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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-futur tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali
(2009/2222(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikoli 2 u 3(2) 
tiegħu, u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikoli 
9, 14, 106, 151, 153(1)(j) u (k), 159, 160 u 161 tiegħu, u l-Protokoll 26 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikolari l-Artikolu 36 taghha1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru. 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar u servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-
ferrovija u bit-triq2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern, b'mod partikulari l-Artikolu 1(3) tiegħu3,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1098/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali (2010)4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem ‘L-implimentazzjoni tal-
programm Komunitarju ta' Liżbona: Is-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali fl-Unjoni 
Ewropea’ (COM (2006) 177 finali) u  d-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni 
dwar is-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea (SEC(2006)0516),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Servizzi ta' interess 
ġenerali, inklużi s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali: impenn Ewropew ġdid’ 
(COM(2007)0725),

– wara li kkunsidra d-dokumenti ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni bl-isem 'Mistoqsijiet li 
spiss isiru dwar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2005 dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 86(2) tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna Statali fil-forma ta’ 
kumpens għal servizz pubbliku mogħti lil impriżi fdati bit-tħaddim tas-servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, u l-Qafas Komunitarju għall-għajnuna Statali fil-forma ta’ kumpens 
għal servizz pubbliku’ (SEC(2007)1516) u ‘Mistoqsijiet li spiss isiru dwar l-applikazzjoni 
tar-regoli għall-akkwisi pubbliċi għas-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali’ 
(SEC(2007)1514),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Ewropa 2020: Strateġija 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020) u r-riżoluzzjoni tiegħu 

                                               
1 ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 ĠU L 315, 3.12.2007.
3 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36-68.
4 ĠU L 298, 07.11.2008, p. 20-29.
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tas-16 ta' Ġunju 2010 dwar din il-komunikazzjoni1,

– wara li kkunsidra l-ewwel ‘Rapport Biennali dwar is-Servizzi Soċjali ta' interess ġenerali’ tal-
Kummissjoni (SEC(2008)2179) u t-tieni ‘Rapport Biennali dwar is-Servizzi Soċjali ta' interess 
ġenerali’ (SEC(2010)1284)2, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titlu ‘Lejn Att dwar is-Suq 
Uniku – Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna" (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Lejn funzjonament aħjar 
tas-Suq Uniku għas-servizzi - nibnu fuq ir-riżultati tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka 
tad-Direttiva tas-Servizzi' (COM(2011)0020) u id-dokument ta' ħidma tal-istaff tal-
Kummissjoni li akkumpanjaha (SEC(2011)0102) dwar il-proċess ta’ valutazzjoni 
reċiproka tad-Direttiva dwar is-Servizzi, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Stħarriġ Annwali dwar it-
Tkabbir: l-avvanz tar-rispons komprensiv tal-UE għall-kriżi" (COM(2011)0011 finali),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Andor dwar id-dispożizzjonijiet soċjali 
tat-Trattat ta’ Lisbona3,

– wara li kkunsidra r-rapport ta’ Monti tad-9 ta’ Mejju 2010 dwar ‘Strateġija ġdida għas-
Suq Uniku – għas-servizz tal-Ekonomija u s-Soċjetà Ewropea’4,

– wara li kkunsidra r-‘Rapport dwar l-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji għall-SSGI’ 
imħejji mill-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali fl-20085,

– wara li kkunsidra r-rapport bit-titlu ‘Qafas Ewropew Volontarju għall-Kwalità għas-
servizzi soċjali’ mħejji mill-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali fl-20106,

– wara li kkunsidra r-‘Rapport konġunt dwar il-’ imħejji mill-Kumitat għall-Protezzjoni 
Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali’ mħejji mill-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali fl-20107,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Forums għas-Servizzi 
Soċjali ta’ Interess Ġenerali li saru f’Lisbona f’Settembru 2007, f’Pariġi f’Ottubru 2008 u 
fi Brussell f’Ottubru 20108, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kunsill EPSCO tal-16 u t-17 ta’ 
                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Dokument ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanja lil COM(2008)0418 - Rapport Biennali dwar is-
Servizzi Soċjali ta' interess ġenerali.
3 Dibattit plenarji, l-Erbgħa 6 ta’ Ottubru 2010 – Brussell, punt 13, Dispożizzjonijiet Soċjali tat-Trattat ta’ 
Lisbona (dibattitu), dikjarazzjoni ta’ László Andor, Membru tal-Kummissjoni.
4 Rapport lill-President tal-Kummissjoni Ewropea minn Mario Monti, 9 ta' Mejju 2010.
5 Kunsill tal-UE, 16062/08, ADDI, 20 ta’ Novembru 2008.
6 SPC/2010/10/8 finali.
7 Council of the EU, 6500/10, 15 February 2010.
8 L-Ewwel Forum dwar Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali, 17 ta’ Settembru 2007, Lisbona, Presidenza 

Portugiża;
  It-Tieni Forum dwar Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali (SSGI), 28 u 29 ta’ Ottubru 2008, Presidenza 

Franċiża;
  It-Tielet Forum dwar Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali (SSGI), 26 u 27 ta’ Ottubru, Brussell, Presidenza 
Belġjana.
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Diċembru 2008, 8 u 9 ta’ Ġunju 2009 u 6 u 7 ta’ Diċembru 20101,

– wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja:
tad-19 ta’ April 2007 fil-każ C-295/05 Tragsa,
- tat-18 ta’ Dicembru 2007 fil-każ C-532/03, Il-Kummissjoni vs l-Irlanda (Is-Servizzi tas-

Salvatagg Irlandizi),
- tat-13 ta’ November 2008 fil-każ C-324/07 Coditel Brabant,
- tad-9 ta’ Ġunju 2009 fil-każ C-480/06, Il-Kummissjoni vs il-Ġermanja (Stadtwerke 

Hamburg),
- tal-10 ta’ Settembru 2009 fil-każ C-206/08 Eurawasser,
- tad-9 ta’ Ottubru 2009 fil-każ C-573/07 Sea S.r.l.,
- tal-15 ta’ Ottubru 2009 fil-każ C-196/08, Acoset,
- tal-15 ta’ Ottubru 2009 fil-każ C-275/08, Il-Kummissjoni vs il-Ġermanja (Datenzentrale 

Baden-Württemberg),
- tal-25 ta’ Marzu 2010 fil-każ C-451/08 Helmut Müller,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tas-6 ta' Diċembru 2006 dwar il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju 
ta' Liżbona: Is-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea’2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar Mudell Soċjali 
Ewropew għall-Futur3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2006 dwar il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar servizzi ta' interess ġenerali4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-14 ta' Marzu 2007 dwar is-servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali fl-Unjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2009 dwar l-Ekonomija Soċjali7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-

                                               
1 Kunsill tal-UE, stqarrija stampa (Stqarrija 358), l-2916 laqgħa tal-Kunsill dwar Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, Brussell, 16 u 17 ta’ Diċembru 2008.
Kunsill tal-UE, stqarrija stampa 9721/2/09 REV 2 (Stqarrija 124), l-2947 laqgħa tal-Kunsill dwar Impjiegi, 
Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, Lussemburgu, 8 u 9 ta’ Ġunju 2009.
Kunsill tal-UE, stqarrija stampa 17323/1/10 REV (Stqarrija 331PR CO 43), it-3053 laqgħa 
tal-Kunsill dwar Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, Brussell, 6 u 7 
ta’ Diċembru 2010, Servizzi soċjali ta’ interess ġenerali, p. 18.
2 Opinjoni CdR 181/2006 fin fuq COM(2006)0177.
3 Testi adottati, P6_TA(2006)0340.
4 Testi adottati, T6-0380/2006.
5 Testi adottati, P6_TA(2007)0070.
6 Testi adottati, P6_TA(2008)0467.
7 Testi adottati, P6_TA(2009)0062.
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nies esklużi mis-suq tax-xogħol1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Mejju 2010 dwar żviluppi ġodda fl-
akkwisti pubbliċi2,

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Istħarriġiet Eurofound dwar il-Kwalità tal-Ħajja tal-2003 u 
l-20073,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2011),

A. billi t-Trattati jafferma l-objettiv tal-Istati Membri hu t-titjib kostanti tal-kondizzjonijiet 
tal-ħajja u tax-xogħol, u l-objettiv tal-Unjoni bħala l-benessri tal-popli tagħha, li 
għandhom jinkisbu permezz tal-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa msejjes fuq tkabbir 
ekonomiku ekwilibrat, ekonomija soċjali tas-suq altament kompettittiva li timmira lejn l-
okkupazzjoni sħiħa u l-progress soċjali, il-ħarsien u t-titjib tal-ambjent, it-taqbida kontra l-
esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, il-promozzjoni tal-ġustizzja u l-ħarsien soċjali, l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solid“rjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tal-
jeddijiet tal-minuri,

B. billi l-Artikolu 14 tat-TFUE u l-Protokoll 26 tiegħu espliċitament jindirizzaw is-servizzi 
ta’ interess ġenerali (SGI) li jinkludu s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali (SSGI), kemm 
ekonomiċi kemm non-ekonomiċi; u billi huwa kkonfermat li l-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali għandhom ir-rwol essenzjali u diskrezzjoni wiesgħa fil-għoti, l-
ikkummissjonar u l-organizzar tas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (SGEI), u li t-
Trattati ma jaffettwawx il-kompetenza tal-Istati Membri li jagħtu, jikkummissjonaw u 
jorganizzaw is-servizzi non-ekonomiċi ta’ interess ġenerali (SGNEI),

C. billi l-għoti ta’ SSGI universalment disponibbli, ta’ kwalità għolja, aċċessibbli u li 
kulħadd jiflaħ iħallas għalihom, għalhekk jista' jitqies bħala pilastru essenzjali tal-mudell 
soċjali Ewropew u bħala s-sies għal kwalità tajba tal-ħajja u għall-ksib tal-objettivi 
ekonomiċi tal-UE,

D. billi l-Artikoli 4(2) u 5(3) tat-TUE jħaddnu s-sussidjarjetà f’livell lokali, jagħtu 
rikonoxximent formali lill-awto-gvern reġjonali u lokali u jagħtuhom rwol isħaħ,

1. Iqis li l-SSGI u l-utenti tagħhom għandhom għadd ta’ karatteristiċi speċjali oltre l-
karatteristiċi komuni tal-SGI. L-SSGI jħaddnu, oltre għas-servizzi tas-saħħa, kemm 
servizzi statutorji kemm servizzi komplementari universalment disponibbli, mogħtijin 
direttament lill-persuna, li għandhom rwol preventiv, ta' koeżjoni soċjali u ta' inklużjoni u 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2009)0371.
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0173.
3 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm.
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jsawru jeddijiet soċjali fundamentali tanġibbli;

2. Jisħaq li l-aċċess għall-SSGI għandu jkun universali u indipendneti mill-ġid jew dħul, u 
ma humiex biss għall-utenti vulnerabbli;

3. Jilqa' b’sodisfazzjon ir-rakkomandazzjoni fir-rapport Monti li s-servizzi ta’ broadband 
internet u bankarji jkunu servizzi universali ġodda, li għandhom ikunu rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni Ewropea;

4. Jissottolinja l-fatt li l-SSGI jagtħu kontribut ekonomiku maġġuri f’termini ta’ impjiegi, 
attività ekonomika u kapaċità tal-akkwist – it-tieni Repport Biennali tal-Kummissjoni 
jindika li s-settur tas-saħħa u tas-servizzi soċjali jammonta għal 5% tal-produzzjoni 
ekonomika u jimpjega 21.4 miljun ruħ - u li l-SMEs b'mod partikolari jiddependu minn 
SSGI ta' kwalità għolja;

5. Jisħaq li l-awtoritajiet lokali jkollhom rwol fundamentali fid-definizzjoni, il-finanzjament, 
il-għoti u l-attribuzzjoni tal-SSGI: huwa stmat li l-gvern lokali u reġjonali jiswa 15.9% tal-
GPD tal-UE-27, waqt li l-gvern lokali waħdu jammonta għal 12% u n-nefqa tiegħu fuq il-
ħarsien soċjali tammonta għal 3% (EUR 378.1 biljun);

6. Jemmen li l-fini primarju tal-SSGI huwa li jinkisbu l-objettivi tal-politika soċjali u li l-
jeddijiet soċjali jsiru tanġibbli għall-individwi u l-gruppi u li l-SSGI tkun bosta drabi parti 
sħiħa mis-sistemi ta’ sigurtà soċjali; jindika li l-Istħarriġiet tal-Eurofound dwar il-Kwalità 
tal-Ħajja1 vverifikaw li wieħed mill-aktar mezzi importanti ta’ kif titjieb il-kwalità tal-
ħajja taċ-ċittadini, b’mod li tkun permessa l-inklużjoni sħiħa fis-soċjetà u li jkun hemm il-
koeżjoni soċjali u territorjali, huwa permezz tal-għoti u l-iżvilupp tal-SGI inklużi l-SSGI;

7. Iqis li l-esperjenza tgħallem li l-objettiv tal-massimizzazzjoni tal-profitti tal-fornituri 
kummerċjali tal-SSGI jikkunfliġġi mal-prinċipji u l-objettivi tal-SSGI;

8. Jisħaq li l-awtoritajiet nazzjonali u lokali mdaħħlin fil-għoti tal-SSGI jew fil-għoti tal-
mandati dwarhom jeħtieħu bażi ġuridika ċara għas-servizzi u l-infieq tagħhom, u li għad li 
s-servizz ta’ tagħrif u kjarfika żviluppat mill-Kummissjoni huwa essenzjali, fl-istess waqt 
mhux biżżejjed u ma jħarisx lill-fornituri tal-SSGI milli jkunu impunjati legalment;

9. Iqis li la hu effikaċi u lanqas demokratikament aċċettabbli li l-QEĠ ikun mistenni minnha 
li tissokta tiddeċiedi fuq kwestjonijiet li għandhom ikunu kkjarifikati fil-leġiżlazzjoni;

10. Jisħaq li l-SSGI huma investiment indipendenti għall-futur tal-Ewropa, u jinsabu taħt 
pressjoni kbira minħabba fil-kriżijiet ekonomiċi u bankarji u l-programmi ta’ awsterità 
governattiva, li qed iwasslu għal domanda akbar għalihom;

11. Iqis li l-prinċipju tas-solidarjetà u t-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea jirrikjedu li l-kriżi, bit-
tkabbir li qed iġġib fil-qgħad u l-faqar, għandha tkun indirizzata b’baġit tal-UE li jkun 

                                               
1 Eurofound – Stħarriġiet dwar il-Kwalità tal-Ħajja 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef09108.htm.
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ferm imkabbar, bit-tisħiħ tal-fond strutturali, b’mod partikolari il-Fond Soċjali Ewropew, 
u b’aġenzija Ewropea ġdida għad-debiti;

12. Jemmen li l-l-għoti ta’ SSGI ta’ kwalità jirrikjedi li l-gvernijiet tal-Istati Membri jiżguraw 
qafas finanzjarju għall-SSGI li jiggarantixxi l-kontinwità tas-servizzi u l-finanzjament 
stabbli, kif ukoll dħulijiet u kondizzjonijiet tax-xogħol deċenti u taħriġ għal dak li jwasslu 
s-servizzi;

13. Iqis li, biex jinżamm l-għoti ta' SSGI ta' kwalità, l-Istati Membri jeħtieġu flussi tad-dħul 
ġodda, bħalma hija t-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji;

14. Jemmen li hemm konsenus Ewropew wiesa’ li l-SSGI huma essenzjali għall-benessri tal-
popli tagħna u għal ekonomija effiċjenti imma li ma hemm l-ebda ftehim la fil-
Kummissjoni u fil-Kunsill u lanqas bejniethom dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri prattiċi 
ħalli jintegħlbu l-ostakli identifikati għall-għoti u l-iżvilupp tal-SSGI;

15. Jisħaq dwar il-fatt li l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali għandhom ikunu liberi li 
jiddeċiedu kif l-SSGI għandhom ikunu ffinanzjati u mogħtijin, hux direttament jew mod 
ieħor, bl-użu tal-istrumenti disponibbli kollha ħalli jkun żgurat li l-objettivi soċjali tal-
Unjoni ma jisfawx dgħajfin minħabba r-regoli tas-suq wieħed, u fl-istess waqt ikunu qed 
isostna ambjent li jippromwovi l-kwalità, l-aċċessibilità u l-effiċjenza fil-għoti tas-
servizzi;

16. Jitlob li jkun leġiżlazzjoni tal-UE li tippermetti soċjetajiet ta’ assistenza, assoċjazzjonijiet 
u fondazzjonijiet li jaħdmu fuq bażi transnazzjonali;

17. Jitlob li jkunu ċċarati l-prinċipji bażiċi dwar il-kontroll tal-assistenza statali u għal rieżami 
tal-kriterji għall-kalkolu tal-kumpens tal-obbligi tas-servizz pubbliku;

18. Jitlob li r-respons Monti-Kroes tal-2005 għall-każ Atlmark jitwessa' ħalli jiġu 
ssemplifikati r-regoli, titjieb il-flessibilità fl-applikazzjonijiet tagħhom, u jitwessgħu d-
derogi. Il-minimu de minimis għandu jogħla għal mill-anqas EUR 500,000 fuq ċiklu 
triennali;

19. Jitlob li jkun riformati l-kriterji għall-klassifika ekonomika u non-ekonomika tal-SSGI fil-
qafas tal-leġiżlazzjoni kurrenti tal-UE;

20. Jisħaq li r-regoli tal-akkwist pubbliku jeħtieġ li jiġu ssemplifikati u jsiru aktar flessibbli 
ħalli l-obbligi tas-servizz pubbliku jitwettqu;

21. Jitlob lill-Kummissjoni formalment tirrikonoxxi modalitajiet oħrajn għall-għażla tal-
fornituri, bħalma huma l-metodi 'in-house' u 'service concession', u espliċitament li 
jingħata valur ugwali lill-opzjonijiet kollha għall-ikkuntrattar u l-finanzjament tal-SSGI; 
jitlob li jkun hemm it-twessigħ tal-metodu ‘in-house’ ħalli jkunu inklużi l-fornituri tas-
servizzi li jissodisfaw kriterji speċifiċi ta' interess ġenerali;

22. Jappoġġja l-ankrar normattiv ta’ opzjoni ta’ sejħiet għall-offerti ‘in-house’ prattiċi għall-
SSGI, imsejsin fuq il-mudell tar-Regolament rivedut 1370/2007 dwar is-servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-toroq, li jistgħu jiddisponu li kull awtorità 
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lokali kompetenti tista’ tiddeċidi li tagħti s-servizzi hija stess jew li tagħti l-kuntratti ta’ 
servizz pubbliku lil entità legalment distinta li l-awtorità lokali kompetenti jkollha kontroll 
fuqha simili għal dak li jkollha fuq id-dipartiment tagħha stess;

23. Jemmen li l-awtoritajiet lokali għandhom jiddaħħal fil-proċess li għaddej bħalissa – li qed 
jaħdem minn isfel ’il fuq – ta’ reviżjoni mill-qiegħ tar-regoli tal-akkwist pubbliku ħalli 
jiġu evitati diskrepanzi bejn ir-regoli u l-modi ta’ organizzazzjoni fil-post;

24. Jitlob redefinizzjoni tal-kunċett tal-‘aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża’ ħalli l-
kriterji soċjali u ta’ kwalità nazzjonali u lokali għall-għoti tal-SSGI jsiru rekwiżit 
obbligatorju fil-kuntratti ta’ akkwist pubbliku, inklużi s-subappalti;

25. Jisħaq li l-problemi li l-fornituri tal-SSGI identifikaw jeħtieġ li jinstabulhom soluzzjonijiet 
minnufih;

26. Jitlob li jkun hemm programm ta' riforma, li jkun jinkludi adattament u kjarifika 
leġiżlattivi f'livell Ewropew, li jkunu jappoġġjaw il-karatteristiċi speċifiċi tal-SSGI;

27. Iqis li l-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali ta kontribut importanti għall-komprensjoni u r-
rwol tal-SSGI, imma li ma hux suffiċjentement rappreżentattiv jew trasport biex iservi ta’ 
xprun ta' programm ta' riforma;

28. Jipproponi t-twaqqif ta’ taskforce multi-stakeholder ta’ livell għoli – inizjalment b’mandat 
ta’ sentejn – li tkun miftuħa, flessibbli u trasparenti, ħalli ssir l-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ta’ politika identifikati f’dan ir-rapport u fir-rakkomandazzjonijiet tat-3et 
Forum, fit-tieni Rapport Biennali tal-Kummissjoni u fir-rapporti tal-SPC, kif ukoll fil-
proposti relevanti l-oħrajn; ħalli tibda rieżami sħiħ tar-regoli kollha, partikolarment ir-
regoli tal-għajnuna statli u tal-akkwist pubbliku, li għandhom impatti fuq l-SSGI u 
tivvaluta kif jeħtieġ li jitfasslu mill-ġdid b'mod li jirrispettaw u jappoġġjaw ir-
responsabilitajiet tal-Istati Membri fid-definizzjoni u l-għoti tal-SSGI, billi jitqies ir-
rieżami kurrenti tar-regoli min-naħa tal-Kummissjoni;

29. Iqis li, bħala parti mill-mandat tagħha, it-taskforce proposta għandha wkoll tqis l-
innovazzjonijiet bħalma huma ċentru Ewropew ta’ riżorsi għall-SSGI, reġistru tal-SSGI 
f'kull Stat Membru, skema pilota dwar il-kura tal-anzjani, u programmi ta’ azzjoni msejsin 
fuq il-Qafas Volontarju Ewropew għall-Kwalità (VQF);

30. Jitlob li jkun hemm ir-4a’ Forum Ewropew dwar l-SSGI, organizzat mill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament, li jkompli l-inizjattiva tar-rapport Ferreira 
2007, u li jirrieżamina l-progress dwar ir-riforma; u li t-taskforce tippreżenta rapport ta’ 
progress lir-4a’ Forum, billi lill-Forum tagħtih kontinwità, direzzjoni u sostanza;

31. Tħeġġeġ li t-taskforce tkun presjeduta mid-DG għall-Affarijiet Soċjali tal-Kummissjoni; li 
fost il-membri tagħha jkun hemm id-DĠ Kompetizzjoni, id-DĠ Suq Wieħed, id-DĠ 
Ambjent u d-DĠ Sanco, il-Kunsill Ewropew għall-Affarijeit Soċjali (EPSCO), l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fl-SSGI; li, minħabba l-mandat 
demokratiku tagħhom, kemm il-Parlament kemm il-Kumitat għar-Reġjuni jeħtieġ li jkunu 
mdaħħlin ċentralment; u li l-impriżi u stakeholders ta’ ekonomija soċjali, inklużi l-
assoċjazzjoni volontarji, kif ukoll l-awtoritajiet lokali, għandhom ikunu rappreżentati;
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32. Jilqa’ l-VQF imma jisħaq li l-applikazzjoni tal-prinċipji għandha tkun monitorjata bl-użu 
tal-kriterji ta’ kwalità proposti u li l-istakeholders għandhom jiddaħħlu fil-proċess;

33. Iħeġġeġ li l-Istati Membri jużaw il-VQF ħalli jfasslu sistemi ta’ akkreditazzjoni u 
monitoraġġ tal-kwalità, u li l-implimentazzjoni tal-VQF tkun ivvalutata b’riferiment għall-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Protokoll 26 TFUE;

34. Jisħaq li kondizzjonijiet tax-xogħol deċenti u stabbli u taħriġ ta’ kwalità huma essenzjali
għall-għoti ta’ servizzi soċjali ta’ kwalità;

35. Iqis li l-prinċipji tal-VQF għandhom jintużaw ħalli jgħinu fid-definizzjoni tal-kriterji ta' 
kwalità obbligatorja li jiġu applikati għar-regoli riveduti tal-akkwist pubbliku;

36. Jipproponi li l-assenza ta’ riferiment fil-VQF għall-finanzjament u l-istatus ta' fornitur ta' 
servizz għandha tkun rimedjata;

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, u 
lill-Kumitat għar-Reġjuni.



PR\859444MT.doc 11/15 PE438.251v02-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Id-dinja nbidlet mindu r-Rapport Hasse Ferreira indirizza s-Servizzi Soċjali ta’ Interess 
Ġenerali (SSIĠ) fl-2007. L-ewwel nett, il-mudell ekonomiku ta’ regolamentazzjoni limitata 
promoss b’diligenza mill-Kummissjoni u mill-Kunsill tul ħafna snin ikkrolla b’mod 
spettakolari fi tmiem dik is-sena. It-tieni nett, u b’mod aktar pożittiv, hemm l-ambjent 
regolatorju u ta’ politika ġdid tat-Trattat ta’ Lisbona għall-appoġġ u l-iżvilupp tas-SSIĠ. Is-
SSIĠ huma pilastri soċjali u ekonomiċi essenzjali tas-soċjetajiet tagħna.  Jeħtieġ li jinstabu l-
mezzi biex jiġu ffinanzjati adegwatament. Dan ir-rapport jidentifika possibilitajiet biex jiġu 
indirizzati l-preokkupazzjonijiet tal-fornituri u tal-utenti tas-SSIĠ b’mod progressive u 
deċiżiv. B’mod partikolari, huwa kruċjali li jiġi stabbilit korp uffiċjali ddedikat li jopera minn 
isfel għal fuq li jinvolvi lill-partijiet interessati kollha biex jidentifika u jimplimenta r-riformi 
meħtieġa.

Il-Kriżi Ekonomika:
Kien hemm spejjeż ekonomiċi u soċjali enormi tal-ikkrollar inklużi l-istaġnar ekonomiku, 
żidiet kbar fir-rati tal-qgħad u faqar. F’xi każijiet id-dejn u d-defiċits baġitarji tal-Istati 
Membri laħqu livelli ta’ kriżi permezz tas-soċjalizzazzjoni tad-dejn tal-banek privati. Il-
pressjonijiet baġitarji ġġenerati minn din is-sitwazzjoni qed ipoġġu tensjoni enormi fuq l-
iffinanzjar tas-SSIĠ u huma addizzjonali għall-pressjonijiet li hemm fuq dawn is-servizzi 
kkawżati mill-mudell ekonomiku neoliberali, li jqis lil dawn is-servizzi bħala extras 
fakultattivi. Din il-ħaġa ggravat it-tħassib li ilu jkollhom il-fornituri tas-SSIĠ kif ukoll iċ-
ċittadini, rigward ir-restrizzjonijiet imposti mill-interpretazzjonijiet li tagħmel il-Kummissjoni 
tat-Trattati, dwar kif is-SSIĠ huma ffinanzjati u mwassla. 

Il-politika attwali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni hi li tenfasizza l-konsolidazzjoni fiskali - ir-
restawrazzjoni tal-kriterji tad-dejn u tad-defiċit baġitarju tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir (PST) 
għalkemm il-kriżi żvelat in-natura għalkollox inadegwata tal-PST bħala miżura ta’ stat ta’ 
saħħa ekonomiku tajjeb. Id-dibattitu dwar kif dawn il-problemi għandhom jiġu indirizzati 
huwa wkoll dwar kif insalvaw il-Mudell Soċjali Ewropew mill-ħsara fatali. It-tfittxija tal-
kombinazzjoni t-tajba għal kull Stat Membru tan-nefqa fis-servizzi ta’ interess ġenerali, it-
tassazzjoni, u l-istimolu li jgħin lill-ekonomiji tagħna jikbru b'mod sostenibbli, u b'hekk ikun 
possibbli li d-dejn u d-defiċits jitnaqqsu għal proporzjonijiet li jkunu jistgħu jiġu mmaniġġjati 
f’perjodu definit raġonevoli, ġew abbandunati favur aġenda ideoloġika b'mod għami. Ir-rwol 
kritiku li s-SSIĠ jistgħu jwettqu f’dan iż-żmien kemm bħala xibka ta’ sikurezza u kemm 
bħala imbottatura għat-tkabbir s’issa fil-biċċa l-kbira ġie injorat.

It-Trattat ta' Lisbona
Madankollu, il-potenzjali regolatorju u politiku ġdid tat-Trattat ta’ Liżbona, jekk jiġi intużat 
b’mod intelliġenti, jista’ jgħin biex jiġġedded dan l-ingredjent essenzjali tal-Mudell Soċjali 
Ewropew. Ir-rispons għall-kriżi jista’ jkun opportunità għal impenn politiku mġedded għar-
rwol soċjali u ekonimiku tas-SSIĠ universali.

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda tat-Trattat (Artikoli 3.3 u 9 tat-TFUE) jagħtina s-setgħa li 
niżviluppaw Ekonomija tas-Suq Soċjali moderna. L-Artikolu 14 tat-TFUE jagħraf li s-
Servizzi ta' Interess Ekonomiku Ġenerali (SIEĠ) huma parti intrinsika mill-mudell soċjali 
Ewropew.  Il-Protokoll 26 jiddikjara b’mod ċar ir-responsabilitajiet tal-Istati Membri fit-
twassil ta’ tali servizzi, filwaqt li l-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tagħraf id-dritt 
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taċ-ċittadini li jkollhom aċċess għas-SIEĠ.

Dan ir-rapport jidentifika possibilitajiet biex jiġu indirizzati l-preokkupazzjonijiet tal-fornituri 
u tal-utenti tas-SSIĠ b’mod progressive u deċiżiv. Jidentifika l-leġiżlazzjoni u l-politika li 
jistgħu jiġu żviluppati biex ikun żgurat li s-Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali (SSIĠ), 
kemm ekonomiċi u kemm mhux ekonomiċi, jingħataw is-setgħa biex ikunu jistgħu jwettqu r-
rwol normali tagħhom, filwaqt li jgħinuna noħorġu mill-kriżi, u jikkontribwixxu biex tiġi 
realizzata l-istrateġija soċjali u ekonomika tal-2020, kif rikonoxxut mill-Kunsill Ewropew 
għall-Affarijiet Soċjali f’Diċembru 2010,

Ir-Rwol Soċjali tas-SSIĠ
Is-Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali (SSIĠ) huma suddiviżjonijiet tas-Servizzi ta’ Interess 
Ġenerali (SIĠ) u skont interpretazzjonijiet prevalenti xi drabi huma kkategorizzati bħala 
servizzi ‘ekonomiċi’. Is-SSIĠ u l-utenti tagħhom għandhom għadd ta’ karatteristiċi speċjali 
minbarra l-karatteristiċi komuni tal-SIĠ. Is-SSIĠ jħaddnu, oltre għas-servizzi tas-saħħa, 
kemm servizzi statutorji u kemm servizzi komplementari universalment disponibbli, 
mogħtijin direttament lill-persuna, li jwettqu rwol preventiv, ta' koeżjoni soċjali u l-jeddijiet 
soċjali fundamentali jagħmluhom tanġibbli.

Servizzi universali ta’ kwalità għolja bħalma huma s-saħħa, l-ekdukazzjoni u l-kura tat-tfal, u 
servizzi essenzjali ta’ netwerks bħalma huma t-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet, 
jiżguraw soċjetà sana, attiva, koeżiva u inklussiva, u huma essenzjali wkoll għal livelli ogħla 
ta’ parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u għall-iżvilupp ta’ ekonomija tas-suq soċjali 
kompetittiva.

Ir-Rwol Ekonomiku tas-SSIĠ
Is-SSIĠ fit-totalità tagħhom jagħmlu kontribut sinifikanti ħafna f’dawk li huma impjiegi, 
attività ekonomika u setgħa tax-xiri fl-ekonomija. It-Tieni Rapport li jsir Kull Sentejn dwar is-
SSIĠ tal-Kummissjoni jindika li s-Servizzi tas-Saħħa u s-Servizzi Soċjali jgħoddu 5% tal-
kontribut ekonomiku u jimpjegaw madwar 21.4 miljun ruħ. 

Is-CEEP1 tistma li l-fornituri tas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali (SIĠ) fl-UE jikkontribwixxu 
direttament 26% (EUR 2412 Biljun) tal-PGD tal-UE u jimpjegaw 64 miljun ruħ, li terz 
minnhom huma impjegati fis-servizzi tas-saħħa u fis-servizzi soċjali.

Ir-riċerka tal-Eurofound stabbiliet fl-Istħarriġ li għamlu dwar il-Kwalità tal-Ħajja, li wieħed 
mill-modi l-aktar importanti kif tittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini, fejn tkun żgurata 
inklużjoni sħiħa fis-soċjetà, u fejn ikun hemm dispożizzjoni għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali hu billi jiġu pprovduti u żviluppati SIĠ/SSIĠ, kemm jekk mogħtija minn 
Dipartimenti u Aġenziji Statali, awtoritajiet lokali, kemm jekk minn intrapriċi u atturi tal-
ekonomija soċjali bħalma huma l-assoċjazzjonijiet mutwi, il-kooperattivi, u l-
organizzazzjonijiet volontarji.

Finanzjament

                                               
1 CEEP: Mapping of the Public services: 
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Mapping/CEEP_mapping%20experts%20report.pdf.
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Approċċ ta’ solidarjetà tat-tip Communautaire, baġit tal-UE li jkun imtejjeb ħafna biex jgħin 
lill-ekonomiji aktar batuti, rwol akbar għall-Bank Ewropew tal-Investiment, u aġenzija tad-
dejn Ewropea biex tistabbilizza l-ispejjeż tad-dejn, ikunu jiżguraw irkupru aktar malajr u 
jsaħħu l-Unjoni Ewropea fi żmien meta hemm forzi ċentrifugali dejjem aktar qawwija li qed 
idgħajfu lill-Unjoni. It-taxxa fl-Ewropa kollha ta’ mhux aktar minn 0.5% fuq it-
transazzjonijiet finanzjarji, kif miftiehem fir-Rapport Berès, tkun tiġbor EUR 200 biljun fis-
sena.

INIZJATTIVA BIEX TIĠI AVVANZATA R-RIFORMA
L-Awtoritajiet Pubbliċi impenjati fil-provvediment jew il-mandatar tas-SSIĠ jeħtieġu 
pedament legali ċar biex fuqu jibbażaw is-servizzi u l-ispejjes tagħhom. Is-servizz ta’ 
informazzjoni u kjarifikazzjoni żviluppat mill-Kummissjoni huwa essenzjali għall-fornituri u t-
titjib ta’ dawk is-servizzi għandu jiġi milqugħ b’sodisfazzjon. Imma l-kjarifiki tal-Kummissjoni 
ma neħħewx l-inċertezza legali. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja hija ffaċċjata bil-kompitu li 
taġġudika dwar dawn il-kwistjonijiet li għandhom jiġu ċċarati fil-leġiżlazzjoni. Dan mhuwiex 
sodisfaċenti mil-lat demokratiku jew mil-lat tat-teħid effiċjenti tad-deċiżjonijiet.
L-intrapriżi volontarji jew tal-ekonomija soċjali, bi ftit riżorsi jew strutturi ta’ maniġment, li 
qed iwasslu s-SSIĠ, jistgħu jispiċċaw insolventi minħabba l-piż tar-rekwiżiti burokratiċi tal-
akkwist u tar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat. Dan għandu l-effett li jillimita l-kapaċità 
tagħhom u r-rieda tal-awtoritajiet lokali li jużaw tali organizzazzjonijiet għat-twassil tas-
servizzi u biex jiġu ppilotati servizzi innovattivi.
L-isfida hi li niddelinjaw u nipprovdu qafas sikur u flessibbli għas-SSIĠ, bl-użu tal-istrumenti 
kollha li għandna għad-dispożizzjoni tagħna, biex niżguraw li l-objettivi soċjali tal-Unjoni jiġu 
appoġġati u mhux imxekkla minn regoli maħsuba biex jirregolaw l-intrapriżi kummerċjali. 
Fil-fehma tar-Rapporteur pakkett ta’ riforma għandu jinkludi Regolament Qafas għas-SĠIE1 bl-
użu tal-Artikolu 14 tat-TFUE biex jiġu ddefiniti s-servizzi ta' interess ġenerali u jiġi delimitat l-
impatt taAwtorità Superviżorja Ewropearegoli tas-suq uniku. Ir-Regolament jista’ jiddistingwi 
bejn SIĠ ekonomiċi u dawk mhux ekonomiċi, u jikkonsolida u jiċċara l-prinċipji ġenerali u l-
kundizzjonijiet komuni għall-operazzjoni b’suċċess ta’ dawn is-servizzi. Madankollu l-
konfigurazzjoni politika tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tagħmilha improbabbli li tali 
leġiżlazzjoni tista’ tiġi adottata fil-ġejjieni qrib, u s-soluzzjonijiet huma meħtieġa issa.
Dan ir-rapport jagħti l-punti prinċipali ta' Programm ta' Riforma li jindirizza d-diffikultajiet 
maħluqa mir-regoli tal-Akkwist u tal-Għajnuna mill-Istat għat-twassil tas-SSIĠ, u kwistjonijiet 
oħra u jagħmel proposti biex jintlaħaq approċċ flessibbli għall-awtoritajiet nazzjonali u lokali 
fl-iffinanzjar u l-attribuzzjoni tas-SSIĠ, kemm wieħed u kemm l-ieħor bħala servizzi 'interni’. 
Ir-riformi għandhom jindirizzaw ukoll inter alia: Ir-rwol tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali u l-
atturi u l-organizzazzjonijiet ta’ volontarjat fit-twassil tas-SSIĠ; Jiddefinixxu bħala 
obbligatorja, il-konformità mal-kriterji nazzjonali u lokali soċjali u ta’ kwalità fil-kuntratti tal-
akkwist, inkluż fejn jintużaw is-sottokuntratturi; Jindirizzaw il-kwistjoni ta’ dawk li jaħdmu 
għal rashom foloz fil-provvediment tas-SSIĠ; Statut tal-UE biex is-soċjetajiet mutwi jkunu 
jistgħu joperaw fuq bażi transnazzjonali.

Task force li tinvolvi Diversi Partijiet Interessati
B’mod l-aktar importanti Programm ta’ Riforma għas-SSIĠ jeħtieġ qafas uffiċjali ddedikat 
għall-implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa. Dan ir-Rapport jipproponi l-istabbiliment ta’ 

                                               
1 Abbozz ta’ Regolament SĠIE mill-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi: proinsias.derossa@europarl.europa.eu
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‘Task force ta’ Livell Għoli li tinvolvi diversi Partijiet’, li hija appoġġata fir-
Rakkomandazzjonijiet tat-Tielet Forum li jsir Kull Sentejn dwar is-SSIĠ. Il-mandat tat-Task 
Force ikun li tfittex konsensus wiesa’ dwar id-diversi proposti inklużi dawk tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kummissjoni, tal-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali (KPS), tas-Sħab Soċjali, u tal-
korpi rappreżentanti tal-fornituri u tal-utenti; li tidentifika l-politika u l-adattamenti legali 
meħtieġa biex jiġu stabbiliti standards ta’ kwalità għolja u ċ-ċertezza legali meħtieġa biex tkun 
żgurata r-realizzazzjoni tar-rwol soċjali u ekonomiku li s-SSIĠ jistgħu jwettqu fis-soċjetà 
Ewropea. Is-sħubija tagħha tkun tikkonsisti fl-organizzazzjonijiet imsemmija qabel u għandha 
tkun ippreseduta mid-DĠ Affarijiet Soċjali u SSIĠ-sħubija għandha tinkludi wkoll lid-DĠ 
Kompetizzjoni, lid-DĠ Suq Uniku, lid-DĠ Ambjent, u lid-DĠ Sanco. Ikollha mandat inizjali 
ta’ sentejn, bl-objettiv li tagħmel rapport ta’ progress għar-Raba’ Forum li jsir Kull Sentejn 
dwar is-SSIĠ, li hu wkoll propost minn dan ir-rapport. 

Idea addizzjonali, li jistħoqqilha kunsiderazzjoni mit-Task Force proposta, ġejja mill-
UNIOPSS2 li tipproponi a ‘Ċentru tar-Riżorsi Ewropew għas-SSIĠ’. Dan jista’ jkun punt ta’ 
referenza tekniku bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni u s-Soċjetà Ċivili fil-livell tal-UE.   
Jista' jippromwovi qafas legali Ewropew effettiv, jiffaċilita l-investiment, jiskambja l-aħjar 
prattika, jiġbor l-istatistika u jorganizza studji komparattivi. Jkun jista' jiġi kkonsultat dwar 
kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva b'impatt fuq is-SSIĠ. Ir-Rapport Monti dwar ‘It-Tlestija 
tas-Suq Uniku (2010)’ jargumenta li s-SIĠ għandhom rwol importanti ekonomikament u 
soċjalment u jikkonkludi li hemm il-ħtieġa ta’ dritt universali ġdida għall-aċċess għall-
broadband u għas-servizzi bankarji. Dawn, flimkien ma preokkupazzjonijiet eżistenti dwar l-
impatt tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku dwar is-SSIĠ, jeħtieġ li ssir leġiżlazzjoni għalihom. 

L-Istandards Volontarji Ewropej tal-Kwalità
L-aċċess għal SSIĠ ta’ kwalità għolja huwa dritt taċ-ċittadin. Diġà sar xogħol konsiderevoli 
dwar din il-kwistjoni inkluż mis-soċjetà ċivili u ninsabu f’pożizzjoni fejn dalwaqt nadottaw 
Qafas Volontarju Ewropew għall-Kwalità (QVK). Imma hemm lakuni fil-QVK li dan ir-
rapport ifittex li jiġu indirizzati. Element fundamentali għall-kwalità hu: ir-rispett għad-dinjità 
umana u d-drittijiet fundamentali; is-servizzi jridu jkunu parteċipattivi; iridu jagħtu s-setgħa 
lill-utenti jieħdu d-deċiżjonijiet waħedhom; ikunu olistiċi u kontinwi; jiġu pprovduti bi sħab
mal-komunitajiet u atturi oħra; jiġu pprovduti minn professjonisti tas-sengħa li jkunu jaħdmu 
f’kundizzjonijiet diċenti tal-impjieg u kif ukoll tax-xogħol. jiġu mmaniġġjati b’mod 
trasparenti u jkollhom l-obbligu li jagħtu rendikont. 

Konklużjoni
Hemm ħafna proposti oħra mill-Federazjoni Ewropea tal-Junjins tas-Servizz Pubbliku u mill-
KETU, u minn fornituri ta' servizzi bħalma hu s-CEEP, ħafna organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi ta' awtoritajiet lokali u organizzazzjonijiet rappreżentattivi mis-soċjetà ċivili 
bħalma huma s-Solidar, in-Netwerk Soċjali Ewropew, il-Pjattaforma Soċjali, ir-REVES, 
BAGFW, AIM, MEPLF, Eurodiaconia, CEDAG, REIF, u Eurocities. Ikkunsidrajt dawn il-
veduti bir-reqqa. Kollha huma misluta mill-esperjenza tagħhom u jixirqilhom konsiderazzjoni 
attiva u serja b’mod strutturat u integrat, bħal ngħidu aħna permezz tat-Task Force proposta.

Il-problemi li l-fornituri u l-utenti identifikaw jeħtieġu soluzzjonijiet urġenti, u fid-dawl tal-
kriżi ekonomika u tal-qgħad iċ-ċittadini tagħna għandhom ħtieġa aktar kbira minn qatt qabel li 
jkollhom aċċess għal Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali ta’ Kwalità Għolja, filwaqt li l-
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ekonomiji tagħna u s-soċjetà tagħna wkoll jeħtieġu l-benefiċċji li dawn is-servizzi jistgħu 
jwasslu. 

___________________________

1 Abbozz ta’ Regolament dwar is-SIEĠ tal-Grupp Soċjalista u tad-Demokratiċi: 
proinsias.derossa@europarl.europa.eu.
2 UNIOPSS: http://www.uriopss-
picardie.asso.fr/resources/trco/pdfs/2010/J_octobre_2010//57908EuropeaManifesto_SSGIoct2010.pdf.


