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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 ewlieni biex jintlaħqu l-objettivi tal-impjiegi tal-
istrateġija UE 2020;

2. Jenfasizza li l-forniment effettiv ta' servizzi hu kruċjali għat-tkabbir futur, għall-ħolqien 
tal-impjiegi u l-innovazzjoni;

3. Jinnota li l-opportunitajiet li joffri s-Suq Uniku għandhom jintużaw biex jagħtu ħajja 
ġdida lill-ekonomiji tal-Ewropa billi jiftħu aktar il-fruntieri għal prodotti u servizzi, 
filwaqt li joffru għażla akbar, jiftħu opportunitajiet ġodda ta' negozji għall-kumpaniji, u 
finalment joħolqu l-impjiegi;

4. Jilqa' l-COM (2011)8031 u jappoġġa bis-sħiħ l-attenzjoni fuq l-intrapriżi mikro f'test 
imsaħħaħ tal-SME, li se jkollu impatt pożittiv fuq l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE;

5. Jirrikonoxxi, fil-kuntest tas-Suq Uniku, ir-rwol siewi ta' punti uniċi ta' servizz (elettroniċi 
u fiżiċi) li jnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u l-ispejjeż ta' tranżazzjoni, itejbu l-effiċjenza, 
jiftħu s-suq, itejbu t-trasparenza u l-kompetizzjoni, u jwasslu f'inqas infiq pubbliku u 
f'aktar opportunitajiet għan-negozji inklużi SMEs u intrapriżi mikro biex jaċċessaw swieq 
u jżommu u joħolqu impjiegi ġodda; 

6. 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;

7. Jiddispjaċih li s-swieq tas-servizzi Ewropej għadhom frammentati; jitlob għal miżuri li 
jżidu l-mobilità fl-UE kollha billi jiġu ssimplifikati u mħaffa l-proċeduri għar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali bit-tisħiħ tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq 
Intern;

8. Jistieden lill-Kummissjoni fil-kuntest ta' leġiżlazzjoni mtejba biex twettaq valutazzjonijiet 
tal-impatt bir-reqqa u sabiex tidentifika oqsma ta' piżijiet eċċessivi, inkonsistenzi u miżuri 
bla ħtieġa u ineffettivi partikolarment fil-qasam tal-impjiegi u tal-affarijiet soċjali li jħallu 
impatt negattiv fuq il-funzjonament tas-Suq Uniku; jistieden lill-Kummissjoni tikkonsidra 
l-possibilità li tiżviluppa metodu li permezz tiegħu regola ġdida tieħu post oħra qadima 
('one in, one out rule');

9. Jitlob għal aktar impenn biex tipprogressa l-aġenda dwar regolamentazzjoni intelliġenti 
fis-sentejn li jmiss partikolarment f'dawk is-setturi relatati mat-tkabbir sostenibbli, 

                                               
1 "L-imminimizzar tal-piż regolatorju għall-SMEs: L-adattament tar-Regolamentazzjoni tal-UE għall-bżonnijiet 
tal-intrapriżi mikro"
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intelliġenti u inklużiv.


