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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 s-settur tas-servizzi jifforma aktar minn 65 % tat-total tal-PDG u tal-impjiegi fl-UE, u 
li jkun hemm Suq Uniku aktar integrat u li jiffunzjona aħjar huwa kruċjali għall-irkupru 
ekonomiku u għall-ġlieda kontra l-qgħad;

B. billi d-Direttiva dwar is-Servizzi tagħmilha aktar faċli għall-persuni li jaħdmu għal rashom 
u għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li jixtiequ jwettqu u jespandu l-attivitajiet tan-
negozju tagħhom u jirreklutaw persunal fi Stati Membri oħra;

C. billi s-servizzi koperti mid-Direttiva dwar is-Servizzi jikkostitwixxu 45 % tal-PDG tal-UE 
u 43 % tal-impjiegi fl-Unjoni;

D. billi jeħtieġ li s-Suq Uniku għas-servizzi jiġi żviluppat bis-sħiħ filwaqt li jibqa’ jinżamm 
il-mudell soċjali Ewropew;

1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-
Servizzi bit-titolu ‘Sħubija għal tkabbir ġdid fis-servizzi 2012-2015’, li twieġeb għall-
obbligu ta’ rappurtar kif spjegat fl-Artikolu 41 tad-direttiva; itenni l-ħtieġa li jitqiesu l-
effetti li jkollha d-Direttiva dwar is-Servizzi tul żmien medju u fit-tul fuq l-impjiegi fl-UE;

2. Ifakkar li d-Direttiva dwar is-Servizzi għandha tiġi interpretata fid-dawl tad-
dispożizzjonijiet il-ġodda tat-trattati, b'mod partikolari l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, il-klawsola soċjali orizzontali fl-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Artikolu 14 tat-TFUE, tal-Protokoll Nru 26 
anness mat-Trattati, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

3. Itenni l-ħtieġa li jitqiesu l-effetti kemm fuq perjodu medju u kemm fit-tul, kif ukoll l-
impatt, kemm kwantitattiv (il-ħolqien tal-impjiegi u l-qerda tagħhom) u kemm kwalitattiv 
(il-kwalità tal-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol), tad-Direttiva dwar is-Servizzi, fuq 
l-impjiegi fl-UE;

4. Jinnota li l-partijiet interessati prinċipali kollha għandhom jimpenjaw ruħhom biex 
jinfurzaw kif suppost l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku, filwaqt li 
jiżguraw ukoll li d-dimensjoni soċjali tagħha titqies ukoll; iqis li l-approfondiment tas-suq 
intern fis-servizzi għandu jitqies bħala opportunità biex jissaħħu l-assistenza soċjali, id-
drittijiet tal-ħaddiema u kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għaċ-ċittadini kollha tal-UE, 
inkluża l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali kif stabbilit fl-
Artikolu 157 TFUE; jikkunsidra wkoll li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni soċjali, is-
saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol ma jistgħux jitqiesu li huma restrizzjonijiet 
sproporzjonati;

5. Jirrakkomanda li wieħed għandu jipproċedi għal valutazzjoni ex post tal-impatt li għandha 
l-liberalizzazzjoni tas-servizzi fuq l-impjieg, il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol, u 
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jivvaluta dan l-impatt fir-rigward tal-effetti mistennija fil-ħin tal-adozzjoni tad-direttiva;

6. Ifakkar li d-direttiva teskludi għadd ta' oqsma mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha, inklużi 
s-servizzi mhux ekonomiċi ta' interess ġenerali, is-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-biċċa l-
kbira tas-servizzi soċjali; jinnota wkoll li d-direttiva ma tapplikax għal-liġi tax-xogħol u l-
anqas ma taffettwa l-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-Istati Membri;

7. Jinnota li għal żewġ deċennji s-Suq Uniku kien ta’ suċċess kbir; jemmen, fl-istess ħin, li 
jeħtieġ li jiġu kkonċentrati aktar sforzi fuq il-promozzjoni tal-prosperità ekonomika, il-
ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, il-kwalità tas-servizzi għall-konsumaturi finali kif ukoll il-
preservazzjoni tar-riżorsi naturali u tal-ambjent, bħala mezz biex l-UE tkun tista’ tegħleb 
il-kriżi li għaddejja minnha bħalissa;

8. Jirrimarka li teħtieġ li jiġi stabbilita fl-livell Ewropew definizzjoni ċara tat-terminu 
"ħaddiem" sabiex jiġu evitati l-każijiet dejjem aktar frekwenti tal-fenomenu fejn ir-
regolamenti tax-xogħol, tas-sigurtà soċjali, u tal-protezzjoni tas-saħħa qed jiġu evitati, 
pereżempju permezz ta' impjieg indipendenti falz;

9. Jesprimi l-appoġġ tiegħu, bil-għan li tingħata spinta lill-livelli tal-impjiegi u lill-ħolqien 
tal-impjiegi fl-UE, għall-inizjattivi mmirati biex itejbu l-provvista transkonfinali ta' 
servizzi filwaqt li jirrispettaw ir-regolamenti tax-xogħol u dawk soċjali.

10. Jenfasizza l-ħtieġa għad-difiża qawwija ta' salvagwardji għall-ħaddiema li għaddejjin 
minn proċess li jibdlu l-impjegatur tagħhom; iqis li huwa importanti li jiġi żgurat li l-forza 
tax-xogħol ta’ impjegatur preċedenti tista' tiġi ttrasferita awtomatikament għall-impjegatur 
il-ġdid mingħajr ma jiddgħajfu d-drittijiet tal-ħaddiema kif stabbilit fil-Kapitolu IV tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fit-Titoli IX u X tat-TFUE, b'enfasi partikolari fuq ir-
rwol tad-trade unions u l-klawsola ta' “appoġġ ibbilanċjat" tal-Artikolu 154 TFUE;

11. Jinnota l-komunikazzjoni l-ġdida tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Att dwar is-Suq Uniku II –
Flimkien għal tkabbir ġdid’, immirata biex issaħħaħ l-integrazzjoni tas-Suq Uniku fi ħdan 
l-UE, tistimula t-tkabbir u trawwem il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja, 
partikolarment għaż-żgħażagħ; jilqa' l-appoġġ offrut mill-komunikazzjoni għall-
intraprenditorija soċjali; jitlob li din l-inizjattiva tiġi segwita minn inizjattivi oħrajn 
b'appoġġ għall-SMEs b'mod ġenerali;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jittejbu r-regoli dwar il-portabbiltà ta' skemi tal-pensjoni, b'mod 
partikolari skemi ta' pensjoni tax-xogħol.

13. Jenfasizza li f'settur wieħed ewlieni, jiġifieri dak tal-internet, tal-komunikazzjonijiet u tal-
ekonomija kreattiva, is-suq intern għad mhuwiex komplut; jirrimarka li l-ikkompletar tas-
Suq Uniku diġitali għad għandu potenzjal kbir ta’ tkabbir u ta’ ħolqien tal-impjiegi;

14. Jistieden lill-Istati Membri, għall-finijiet tat-twassil transkonfinali ta' servizzi, jipprovdu l-
gwida meħtieġa fir-rigward tal-liġi attwali dwar ix-xogħol, is-sigurtà soċjali, u t-taxxa, 
lill-impjegaturi, il-ħaddiema, u partijiet interessati oħra; iqis li din l-informazzjoni teħtieġ 
li tkun aċċessibbli qabel, waqt, u wara l-esperjenza ta’ mobbiltà;

15. Jinnota l-importanza ta' Punti ta' Kuntatt Waħdieni (PKW) biex jipprovdu interface uniku 
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li jiddeskrivi l-proċeduri kollha meħtieġa għan-negozji, u b'hekk jitnaqqsu l-ostakoli 
amministrattivi u jiġu inkoraġġiti attivitajiet tan-negozju;

16. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu żviluppati PKW tat-tieni ġenerazzjoni li jkunu aktar faċli 
għall-utent u li jiffaċilitaw it-tlestija transkonfinali tal-proċeduri; jenfasizza l-importanza li 
titqajjem kuxjenza tal-eżistenza ta' dawn il-PKW u tal-benefiċċji li jipprovdu.
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