meħtieġ sabiex jissemplifikaw il-
proċeduri amministrattivi nazzjonali kumplessi u jiżguraw li l-informazzjoni kollha 
meħtieġa dwar id-drittijiet u l-obbligi relatati mal-impjiegi, bħas-sigurtà soċjali, inkluż il-
ħarsien tal-qgħad, il-kura tas-saħħa u r-regoli ta’ tassazzjoni disponibbli għall-ħaddiema, 
min jimpjegahom u l-partijiet oħra involuti fis-sitwazzjoni transkonfinali tal-impjiegi; iqis 
li din l-informazzjoni jeħtieġ li tkun disponibbli, kemm jista’ jkun f’forma elettronika, 
qabel, waqt u wara l-esperjenza ta’ mobilità;
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6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi punt ta’ koordinazzjoni ċentrali fil-livell tal-UE bl-
għan li jinżamm rekord tat-tħassib tal-ħaddiema mobbli, min iħaddem u l-partijiet 
interessati oħra, biex jitfasslu soluzjonijiet bejn l-Istati Membri u jiġu evitati problemi li 
jiġu mir-relazzjonijiet ta’ xogħol mobbli, inkluż l-istazzjonar tal-ħaddiema;

7. Jistieden lill-Istati Membri jittrattaw lill-membri familjari ta’ ċittadini tal-UE li ma jkunux 
mill-UE bħala klijenti ġenwini matul il-proċeduri amministrattivi li jridu jgħaddu 
minnhom;

8. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu punt wieħed (“one stop shop”) għall-persuni 
kollha mobbli fl-UE, li jiffaċilita li dawn jimmaniġġjaw il-kwistjonijiet amministrattivi 
relatati max-xogħol u mad-dar tagħhom u li jkunu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi 
f’post wieħed fil-pajjiż, inkluż il-possibiltà li jagħmlu u jimmaniġġjaw proċeduri 
amministrattivi onlajn, sabiex itejbu l-eżerċizzju effikaċi tad-drittijiet taċ-ċittadini li qed 
jiċċaqilqu fi ħdan l-UE;

Il-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżġuraw li ċ-
ċittadini kollha jkunu informati b’mod sħiħ dwar id-drittijiet tagħhom skont il-Karta tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) u dwar l-obbligi finanzjarji eżistenti 
meta jużaw is-servizzi u l-kura tas-saħħa fi Stati Membri differenti; jenfasizza li din l-
informazzjoni għandha tkun faċilment aċċessibbli u tinftiehem, inkluż fil-forma 
elettronika, u tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini b’diżabbiltajiet;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ċ-ċittadini kollha intitolati għall-Karta tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea jirċievu l-karta wara li jitolbuha, u li 
kwalunkwe applikazzjoni ħażina tar-regoli tiġi kkoreġuta mingħajr dewmien; jistieden lill-
Istati Membri jipprovdu informazzjoni fuq kwalunkwe assikurazzjoni żejda jew azzjoni 
oħra li jistgħu jkunu meħtieġa għaċ-ċittadini mobbli sabiex dawn ikunu intitolati għall-
istess kura tas-saħħa meta jkunu msefrin bħalma jkollhom f’pajjiżhom;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jissemplifikaw u jaċċelleraw il-proċeduri amministrattivi għar-
rimborż ta' trattament irċevut f'pajjiż barrani u jiżguraw li s-sistemi tas-sigurtà soċjali u 
tal-assikurazzjoni tas-saħħa tagħhom jipprovdu protezzjoni adegwata lill-impjegati 
mobbli;

Ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki

12. Jilqa’ l-introduzzjoni ta’ Karta Professjonali Ewropea bl-appoġġ ta’ Sistema ta’ 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), fejn il-kriterji għal tali karta qed jiġu valutati, bl-għan 
tal-faċilitazzjoni tal-proċeduri amministrattivi u l-mobbiltà volontarja transkonfinali fl-
UE; jemmen, minbarra dan, li l-IMI tista' tikseb kooperazzjoni aktar malajr bejn l-Istat 
Membru ta’ oriġini u l-pajjiż ospitanti, sabiex ikunu indirizzati l-iżbilanċi persistenti fis-
suq tax-xogħol tal-UE;

13. Itenni t-talba lill-Istati Membri biex itejbu t-tagħlim bikri tal-lingwi, sabiex iwaqqfu 
sistema ta’ rikonoxximent tal-edukazzjoni formali u informali, inkluż it-taħriġ matul il-
ħajja, u tal-kompetenzi miksuba fi Stat Membru ieħor, u biex jikkoordinawha aħjar mal-
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ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol sabiex joħolqu forza tax-xogħol fil-futur bi kwalifiki 
komparabbli li tista’ tkun ta’ benefiċju għas-suq komuni Ewropew tax-xogħol u li tista’ 
żżid il-livelli ta’ produttività; jenfasizza, minbarra dan, il-ħtieġa li jitkomplew l-isforzi lejn 
l-ekwivalenza tas-sistemi nazzjonali ta’ ċertifikazzjoni permezz tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki;

14. Iqis li l-istituzzjonijiet edukattivi għandhom jindikaw f’suppliment għad-diplomi mogħtija 
kif id-diplomi nazzjonali tagħhom jistgħu jiġu mqabbla u valutati ma’ diplomi fi Stati 
Membri oħra, partikolarment f’pajjiżi ġirien;

15. Jenfasizza s-suċċess tal-proċedura għal rikonoxximent awtomatiku prevista fid-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali u jitlob sabiex tiġi 
analizzata l-possibbiltà li din tiġi estiża għal professjonijiet oħra;

16. Jistieden lill-Istati Membri jwettqu l-azzjonijiet meħtieġa għall-aċċess tal-Fondi Strutturali 
u tal-Koeżjoni u jużaw l-ammonti miksuba għal programmi relatati ma’ taħriġ 
vokazzjonali, sabiex jiżguraw aktar appoġġ għall-SMEs;

Tolleranza żero għad-diskriminazzjoni

17. Jistieden lill-Kummissjoni tapplika tolleranza żero għal kull regola u prattika 
diskriminatorji mill-Istati Membri fil-qasam tal-impjiegi li jmorru kontra l-liġi tal-UE, u 
biex jibdew bla dewmien il-proċeduri adegwati f’każ ta’ nonkonformita; jistieden ukoll 
lill-Kummissjoni biex ma tittollera l-ebda prattika, kontrolli jew rekwiżiti diskriminatorji 
jew eżaġerati oħra li jxekklu l-ħaddiema Ewropej u lil min iħaddem fl-eżerċizzju tad-
drittijiet tal-UE tagħhom; 

18. Ifakkar li l-moviment liberu huwa dritt fundamentali li l-ħaddiema għandhom ikunu 
jistgħu jeżerċitaw mingħajr diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità bejn il-ħaddiema 
tal-Istati Membri fir-rigward tal-impjieg, ir-remunerazzjoni u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol u l-impjieg. jemmen li, sabiex jiġi żgurat din il-libertà, il-ħaddiema għandhom 
ikunu infurmati, għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ rimedju adegwati u l-Istati 
Membri kollha għandhom jimplimentaw b’mod strett ir-regoli tal-UE rilevanti;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li tkun appoġġjata s-sistema EURES u l-interkonnettività effikaċi 
tagħha ma’ sistemi ta’ stazzjonar fix-xogħol nazzjonali bħala wieħed mill-mezzi kif ikun 
miġġieled il-qgħad fl-UE u wkoll biex ikun indirizzat il-fenomenu tan-nuqqas ta’ kapaċità 
li jimtlew postijiet vakanti minħabba nuqqas ta’ kandidati bi kwalifiki rilevanti.

20. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja attentament kemm it-transpożizzjoni kif ukoll l-
applikazzjoni effikaċi tad-Direttiva 2000/78/KE fl-Istati Membri u biex tintervjeni f’każ li 
kwalunkwe nuqqas jiġi osservat; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kunsill jagħtu prijorità 
lill-adozzjoni urġenti tal-proposta għal Direttiva dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali;

21. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jtejbu l-kundizzjonijiet eżistenti għal 
imprendituri ġodda, sabiex jisfruttaw aħjar il-potenzjal għoli ta’ dawn li joħolqu impjiegi 
sostenibbli ġodda; jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu l-ostakoli amministrattivi li jipprevjenu 
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li l-impriżi ta’ daqs żgħir u medju jħaddmu ħaddiema minn Stati Membri oħrajn; jistieden 
lill-Istati Membri jipprovdu wkoll informazzjoni minn sors wieħed għal intraprendituri li 
jixtiequ jinvestu fi Stat Membru u joħolqu impjiegi hemmhekk, filwaqt li simultanjament 
jipproteġu l-mudell soċjali Ewropew;

22. Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-Forum tas-Suq Uniku li jitolbu titjib fl-implementazzjoni u l-
applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Impjieg ta' Ħaddiema ;

23. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u li tiġi garantita protezzjoni 
adegwata mingħajr l-ebda diskriminazzjoni lill-impjegati mibgħuta fl-UE; jitlob li jsir 
titjib fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Impjieg ta’ Ħaddiema 
f'kollaborazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali;

L-irtirar barra l-pajjiż

24. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tivvaluta r-regoli differenti dwar il-fondi tal-
pensjonijiet u l-ħtieġa ta’ titjib tal-portabilità tal-pensjonijiet, partikolarment il-pensjonijiet 
tax-xogħol, meta l-ħaddiema jibdlu l-impjegatur u jiċċaqilqu minn Stat Membru għal 
ieħor;

Tħassib ieħor fil-qasam tal-impjiegi u l-qasam soċjali relatat mas-Suq Uniku 

25. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni għall-faċilitazzjoni tal-aċċess għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni 
mgħaġġla u effikaċi tad-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, billi jitqiesu kif dovut il-prinċipji tal-universalità, l-aċċess għal kura 
ta' kwalità tajba, l-ekwità u s-solidarjetà; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri, 
minbarra dan, ikomplu jaħdmu lejn il-mira tal-użu wiesa’ tat-telemediċina u s-servizzi tas-
saħħa elettroniċi sal-2020; jappoġġja, minbarra dan, il-proġetti pilota bl-għan li jiżguraw li 
ċ-ċittadini tal-UE jkollhom aċċess onlajn sikur għad-data tal-pazjenti tagħhom u 
interoperabilità tar-rekords tal-pażjenti u b’hekk jipprovdu l-pazjenti b’kontinwità tal-
kura;

26. Jinnota li l-akkwist pubbliku huwa strument ewlieni bbażat fuq is-suq li jilgħab rwol 
importanti biex jitħeġġu x-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol sostenibbli; jitlob li jkun 
hemm konformità mal-istandards soċjali u l-ftehimiet kollettivi, kif ukoll il-ħlas tal-pagi u 
l-ħlasijiet statutorji minimi, waqt it-twettiq tal-kuntratt; 

27. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jissemplifikaw il-proċessi tagħhom ta’ sejħiet għall-offerti tal-
akkwist pubbliku biex jiżguraw aċċess ekwu għall-kumpaniji Ewropej kollha, u biex 
jinkoraġġixxu kumpaniji kandidati biex jipprovdu informazzjoni rigward il-livell tagħhom 
ta' responsabbiltà soċjali;
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