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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 riżoluzjoni tiegħu:

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u prezzijiet 
li wieħed ikun jiflaħ għalihom; hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni mhijiex 
biżżejjed, u jiddispjaċih li ma tagħmel referenza għall-ebda proposta leġiżlattiva, ħlief fir-
rigward tal-konċessjonijiet u l-akkwist pubbliku;

2. Jinsab iddiżappuntat li ma hemm l-ebda proposta dwar is-servizzi soċjali; hu tal-fehma li 
dawn il-proposti huma 'l bogħod ħafna mill-qafas ta' kwalità mwiegħed mis-Sur Barroso;

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem malajr li 
tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-drittijiet 
fundamentali aktar milli fuq il-prospetti ekonomiċi, issaħħaħ il-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
tal-awtonomija lokali u teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni tar-regoli tas-suq;

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u jiġu mħarsa u difiżi d-dritt għall-azzjoni kollettiva u d-dritt li wieħed 
jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ libertajiet; jitlob bi dritt li tiġi stabbilita kamra soċjali 
speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-liġi 
tax-xogħol u fil-liġi soċjali;

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE1) bil-ħsieb li 
jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-Istati Membri, 
inklużi n-negozjar kollettiv u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u jiġi difiż il-prinċipju 
tal-ħlas indaqs għal xogħol ta' valur indaqs u mhux sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru għandha tkun 
immirata biex tkompli ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel pilastru, ħaġa li tiggarantixxi 
pensjonijiet adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna Stati Membri għandhom stabbilita 
sistema tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ 
dan u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ referenza fl-UE kollha;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija ġenwina ta’ ristrutturar li tkun tinvolvi 
b’mod attiv lill-partijiet interessati kollha, inkluż lill-ħaddiema u lir-rappreżentanti 
tagħhom; hu tal-fehma li l-proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni jappartienu 
lill-oqsma kollha tal-attività fi ħdan kumpanija, id-deċiżjonijiet u l-għażliet strateġiċi 
magħmula minn dik il-kumpanija u l-antiċipazzjoni tal-impatt tagħhom fuq l-impjiegi;

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva dwar il-
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Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE1), u l-introduzzjoni ta’ karta professjonali li jkun fiha 
– għall-anqas – it-tagħrif dwar il-kwalifiki, l-esperjenza ta’ xogħol u l-konformità tat-
taxxa filwaqt li tosserva r-regoli tal-ħarsien tad-data personali; jipproponi li jiġi kkunsidrat 
l-ikkombinar tal-passaport tal-ħiliet mal-karta professjonali ħalli jkun hemm karta waħda, 
uniformi fil-livell ta’ UE;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-ekonomija 
soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-kooperattivi, is-
soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li twettaq irwol ta’ siwi speċjali 
fil-ħolqien ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

10. Jitlob li l-ekonomija soċjali tiġi integrata b’mod aktar komplet fil-pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali żviluppati taħt l-awspiċju tad-WTO fil-qasam tal-inklużjoni soċjali, u li ssir 
promozzjoni akbar tal-ekonomija soċjali permezz tal-finanzjament strutturali u programmi 
ta’ innovazzjoni soċjali;

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards minimi 
għolja u l-promozzjoni tad-drittijiet għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni għall-
impjegati u għar-rappreżentanti tagħhom, flimkien mad-drittijiet għall-parteċipazzjoni fil-
laqgħat tad-diretturi.
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