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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-għan tal-Komunikazzjoni dwar is-Servizzi Soċjali ta’ Interess 
Ġenerali li tiggarantixxi qafas legali fi ħdan il-Komunità sabiex ikunu pprovduti servizzi 
b’livell għoli ta’ kwalità, sikurezza u effiċjenza, li jirrispettaw id-drittijiet tal-konsumatur 
u ta’ l-utent, u d-dinjità tal-pazjent fi ħdan id-diversità eżistenti ta’ tradizzjonijiet, strutturi 
u sitwazzjonijiet fl-Istati Membri;

2. Jinnota li s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali huma essenzjali għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fl-UE, peress li jwieġbu għall-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku u 
għall-objettivi ta’ interess ġenerali u ta’ benesseri nazzjonali iddefiniti mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ kull Stat Membru f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà;

3. Isostni li s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali għandhom ikunu meqjusa bħala drittijiet 
fundamentali għaċ-ċittadin ta’ l-UE, peress li jikkonċernaw servizzi primarji għall-ħajja 
ta’ kuljum; iqis, għalhekk, li jeħtieġ li jkunu kkunsidrati bħala settur speċifiku li fuq 
kollox iwieġeb għall-prinċipji ta’ l-inklużjoni u l-effiċjenza soċjali;

4. Jisħaq li, waqt l-evalwazzjoni tal-karatteristiċi fil-forniment ta' servizzi bħal dawn, l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom iqisu, bħala evalwazzjoni dominanti, il-vantaġġi li 
jirriżultaw mill-garanzija ta’ koeżjoni soċjali u ta’ inklużjoni soċjali aħjar meta l-utenti 
huma spiss involuti direttament fil-forniment tas-servizzi permezz ta’ organizzazzjonijiet 
li ma jfittxux profitt.

5. Jinnota li kontroll fuq livell Ewropew għandu jgħin biex ikun żgurat li fil-forniment ta’ 
dawn is-servizzi, l-Istati Membri jiggarantixxu l-prinċipji li ġejjin:

• aċċess universali indaqs;

• kopertura territorjali sħiħa, aċċessibilità ġeografika u soċjali għal servizz ta’ kwalità 
għolja u bi prezzijiet għall-but ta’ kulħadd u bi standards ta’ kwalità uniformi;

• tariffi konċessjonarji soċjalment aċċettabbli għall-persuni b’diżabilità u għall-gruppi bi 
dħul baxx u mekkaniżmi mfassla biex jikkumbattu l-esklużjoni soċjali;

• miżuri biex ikunu evitati d-disparitajiet reġjonali u jkunu assigurati ċ-ċertezza legali, 
it-trasparenza u l-konformità mal-kundizzjonijiet ta’ qafas għall-forniment tas-
servizzi;

6. huwa tal-fehma li f'konformità ma’ dawn il-prinċipji, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu ħielsa li jistabbilixxu skemi ta’ awtorizzazzjoni f’dak li jirrigwarda l-aċċess għall-
organizzazzjoni tas-servizzi soċjali, waqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-prinċipju tan-non-
diskriminazzjoni.
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