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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:

A. billi d-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali (PQD) tfittex b'mod espliċitu li tisfrutta 
l-mobilità intra-UE biex tlaqqa' l-ħtiġijiet u l-ħiliet tas-suq tax-xogħol madwar l-Unjoni 
billi tagħmilha aktar faċli għall-ħaddiema ta' ċerti professjonijiet biex isibu impjieg fi 
Stati Membri differenti;

1. Jenfasizza li, fil-kriżi tas-saħħa attwali, il-moviment liberu tal-ħaddiema fil-qasam tas-
servizzi tas-saħħa juri biċ-ċar il-benefiċċji tal-PQD;

2. Jiddispjaċih li l-implimentazzjoni nazzjonali insuffiċjenti tal-leġiżlazzjoni eżistenti 
għadha qed ixxekkel serjament il-mobilità ħielsa tal-ħaddiema fi ħdan l-UE għad-
detriment tal-ħaddiema u tal-ekonomija Ewropea kollha kemm hi;

3. Jenfasizza li filwaqt li hija kompetenza tal-Istati Membri li jirregolaw ċerta professjoni, 
huma għandhom jirrispettaw il-limiti tal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u 
proporzjonalità, kif stipulat b'mod espliċitu fid-Direttiva dwar it-Test tal-Proporzjonalità;

4. Ifakkar li d-Direttiva dwar is-Servizzi u l-PQD jibnu fuq il-prinċipju tar-rikonoxximent 
reċiproku biex jiffaċilitaw il-moviment liberu tas-servizzi; jistieden lill-Istati Membri 
jestendu r-rikonoxximent reċiproku għal livelli ogħla ta' edukazzjoni u jtejbu jew 
jintroduċu l-proċeduri meħtieġa malajr kemm jista' jkun;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tinforza bis-sħiħ ir-regoli eżistenti; jitlob li jiġu vvalutati 
mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni alternattivi u li l-proċeduri ta' ksur jiġu applikati malajr u 
b'mod rigoruż kull meta jiġi identifikat ksur tal-leġiżlazzjoni rilevanti jew jiġu introdotti 
piżijiet sproporzjonati;

6. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb għodod bħall-Punti ta' Kuntatt Uniku u l-Portal Diġitali 
Uniku u lill-Istati Membri biex jużaw dawn l-għodod biex jipprovdu lill-ħaddiema, lill-
konsumaturi u lin-negozji b'informazzjoni preċiża u faċilment aċċessibbli dwar id-
drittijiet u l-obbligi tagħhom relatati mal-moviment liberu fis-suq uniku.


