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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:

1. Jinnota li s-Suq Uniku jista' jkollu rwol essenzjali fil-kisba tal-objettivi tal-impjiegi tal-
istrateġija UE 2020 għaż-żieda tal-impjiegi ta’ kwalità u sostenibbli; is-Suq Uniku għandu 
jitlesta bl-ikbar determinazzjoni u kemm jista’ jkun malajr; is-Suq Uniku mhuwiex għan 
fih innifsu iżda huwa mezz biex jinkiseb progress soċjali;

2. Jikkunsidra li d-djalogu mas-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili huwa essenzjali biex tinġieb 
lura l-fiduċja fis-Suq Uniku; jinnota li s-Suq Uniku għandu jagħti prijorità lid-drittijiet tal-
partijiet interessati kollha, mhux biss fil-funzjoni tagħhom bħala konsumaturi jew negozji, 
iżda wkoll bħala ċittadini u ħaddiema; importanti li jkun hemm involviment intensifikat u 
iktar bikri tas-sħab soċjali u tal-partijiet interessati kollha fit-tfassil, l-adozzjoni, l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-miżuri meħtieġa biex tingħata spinta lit-tkabbir u d-
drittijiet tal-ħaddiema fis-Suq Uniku;

3. Jinnota li sabiex tinkiseb il-mira tal-istrateġija UE 2020 għaż-żieda fl-impjiegi ta’ kwalità 
u sostenibbli, importanti li s-Suq Uniku jissaħħaħ, inter alia, billi jinżamm il-bilanċ xieraq 
bejn il-prijoritajiet politiċi u l-benesseri soċjali;

4. Jenfasizza li l-forniment effikaċi ta' servizzi hu kruċjali għall-innovazzjoni, il-ħolqien tal-
impjiegi u t-tkabbir tal-ġejjieni; jiddispjaċih fir-rigward tal-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar l-SMEs hija mgħobbija żżejjed; is-Suq Uniku għandu rwol fil-promozzjoni tat-
tkabbir u l-impjiegi sabiex tinkiseb ekonomija tas-suq kompetittiva ħafna;

5. Jiddispjaċih li ċ-ċittadini Ewropej għadhom ma bbenefikawx bis-sħiħ mill-potenzjal tas-
Suq Uniku f’ħafna oqsma; jinnota għalhekk li l-opportunitajiet li joffri s-Suq Uniku 
għandhom jintużaw biex tingħata ħajja ġdida lill-ekonomiji tal-Unjoni permezz tal-ftuħ 
ulterjuri tal-fruntieri għal prodotti u servizzi, filwaqt li jitħeġġeġ moviment liberu ikbar 
tal-persuni u l-ħaddiema, tingħata għażla ikbar, jinfetħu opportunitajiet ġodda ta' negozji 
għall-kumpaniji, u finalment jinħolqu l-impjiegi u jintlaħqu klijenti ġodda, b’mod 
partikolari l-persuni b’diżabilità, bi prodotti u servizzi iktar aċċessibbli; l-SMEs bl-ikbar 
potenzjal disponibbli għandom jiġu appoġġati permezz tal-applikazzjoni rigoruża tat-test 
tal-SME matul l-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni;

6. Jenfasizza li s-Suq Uniku jista’ jkollu rwol importanti fil-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali 
fl-Unjoni, filwaqt li jħeġġeġ aktar skambji tal-aħjar prattiki; jinnota li l-qafas tal-
governanza ekonomika għandu jkun ibbażat fuq sett ta’politiki interkonnessi u 
reċiprokament konsistenti li jistimulaw it-tkabbir u l-impjiegi, u l-iżvilupp sħiħ tas-suq 
intern huwa prerekwiżit sabiex dan iseħħ; jitlob miżuri biex jiġu appoġġati l-kooperattivi 
u l-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju;

7. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “L-imminimizzar tal-piż regolatorju għall-
SMEs: L-adattament tar-regolamentazzjoni tal-UE għall-bżonnijiet tal-intrapriżi mikro” 
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(COM(2011)0803) u jappoġġa l-iffokar fuq l-intrapriżi mikro; jinnota li d-
dispożizzjonijiet dwar is-saħħa u s-sikurezza għall-impjegati m’għandhomx jitqiesu bħala 
piżijiet regolatorji u li f’ċerti oqsma r-rekwiżiti m’għandhomx ikunu l-istess għal kull daqs 
ta’ kumpanija; jemmen għalhekk li leġiżlazzjoni mfassla skont it-tipi differenti ta’ SMEs 
tiffaċilita wkoll l-aċċess tagħhom għas-swieq Ewropej u dawk Internazzjonali;  

8. Jirrikonoxxi, fil-kuntest tas-Suq Uniku, ir-rwol siewi ta' punti uniċi ta' servizz, inklużi 
dawk elettroniċi u fiżiċi, fit-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż ta' tranżazzjoni, 
fit-titjib tal-effiċjenza, tal-ftuħ tas-suq, tat-trasparenza u l-kompetizzjoni, li jirriżulta 
f'inqas infiq pubbliku u f'aktar opportunitajiet għan-negozji inklużi l-SMEs u l-intrapriżi 
mikro biex jaċċessaw is-swieq u jżommu u joħolqu impjiegi ġodda;

9. Jemmen li s-suq uniku diġitali waħdu jista' jkollu impatt simili għal dak tal-programm tas-
suq uniku tal-1992; jinkoraġġixxi l-ikkompletar tas-suq uniku diġitali sabiex ikunu 
massimizzati l-opportunitajiet tal-impjiegi u tan-negozji;

10. Jinnota li s-swieq tas-servizzi Ewropej għadhom frammentati; jitlob miżuri biex tiżdied il-
mobilità fl-Unjoni kollha billi l-proċeduri għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
jiġu ssimplifikati u mħaffa bit-tisħiħ tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern; 
jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha raġun tinnota li l-mobilità tax-xogħol madwar l-
Unjoni għadha baxxa wisq u jinħtieġu miżuri iktar effikaċi sabiex jitneħħew dawn l-
ostakli amministrattivi kollha;

11. Jikkunsidra li għandu jkun hemm servizz tal-ewwel għajnuna, b’aċċess faċli u tal-aħjar 
kwalità fil-livell nazzjonali li n-negozji u ċ-ċittadini, inklużi l-klijenti b’diżabilità, jistgħu 
jirrikorru għalih meta jiltaqgħu ma’ problemi x'ħin jipprovaw jużaw id-drittijiet u l-
opportunitajiet li joffrilhom is-Suq Uniku. Tali servizzi ta’ għajnuna jistgħu jinbnew anki 
permezz tal-iżvilupp ulterjuri taċ-ċentri SOLVIT eżistenti;

12. Jistieden lill-Istat Membri jagħmlu użu iktar intelliġenti mill-għodda tal-IT biex 
jinfurmaw lin-negozji u ċ-ċittadini u jippermettulhom jużaw id-drittijiet u l-opportunitajiet 
tagħhom, u jenfasizza li l-aċċessibilità għall-persuni b’diżabilità hija ta’ importanza 
assoluta sabiex ikunu jafu d-drittijiet u l-opportunitajiet tagħhom f’formati aċċessibbli;

13. Jinsisti dwar il-konverġenza soċjali u fiskali bħala fattur ta’ integrazzjoni fis-Suq Uniku; 
jistieden lill-Istati Membri li għandhom bejn wieħed u ieħor l-istess PDG jħaffu l-proċess 
ta’ konverġenza permezz ta’ kooperazzjoni msaħħa;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw kontrolli effikaċi biex jiġi evitat 
id-dumping soċjali u tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-ftehimiet kollettivi;

15. Jinnota li l-Istandards Soċjali Ewropej huma kkunsidrati valur miżjud għall-Unjoni u 
għandhom rwol integrali fil-funzjonament tas-Suq Intern;

16. Jenfasizza li fir-rigward tal-analiżi ta’ setturi ta’ servizzi ewlenin fil-funzjonament tas-suq 
uniku b'mod partikolari l-kummerċ, is-servizzi tan-negozji u t-trasport fir-rapport annwali
dwar l-integrazzjoni tas-Suq Intern, għandha tingħata iżjed attenzjoni fir-rigward tal-
persuni b’diżabilità li jaffaċċaw ostakli fl-ambjenti mibnija u fis-servizzi mhux imfassla 
għal kulħadd;
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17. Jikkunsidra li għall-aħjar funzjonament tas-Suq Uniku hu essenzjali li jkun hemm 
kundizzjonijiet ekwi u li l-Istati Membri għandhom jittransponu l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
b'mod ugwali, filwaqt li l-Kummissjoni għandha tuża s-setgħat ta' infurzar tagħha kontra 
t-trasgressuri b'mod konsistenti u mingħajr favoritiżmu;

18. Jitlob impenn ikbar biex l-aġenda dwar regolamentazzjoni intelliġenti tipprogressa fis-
sentejn li jmiss partikolarment f'dawk is-setturi relatati mat-tkabbir sostenibbli, intelliġenti 
u inklużiv;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi n-netwerk Ewropew ta’ entitajiet nazzjonali 
propost fil-komunikazzjoni rilevanti tal-Kummissjoni, billi jingħata mandat ġdid lill-
Kumitat Konsultattiv dwar is-Suq Intern biex jagħti ħarsa lejn il-kwistjonijiet ta’ 
governanza u integrazzjoni tas-Suq Uniku b’attenzjoni speċjali fir-rigward tal-aċċessibilità 
b’konformità mal-Konvenzjoni ratifikata tan-NU dwar id-drittijiet tal-persuni b’diżabilità;

20. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-ikkompletar tas-Suq Uniku billi tiżgura l-
implimentazzjoni tad-Direttivi tal-Unjoni fl-Istati Membri kollha.
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