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SUĠĠERIMENTI

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

1. Iqis li s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali (SSIĠ) għandhom rwol komprensiv fl-
implimentazzjoni tal-prinċipji stipulati fl-Artikolu 3 tat-Trattat tal-UE (TUE) u fl-Artikoli 
9 u 14 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), partikolarment rigward l-
iżvilupp ta' ekonomija tas-suq soċjali kompetittiva ħafna, u l-promozzjoni tal-koezjoni 
soċjali u territorjali tal-Unjoni; f'dan il-kuntest jenfasizza li huwa importanti li tissaħħaħ 
id-dimensjoni soċjali tas-suq intern billi titqies in-natura speċjali tas-SSIĠ u ssir enfasi fuq 
approċċ pragmatiku li jagħti konsiderazzjoni primarja għall-aċċessibilità, l-universalità, il-
kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi.  

Il-promozzjoni tal-importanza politika tas-SSIĠ

2. Iqis li meta jitqies il-post li jokkupaw dawn is-servizzi fl-Ewropa, partikolarment fil-
kuntest ta' kriżi ekonomika, l-Unjoni Ewropea għandha tippromwovi aktar l-importanza 
tagħhom; jitlob għalhekk lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tevalwa l-idea li jiġi stabbilit 
osservatorju Ewropew tas-servizzi soċjali li jiġbor informazzjoni minn sorsi differenti fl-
Istati Membri u jippromwovi l-prattiki tajbin Ewropej, nazzjonali, regjunali u lokali; 
jistieden ukoll lill-Kummissjoni sabiex taġġorna s-sit tal-internet dwar mistosqijiet u 
tweġibiet rigward is-SSIĠ u tagħmilhom disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni; 

Kunsiderazzjoni tad-dimensjoni ekonomika tas-servizzi soċjali

3. Ifakkar fl-importanza tas-SSIĠ fl-impjiegi totali tal-Unjoni u fil-finanzi pubbliċi tal-Istati 
Membri; iqis li fil-kuntest tal-kriżi ekonomika u baġitarja, jeħtieġ li jiġi adottat approċċ 
bilanċjat ibbażżat fuq iż-żamma tal-kwalità tas-servizzi soċjali u t-titjib fl-effiċenza; iqis 
għalhekk li jeħtieġ diskussjoni li tiffoka fuq ir-regoli tal-akkwist pubbliku u s-SSIĠ, 
b'mod partikolari rigward modi ġodda ta' ġestjoni bħal akkwisti "in-house" jew it-tisħiħ 
tal-kriterji tal-kwalità fil-proċess tal-għażla tal-offerti. 

Definiżżjoni tal-isfond tas-SSIĠ

4. Jenfasizza l-bżonn li jiġu ċċarati l-inċertezzi legali li jxekklu s-SSIĠ; jilqa' bi pjaċir it-
tfassil ta' gwida dwar l-applikazzjoni ta' regoli rigward għajnuna Statali għas-SSIĠ, l-
akkwist pubbliku u s-suq intern, ippubblikata mill-Kummissjoni Ewropea; jieħu nota tal-
proposti li jidhru fir-rapport Monti, b'mod partikolari l-proposti li jirrigwardaw l-użu fuq 
bażi settorjali tal-Artikolu 14 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropa; iqis li huwa 
essenzjali li wieħed jimxi fuq approċċ pragmatiku li jippermetti li jiġu identifikati d-
diffikutajiet reali u s-soluzzjonijiet possibbli; jistieden lill-Kummissjoni sabiex flimkien 
mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill, tagħmel studju fil-fond dwar il-funzjonament ta' 
settur pilota tas-SSIĠ, bħal pereżempju s-settur tas-servizzi għall-anzjani li mistenni jkollu 
rwol importanti ħafna fil-futur; 

5. Ifakkar fl-aħħarnett li jeżistu diversi mudelli ta' servizzi pubbliċi fl-Ewropa u li għalhekk 
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ir-rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jiggwida wkoll id-diskussjonijiet sabiex tiġi
ċċarata r-rabta bejn il-livell Ewropew u l-livelli nazzjonali u lokali. 


