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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jitlob lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni tiegħu għal reżoluzzjoni:

1. Jemmen li l-moviment liberu tal-persuni u tal-ħaddiema huwa wieħed mill-benefiċċji 
ewlenin tal-integrazzjoni Ewropea;

2. Jinkoraġġixxi l-inizjattivi kollha li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-mobilità 
transkonfinali bħala mezz tal-funzjonament effiċjenti tas-swieq tax-xogħol u bħala mezz 
biex jiżdied it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fl-UE; jirrikonoxxi l-ħtieġa tal-
modernizzazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE;

3. Huwa konvint li numru ta’ professjonijiet regolati għandhom jitnaqqsu u li l-qasam ta’ 
applikazzjoni tar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki għall-professjonijiet il-ġodda 
għandu jitwessa’ b’attenzjoni speċjali għas-setturi innovattivi u l-industriji diġitali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni għal aktar titjib u użu xieraq tas-Sistema ta’ Tagħrif tas-Suq Intern 
(IMI), sabiex ikun hemm sistema onlajn ċentralizzata u interoperabbli ta’ professjonijiet 
regolati, faċilment aċċessibbli għall-professjonisti u l-awtoritajiet pubbliċi, waqt li 
tissalvagwardja l-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta;

5. Jitlob li jkun hemm aġġornament tal-lista ta’ attivitajiet u li jiġu eżaminati r-regoli dwar 
ir-rikonoxximent awtomatiku f’oqsma speċifiċi, pereżempju fil-qasam tal-artiġjanat, in-
negozju u l-industrija;

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal standard komuni għar-reġistrazzjoni ta’ professjonijiet 
regolati u tistieden lill-Istati Membri jużawh;

7. Huwa konvint li għandu jkun hemm reġistru obbligatorju biex ikun jista’ jsir il-
monitoraġġ ta’ persuni li l-liċenzja professjonali tagħhom tkun ġiet irrevokata f’xi Stat 
Membru; dan ir-reġistru għandu jkun aċċessibbli għall-awtoritajiet pubbliċi relevanti fl-
Istati Membri kollha;

8. Jitlob għal approċċ pragmatiku għat-testijiet tal-lingwa, fejn ir-reġistrazzjoni hija possibbli 
mingħajr prova tal-lingwa, iżda dawn ikunu permessi fil-każ ta’ offerta ta’ impjieg;

9. Jitlob għal simplifikazzjoni ġenerali tal-proċessi amministrattivi involuti u għal tnaqqis 
tal-ispejjeż fil-livelli kollha inklużi dawk imġarrba minn professjonisti.


