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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. Jilqa’ l-approċċ tal-Kummissjoni li jqiegħed id-djalogu u s-sħubija fil-qalba tas-suq 
wieħed imġedded, u jitlob li jkun hemm sforzi isħaħ mill-istakeholders kollha ħalli 
jiżguraw li dan l-approċċ jitqieħed fil-prattika ħalli s-suq wieħed ikun jista' jiżvolġi r-rwol 
tiegħu kollha fil-promozzjoni ta' ekonomija soċjali tas-suq altament kompetittiva;

2. Iqis li suq uniku aktar unifikat u kompetittiv isir realtà biss jekk jirnexxielu jġib il-
vantaġġi għall-ħaddiema, studenti, pensjonanti, jew ċittadini in ġenerali, u għan-negozji, l-
aktar l-SMEs, fil-ħajja tagħhom ta' kuljum;

3. Jemmen li l-governanza t-tajba hija kruċjali għall-ksib tal-objettivi ekonomiċi u soċjali 
tas-suq uniku, inklużi l-moviment liberu tal-ħaddiema u l-pensjonanti, kif ukoll il-
promozzjoni ta’ livell ogħla ta’ impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, it-
taqbida kontra l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ;

4. Jisħaq dwar l-importanza ta’ netwerks u għodod ta’ appoġġ, bħalma huma l-EURES u s-
SOLVIT, għalbiex is-suq uniku jaħdem għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej; jistieden lill-
Istati Membri jkattru l-kuxjenza pubblika ta’ dawn il-għodod;

5. Jisħaq dwar l-importanza ta’ koinvolġiment isħaħ u aktar bikri tal-istakeholders fit-tifsil, l-
adozzjoni, l-attwazzjoni u l-monitoraġġ tal-miżuri meħtieġa għal tkabbir akbar u għat-
tmexxija ’l quddiem ta’ jeddijiet iċ-ċittadini fis-suq uniku; jisħaq barra minhekk li d-
djalogu mal-imseħbin soċjali u mas-soċjetà ċivili huwa essenzjali biex tinġieb lura l-
fiduċja fis-suq uniku;

6. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-imseħbin soċjali, l-aktar fl-attwazzjoni u 
l-eżekuzzjoni tal-leġiżlazzjoni li fuqha hu mibni l-proġett tas-suq uniku, u li 
tappoġġjahom u tħeġġiġhom jikkondividu l-għarfien u l-esperjenza tagħhom f'dawn l-
oqsma.


