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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 l-importanza tas-settur tal-konsumaturi, li jipprovdi impjieg lil kważi 15 % tal-
persuni impjegati kollha tal-UE, ta' ħaddiema tas-sengħa u dawk bla sengħa, u b'mod 
partikolari l-importanza tiegħu għaż-żgħażagħ; jinnota wkoll li 29 % tal-impriżi kollha tal-
UE, inkluż parti kbira tal-SMEs, jiffunzjonaw f'dan is-settur;

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat in-nuqqas ta' tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-ħaddiema u 
r-rekwiżiti tas-settur tal-konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-impjegabbiltà, speċjalment taż-
żgħażagħ, ta' persuni li ilhom qiegħda, ta' ħaddiema kbar fl-età u ta' dawk diżabbli, kif 
ukoll biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu aġġornati b'mod frekwenti sabiex l-impjegati 
jkunu jistgħu jwettqu kompiti ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir użu akbar tal-istrumenti eżistenti fil-livell tal-UE b'appoġġ għal 
sħubijiet strutturati bejn il-fornituri ta' ħiliet u l-impriżi, inkluż l-Alleanzi tal-Ħiliet tas-
Settur, fil-Programm Erasmus għal Kulħadd; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' sħubijiet bejn l-
iskejjel u l-impriżi, bħas-sistemi ta' taħriġ prattiku u skolastiku għall-apprendisti, 
appoġġati mill-Alleanza Ewropea għall-Apprendistati;

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi li jindirizzaw il-
ħtiġijiet ġodda tas-suq u jippromovu attivitajiet favur l-ambjent;

5. Jinnota xejriet importanti ġodda li jsaħħu l-effiċjenza fil-forniment ta' servizzi tal-
konsumaturi u jinkoraġġixxi l-appoġġ għal tali żviluppi, inkluż fil-qafas tas-Suq Uniku 
Diġitali; jitlob biex jingħata appoġġ addizzjonali lill-bejjiegħa żgħar minħabba li dawn 
ġeneralment għandhom inqas saħħa biex iżommu ruħhom aġġornati mat-tibdiliet 
teknoloġiċi;

6. Jinnota li x-xogħol mhux dikjarat jirrappreżenta kwistjoni importanti fis-settur tal-
konsumaturi, iġib miegħu riskji soċjali kbar u ħaddiema b'introjtu baxx li jkunu esklużi 
minn assigurazzjoni tas-saħħa u l-benefiċċji soċjali, u jitlob biex il-leġiżlazzjoni soċjali u 
tax-xogħol eżistenti tkun implimentata b'mod xieraq; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li 
tidħol fi djalogu mal-partijiet interessati fis-settur tal-konsumatur, fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea, biex tiġġieled ix-xogħol mhux dikjarat, tevalwa l-impatt tal-ekonomija informali 
fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tidentifika approċċ tal-UE li jiġġieled kontrih.


