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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2017)0040 

Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Frar 2017 dwar ir-Rapport Annwali 

dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 2017 (2016/2248(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2016 dwar il-governanza tas-Suq 

Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 20161, u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni 

adottat fis-27 ta' April 2016, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Marzu 2015 dwar il-governanza tas-

Suq Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 20152, u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni 

adottat fit-3 ta' Ġunju 2015, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2014 dwar il-governanza tas-Suq 

Uniku fi ħdan is-Semestru Ewropew 20143, u r-rispons ta' segwitu tal-Kummissjoni 

adottat fit-28 ta' Mejju 2014, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Frar 2013 li tinkludi 

rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku4, u r-rispons 

ta' segwitu tal-Kummissjoni adottat fit-8 ta' Mejju 2013, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar l-Istrateġija tas-Suq 

Uniku5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar ostakli nontariffarji 

fis-Suq Uniku6, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2015 dwar l-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2016 – Tisħiħ tal-irkupru u trawwim tal-

konverġenza (COM(2015)0690), 

                                                 
1  Testi adottati, P8_TA(2016)0060. 
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6  Testi adottati, P8_TA(2016)0236. 



 

 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2016 dwar l-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2017 (COM(2016)0725), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2015 bit-titolu 

"Naġġornaw is-Suq Uniku: opportunitajiet aktar għaċ-ċittadini u għan-negozji" 

(COM(2015)0550) u r-rapport bit-titolu "Single Market Integration and 

Competitiveness in the EU and its Member States" (SWD(2015)0203), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2015 bit-titolu 

"Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-8 ta' Ġunju 2012 bit-titolu 

"Governanza Aqwa tas-Suq Uniku" (COM(2012)0259), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Ġunju 2012 dwar l-

implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi (COM(2012)0261), kif aġġornata 

f'Ottubru 2015, 

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu "The Cost of Non-Europe in the 

Single Market" (Il-Kost tan-Non-Ewropa fis-Suq Uniku) li ġie kkommissjonat mill-

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ottubru 2015 dwar Passi 

lejn l-Ikkompletar tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (COM(2015)0600), 

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu "Indicators for Measuring the 

Performance of the Single Market– Building the Single Market Pillar of the European 

Semester" (L-indikaturi biex jitkejjel ir-rendiment tas-Suq Uniku – Nibnu l-Pilastru tas-

Suq Uniku tas-Semestru Ewropew) li ġie kkommissjonat mill-Kumitat għas-Suq Intern 

u l-Ħarsien tal-Konsumatur, 

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Settembru 2014 bit-titolu "Contribution of the Internal 

Market and Consumer Protection to Growth" (Il-Kontribut tas-Suq Intern u l-

Protezzjoni tal-Konsumatur għat-Tkabbir) li ġie kkommissjonat mill-Kumitat għas-Suq 

Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

– wara li kkunsidra l-edizzjoni online ta' Lulju 2016 tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq 

Uniku, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-17-18 ta' Marzu 2016, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta' Ġunju 2016, 

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u 

proporzjonalità, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 



 

 

(A8-0016/2017), 

A. billi l-kisba ta' suq uniku aktar approfondit u ġust ser tkun strumentali fil-ħolqien ta' 

impjiegi ġodda, fil-promozzjoni tal-produttività u fl-iżgurar ta' klima attraenti għall-

investiment u l-innovazzjoni kif ukoll ta' ambjent li jaġevola lill-konsumatur; 

B. billi dan jeħtieġ fokus imġedded fl-Ewropa kollha, inkluż it-tlestija fil-ħin u l-

implimentazzjoni ta' strateġiji differenti tas-suq uniku, b'mod partikolari l-istrateġija tas-

Suq Uniku Diġitali; 

C. billi dan il-fokus imġedded irid jinkludi wkoll l-implikazzjonijiet tal-Brexit, fost l-

oħrajn għall-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi, id-dritt ta' stabbiliment, l-

unjoni doganali u l-acquis tas-suq intern b'mod ġenerali; 

D. billi, wara l-kriżi ekonomika li bdiet fl-2008, l-UE għadha qed ikollha tiffaċċja perjodu 

ta' staġnar u rkupru ekonomiku batut, rati għoljin ta' qgħad u vulnerabbiltajiet soċjali; 

billi, fuq nota aktar pożittiva, il-motto tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) 

għall-2016 kien it-"tisħiħ tal-irkupru u t-trawwim tal-konverġenza"; 

E. billi s-SAT għall-2017 ifakkar il-ħtieġa li jinkiseb irkupru ekonomiku inklużiv li 

jikkunsidra d-dimensjoni soċjali tas-suq uniku, u billi s-SAT għall-2017 jenfasizza 

wkoll il-ħtieġa li l-Ewropa tinvesti sewwa fiż-żgħażagħ tagħha u f'dawk li qed ifittxu 

xogħol, kif ukoll fin-negozji ġodda u fl-SMEs; 

F. billi, minkejja l-irkupru ekonomiku, f'ħafna partijiet tal-Ewropa l-qgħad għadu għoli 

wisq, u billi l-perjodu mtawwal ta' rata għolja ta' qgħad qed ikollu effett negattiv fuq is-

soċjetajiet f'ħafna Stati Membri; 

G. billi s-Semestru Ewropew għandu l-għan li jżid il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 

u fiskali mal-UE sabiex iżid l-istabilità, irawwem it-tkabbir u l-impjiegi u jsaħħaħ il-

kompetittività, f'konformità mal-objettivi ta' ġustizzja soċjali u l-protezzjoni ta' dawk l-

aktar vulnerabbli fis-soċjetà; billi din il-mira ma ntlaħqitx; 

H. billi s-suq uniku huwa wieħed mill-pedamenti tal-UE u huwa wieħed mill-kisbiet 

ewlenin tagħha; billi s-Semestru Ewropew, biex tassew irawwem it-tkabbir ekonomiku 

u jistabbilizza l-ekonomiji, jeħtieġ jinkludi wkoll is-suq uniku u l-politiki mmirati għall-

ikkompletar tiegħu; 

It-tisħiħ tal-pilastru tas-suq uniku tas-Semestru Ewropew 

1. Itenni li s-suq uniku huwa wieħed mill-pedamenti tal-UE u huwa s-sinsla tal-ekonomiji 

tal-Istati Membri u tal-proġett Ewropew b'mod ġenerali; jinnota li s-suq uniku għadu 

frammentat u mhux implimentat biżżejjed u li għandu potenzjal kbir ta' tkabbir, 

innovazzjoni u impjiegi; jenfasizza li sabiex l-UE jirnexxielha ssaħħaħ l-irkupru tagħha, 

trawwem konverġenza u tappoġġja l-investimenti kemm f'dawk li qed ifittxu x-xogħol u 

ż-żgħażagħ tagħha, kif ukoll fin-negozji l-ġodda u l-SMEs tagħha, is-suq uniku għandu 

rwol essenzjali; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-ikkompletar tad-dimensjonijiet 

kollha tas-suq uniku, fosthom il-prodotti, is-servizzi, il-kapital, ix-xogħol, l-enerġija, it-

trasport, u b'mod partikolari s-settur diġitali; 

2. Itenni t-talba tiegħu għall-ħolqien ta' pilastru sod tas-suq uniku b'dimensjoni soċjali fis-

Semestru Ewropew, b'sistema ta' monitoraġġ regolari u identifikazzjoni tal-ostakli 



 

 

speċifiċi għall-pajjiżi fir-rigward tas-suq uniku, li dan l-aħħar kellhom it-tendenza li 

jiddaħħlu b'impatt, frekwenza u kamp ta' applikazzjoni ikbar fl-Istati Membri; jitlob li 

ssir evalwazzjoni fil-fond tal-integrazzjoni tas-suq uniku kif ukoll tal-kompetittività 

interna; jinsisti li l-evalwazzjoni tal-istat tal-integrazzjoni tas-suq uniku għandha ssir 

parti integrali mill-qafas tal-governanza ekonomika; 

3. Ifakkar li s-Semestru Ewropew ġie introdott fl-2010 bil-għan li jiżgura li l-Istati Membri 

jiddiskutu l-pjanijiet baġitarji u ekonomiċi tagħhom mas-sħab tagħhom tal-UE fi 

żminijiet speċifiċi matul is-sena, li jippermettilhom li jikkummentaw dwar il-pjanijiet ta' 

xulxin u jissorveljaw il-progress b'mod kollettiv; jenfasizza l-importanza li jinżamm 

fokus fuq il-prestazzjoni soċjali kif ukoll fuq il-promozzjoni ta' konverġenza ekonomika 

u soċjali 'l fuq; 

4. Jenfasizza li l-pilastru tas-suq uniku fis-Semestru Ewropew għandu jservi biex 

jidentifika l-oqsma ewlenin fir-rigward tad-dimensjonijiet kollha tas-suq uniku, għall-

ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi; jenfasizza, barra minn hekk, li dan għandu jservi wkoll 

bħala punt ta' riferiment għall-impenn ta' riforma strutturali fl-Istati Membri; 

5. Jenfasizza li l-pilastru tas-suq uniku fis-Semestru Ewropew jippermetti evalwazzjoni 

regolari tal-governanza tas-suq unika permezz ta' kontrolli sistematiċi tal-leġiżlazzjoni 

nazzjonali u għodod analitiċi tad-data għall-identifikazzjoni ta' nonkonformità, it-titjib 

tal-monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku, li jagħtu lill-istituzzjoniet l-informazzjoni 

meħtieġa biex ifasslu mill-ġdid, jimplimentaw, japplikaw u jinfurzaw il-qafas 

regolatorju tas-suq uniku, biex b'hekk iwasslu riżultati konkreti liċ-ċittadini; 

6. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiżgura li l-benefiċċji tal-globalizzazzjoni u tal-

bidla teknoloġika jitqassmu b'mod ġust fost gruppi differenti tas-soċjetà, b'mod 

partikolari fost iż-żgħażagħ; jitlob li titqajjem kuxjenza fil-livelli kollha dwar l-impatt 

tal-politiki u r-riformi fuq id-distribuzzjoni tal-introjtu u fuq l-iżgurar tal-ugwaljanza, 

tal-ġustizzja u tal-inklużjoni; 

7. Jemmen li, fir-rigward tal-miżuri nazzjonali jew l-implimentazzjoni, intervent bikri jista' 

jkun aktar effikaċi u bih jistgħu jinkisbu riżultati aħjar milli permezz ta' proċeduri ta' 

ksur; jenfasizza, madankollu, li jekk il-proċeduri ta' intervent bikri ma jagħtux riżultati, 

il-Kummissjoni trid tuża l-miżuri kollha disponibbli, inklużi proċeduri ta' ksur, biex 

tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq uniku; 

8. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tieħu kont sħiħ tal-oqsma ewlenin tat-tkabbir 

u tal-ħolqien ta' impjiegi għall-bini ta' suq uniku tal-UE adatt għas-seklu 21, kif ġie 

identifikat preċedentement mill-Kummissjoni u speċifikat b'mod ulterjuri fl-istudju ta' 

Settembru 2014 bit-titolu "The Cost of Non-Europe in the Single Market" (Il-Kost tan-

Non-Ewropa fis-Suq Uniku) u inklużi s-servizzi, is-Suq Uniku Diġitali u, b'mod 

partikolari, il-kummerċ elettroniku, l-acquis tal-konsumaturi, l-akkwist pubbliku u l-

konċessjonijiet, u l-moviment liberu ta' prodotti; 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq monitoraġġ sistematiku tal-implimentazzjoni u l-

infurzar tar-regoli tas-suq uniku permezz tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi, b'mod partikolari f'dawk il-każijiet fejn dawn ir-regoli jagħtu kontribut għar-

riformi strutturali, u f'dan il-kuntest ifakkar fl-importanza tal-approċċ il-ġdid li ħadet il-

Kummissjoni, li jenfasizza l-ġustizzja soċjali; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta lill-

Parlament dwar il-progess li sar mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tar-



 

 

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi relatati mal-funzjonament tas-suq uniku u l-

integrazzjoni tas-swieq tal-prodotti, l-merkanzija u s-servizzi, bħala parti mill-pakkett 

tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir; 

10. Ifakkar li l-implimentazzjoni globali tar-riformi ewlenin deskritti fir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għadha diżappuntanti f'ċerti oqsma u tvarja 

minn pajjiż għall-ieħor; jistieden lill-Istati Membri jħaffu l-progress fir-rigward tal-

adozzjoni tar-riformi b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, 

flimkien ma' sekwenzar u implimentazzjoni xierqa, sabiex iżidu l-potenzjal tat-tkabbir u 

jrawmu l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali; 

11. Jemmen li hemm bżonn li s-sens ta' pussess tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi mill-parlamenti nazzjonali jissaħħaħ; iħeġġeġ l-Istati Membri jipprovdu l-

possibilità lill-Kummissjoni biex tippreżenta r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi fil-parlamenti nazzjonali; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri 

jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi; itenni t-talba tiegħu li l-

Kummissjoni tirrapporta lill-kumitat kompetenti tal-Parlament dwar il-miżuri meħuda 

biex jiżguraw il-progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi u l-progress li nkiseb s'issa; 

12. Jistieden lill-Kunsill tal-Kompetittività jieħu rwol attiv fil-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi mill-Istati Membri kif 

ukoll fil-proċess ta' formulazzjoni ta' dawk ir-rakkomandazzjonijiet; 

13. Jenfasizza li fost il-miri tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa hemm it-tneħħija tal-

ostakoli bla bżonn, iż-żieda tal-innovazzjoni u l-approfondiment tas-suq uniku, u fl-

istess ħin il-promozzjoni tal-investimenti fil-kapital uman u fl-infrastruttura soċjali; 

14. Jenfasizza li t-titjib tal-ambjent tal-investiment ifisser it-tisħiħ tas-suq uniku billi tkun 

ipprovduta aktar prevedibilità regolatorja u billi jissaħħu l-kundizzjonijiet ekwi fl-UE u 

jitneħħew l-ostakoli bla bżonn għall-investiment kemm minn ġewwa kif ukoll minn 

barra l-UE; ifakkar li investimenti sostenibbli jirrikjedu ambjent tan-negozju sod u 

prevedibbli; jinnota li diversi aspetti ta' ħidma tnedew fil-livell tal-UE, kif stipulat fl-

Istrateġija tas-Suq Uniku, l-Unjoni tal-Enerġija u s-Suq Uniku Diġitali, u jqis li dan l-

isforz tal-UE jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn sforz fuq livell nazzjonali; 

15. Ifakkar li s-sett il-ġdid ta' rakkomandazzjonijiet għaż-żona tal-euro jinkludi riformi 

mmirati biex jiżguraw swieq miftuħa u kompetittivi tal-prodotti u s-servizzi; ifakkar 

ukoll li l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni nazzjonali u lil hinn mill-fruntiera huma ta' 

importanza ewlenija għal suq uniku li jiffunzjona u jemmen li l-leġiżlazzjoni Ewropea 

għandha tirsisti biex tiżgura dan; 

16. Jappoġġja t-talba tal-Kummissjoni lill-Istati Membri biex jirdoppjaw l-isforzi tagħhom 

fir-rigward tat-tliet elementi tat-trijangolu tal-politika ekonomika, u dan filwaqt li 

jiffukaw fuq il-ġustizzja soċjali sabiex joħolqu tkabbir aktar inklużiv; 

17. Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-isforzi ta' konverġenza kompatibbli mas-suq 

uniku għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar prattiki b'rabta mal-istrateġiji ta' tagħlim tul 

il-ħajja, politiki effettivi biex jgħinu lil dawk bla xogħol jerġgħu jidħlu fis-suq tax-

xogħol, u sistemi ta' protezzjoni soċjali u tal-edukazzjoni li jkunu moderni u inklużivi; 



 

 

L-isfruttament tal-potenzjal tas-suq uniku fl-oqsma prinċipali ta' tkabbir 

18. Jenfasizza li, minkejja t-tneħħija tal-ostakli tariffarji fis-suq uniku, għad jeżisti għadd 

kbir ta' ostakli nontariffarji (ONT) varji bla bżonn; jenfasizza li t-tisħiħ tas-suq uniku 

jeħtieġ azzjoni urġenti kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali sabiex jiġu 

indirizzati dawk l-ONT bla bżonn b'mod li jkun kompatibbli mal-promozzjoni ta' 

standards soċjali, ambjentali u tal-konsumatur, sabiex tiġi ġġenerata aktar kompetizzjoni 

u jinħolqu tkabbir u impjiegi; jenfasizza li l-protezzjoniżmu u l-miżuri diskriminatorji 

mill-Istati Membri m'għandhomx jiġu ttollerati; ifakkar tit-talba tiegħu li l-Kummissjoni 

fl-2016 tippreżenta ħarsa ġenerali komprensiva tal-ONT fis-suq uniku u analiżi tal-

mezzi għall-indirizzar tagħhom, billi toħloq distinzjoni ċara bejn ONT u regolamenti 

għall-implimentazzjoni ta' objettiv leġittimu ta' politika pubblika ta' Stat Membru b'mod 

proporzjonat, inkluża proposta ambizzjuża biex telimina dawn l-ONT kemm jista' jkun 

malajr sabiex jiġi użat il-potenzjal li għadu mhux sfruttat tas-suq uniku; 

19. Jenfasizza li l-ostakli relatati mal-provvista ħielsa tas-servizzi huma ta' tħassib 

partikolari peress li dawn ifixklu, fuq kollox, l-attività transfruntiera tal-intrapriżi żgħar 

u medji li huma l-mutur tal-iżvilupp tal-ekonomija tal-UE; jirrimarka li rekwiżiti, 

spezzjonijiet u sanzjonijiet amministrattivi sproporzjonati jistgħu jwasslu għal treġġigħ 

lura tal-kisbiet tas-suq uniku; 

20. Jenfasizza l-Istrateġija tas-Suq Uniku u l-azzjonijiet fil-mira tagħha, li għandhom ikunu 

mmirati biex joħolqu opportunitajiet għall-konsumaturi, il-professjonisti u l-intrapriżi, 

speċjalmenmt għall-SMEs, iħeġġu u jippermettu l-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni li 

teħtieġ l-Ewropa, u jiżguraw li jitwettqu b'mod konkret għall-ġid tal-konsumaturi u tan-

negozji fil-ħajja tagħhom ta' kuljum; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jiżguraw l-aħjar kundizzjonijiet possibbli sabiex l-ekonomija kollaborattiva tiżviluppa u 

tirnexxi; jenfasizza li l-ekonomija kollaborattiva għandha potenzjal enormi f'termini ta' 

tkabbir u għażla tal-konsumatur; 

21. Jistieden lill-Istati Membri jdaħħlu riformi u politiki biex jiffaċilitaw it-tixrid ta' 

teknoloġiji ġodda sabiex jiżguraw li l-benefiċċji tagħhom ikunu jistgħu jgawdu 

minnhom firxa usa' ta' impriżi; jistieden lill-Kumissjoni tippreżenta minnufih il-proposti 

konkreti, imsemmija fis-SAT għall-2017, marbuta mal-infurzar tar-regoli tas-suq uniku 

kif ukoll miżuri fil-qasam tas-servizzi tan-negozju, inklużi l-iffaċilitar tal-forniment 

transfruntier tagħhom u l-ħolqien ta' sistema tal-VAT sempliċi, moderna u reżistenti 

għall-frodi; 

22. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni fis-SAT għall-2017, dwar il-ħidma li għaddejja fuq 

qafas ta' awtorizzazzjoni uniku tal-UE li jkun japplika direttament għal proġetti kbar 

b'dimensjoni transfruntiera jew għal pjattaformi ta' investiment kbar li jinvolvu 

kofinanzjament nazzjonali; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku jiġu 

implimentati f'waqthom, b'mod partikolari fir-rigward tat-tnedija tal-akkwist elettroniku 

u d-dispożizzjonijiet il-ġodda li jinkoraġġixxu t-tqassim ta' kuntratti f'lottijiet, li huwa 

essenzjali sabiex jitrawmu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni u jingħata appoġġ lill-

SMEs fis-swieq tal-akkwist; 

24. Jenfasizza, fir-rigward tas-suq uniku għas-servizzi, li hemm ħtieġa ċara li jitjieb l-għoti 

ta' servizzi transfruntiera, filwaqt li tinżamm il-kwalità għolja ta' dawn is-servizzi; jieħu 



 

 

nota tal-proposta tal-Kummissjoni għal karta ta' servizzi Ewropea u għal formola ta' 

notifika armonizzata; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tirrevedi l-iżviluppi tas-suq u, jekk 

ikun meħtieġ, tieħu azzjoni b'rabta mar-rekwiżiti tal-assigurazzjoni għan-negozju u l-

fornituri tas-servizzi tal-bini; 

25. Jinnota li aktar minn 5 500 professjoni fl-Ewropa jeħtieġu kwalifiki speċifiċi jew titlu 

speċifiku, u jilqa', f'dan il-kuntest, l-evalwazzjoni reċiproka tal-professjonijiet regolati 

mwettqa mill-Kummissjoni mal-Istati Membri; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni taġixxi b'mod qawwi kontra l-protezzjoniżmu mill-Istati 

Membri; iqis li l-Istati Membri għandhom iżommu lura minn miżuri diskriminatorji, 

bħal liġijiet tal-kummerċ u tat-taxxa li jaffettwaw biss ċerti setturi jew mudelli ta' 

negozji u li jgħawġu l-kompetizzjoni, filwaqt li jagħmluha diffiċli li n-negozji barranin 

jistabbilixxu lilhom infushom fi Stat Membru partikolari, ħaġa li tikkostitwixxi ksur ċar 

tal-prinċipji tas-suq intern; 

27. Jantiċipa, f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq uniku fil-prodotti, proposta tal-

Kummissjoni għal reviżjoni tar-Regolament dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku li 

għandu jiżgura li l-kumpaniji jkollhom dritt effettiv għal ċirkolazzjoni libera fl-UE ta' 

prodotti kkummerċjalizzati legalment fi Stat Membru; jenfasizza li l-prinċipju tar-

rikonoxximent reċiproku mhuwiex applikat u rrispettat kif xieraq mill-Istati Membri, u 

li dan spiss iwassal biex il-kumpaniji jiffukaw fuq li jegħlbu d-diffikultajiet marbuta 

man-nuqqas ta' implimentazzjoni minflok fuq it-twettiq tan-negozju; 

28. Jistieden lill-Kummissjoni  tkompli taħdem fuq il-viżjoni tagħha għal Sistema Ewropea 

ta' Standardizzazzjoni unika u koerenti li tadatta għall-ambjent li qed jinbidel, tappoġġja 

politiki multipli u ġġib magħha benefiċċji għall-konsumaturi u n-negozji; jenfasizza li l-

istandards Ewropej ta' spiss jiġu adottati fid-dinja kollha, u mhux biss jipprovdu l-

benefiċċji ta' interoperabilità u sikurezza, it-tnaqqis tal-ispejjeż u integrazzjoni eħfef tal-

kumpaniji fil-katina tal-valur u l-kummerċ, iżda wkoll jagħtu s-setgħa lill-industrija 

permezz tal-internazzjonalizzazzjoni; 

29. Huwa tal-opinjoni li l-avvanz tas-suq uniku diġitali huwa kruċjali biex jiġi stimulat it-

tkabbir, jinħolqu impjiegi ta' kwalità, tiġi promossa l-innovazzjoni meħtieġa fis-suq tal-

UE, filwaqt li l-ekonomija Ewropea tinżamm kompetittiva fil-livell dinji u jinġiebu 

benefiċċji kemm għan-negozji kif ukoll għall-konsumaturi; jistieden lill-Istati Membri 

jikkooperaw bis-sħiħ fl-implimentazzjoni tas-suq uniku diġitali; 

It-tisħiħ tal-governanza tas-suq uniku 

30. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-governanza tas-suq uniku billi 

tiżviluppa sett ta' strumenti analitiċi inklużi indikaturi soċjali biex tkejjel b'mod aħjar il-

prestazzjoni tiegħu fi ħdan il-qafas tal-pilastru tas-suq uniku tas-Semestru Ewropew; 

jemmen li tali strument analitiku jista' jipprovdi input utli għar-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiżi, is-SAT, il-gwida tal-Kunsill Ewropew lill-Istati Membri, u l-

pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali li għandhom l-għan li jimplimentaw linji gwida tas-suq 

uniku; 

31. Jitlob li jkun hemm infurzar tal-qafas għall-governanza tas-suq uniku u li jissaħħħu l-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni u applikazzjoni korretti, fil-mument 

opportun u effettivi tar-regoli tas-suq uniku; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-



 

 

prestazzjoni tagħhom fl-użu tal-għodod governattivi tas-Suq Uniku u jagħmlu użu aħjar 

tad-data tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku disponibbli għal kull Stat Membru 

kif ukoll l-evoluzzjoni tagħhom f'termini ta' prestazzjoni tal-politika; 

32. Għadu tal-opinjoni li jeħtieġ li tiġi definita sistema ta' kejl integrata, li tikkombina 

diversi metodoloġiji bħal indikaturi komposti, sett sistematiku ta' indikaturi u strumenti 

settorjali, sabiex titkejjel il-prestazzjoni tas-suq uniku bil-għan li tiddaħħal fis-Semestru 

Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni, bil-għan li tkejjel u tipprovdi inċentiv għall-

approfondiment tas-suq uniku fl-oqsma prijoritarji ewlenin, biex tikkunsidra indikatur 

ewlieni u mira għal dan l-indikatur fir-rigward tal-integrazzjoni tas-suq uniku; 

33. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex iddaħħal, meta jkun ġustifikat, miri 

kwantitattivi għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi fil-livell Ewropew; jitlob li dawn 

il-miri kwantitattivi jiġu kkunsidrati fl-inizjattiva l-ġdida tal-Kummissjoni dwar it-

tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi; 

34. Jemmen li l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex jimmodernizzaw l-

amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom billi jipprovdu aktar servizzi diġitali li jkunu 

aċċessibbli aħjar għaċ-ċittadini u għan-negozji, u biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 

transfruntiera u l-interoperabilità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi; 

35. Jistieden lill-Kummissjoni tippreċedi kull inizjattiva leġiżlattiva b'valutazzjoni tal-

impatt bir-reqqa li tqis il-konsegwenzi tal-att għall-ambjent tan-negozju fl-Istati Membri 

kollha u biex tivvaluta bir-reqqa l-bilanċ xieraq bejn l-ispejjeż u l-objettivi tal-proġett 

għall-UE fit-totalità tiegħu; 

36. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli b'mod rigoruż l-azzjonijiet tagħha fil-qasam ta' 

infurzar intelliġenti u kultura ta' konformità, sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni fejn 

mhux kull opportunità li joffri s-suq uniku fil-prinċipju hija realtà llum il-ġurnata għax 

il-liġi tal-UE għadha ma ġietx implimentata u infurzata għal kollox; 

37. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-mekkaniżmu ta' sorveljanza tas-suq biex 

tidentifika prodotti li ma jkunux sikuri u konformi u tneħħihom mis-suq uniku; jitlob, 

għal darb'oħra, biex il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jadotta minnufih il-Pakkett dwar is-

Sikurezza tal-Prodotti u s-Sorveljanza tas-Suq; 

38. Jilqa' u jantiċipa bil-ħerqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex jinħoloq Portal Diġitali 

Uniku biex jiġu żviluppati u mtejba l-għodod u s-servizzi eżistenti, bħall-Punti ta' 

Kuntatt Uniku, il-Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti, il-Punti ta' Kuntatt tal-Prodott għall-

Bini, il-portal l-Ewropa Tiegħek u SOLVIT, b'mod li jkun faċli biex jintuża għall-

benefiċċju kemm taċ-ċittadini kif ukoll tan-negozji; 

39. Jirrikonoxxi r-rwol pożittiv tal-azzjonijiet ta' "EU Sweeps", varati mill-Kummissjoni 

sabiex issaħħaħ l-infurzar permezz ta' azzjonijiet ta' kontroll ikkoordinati biex jiġi 

identifikat ksur tal-liġi tal-konsumatur fl-ambjent onlajn; 

40. Jirrikonoxxi l-importanza tal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar u tal-inizjattiva 

REFIT li jiżguraw aktar koerenza fil-leġiżlazzjoni attwali u futura filwaqt li tiġi 

ppreservata s-sovranità regolatorja u l-ħtieġa għal sigurtà u prevedibilità regolatorja; 

41. Jenfasizza l-importanza tal-għajnuna u l-kooperazzjoni tal-Kummissjoni mal-Istati 

Membri fil-qasam ta' traspożizzjoni, implimentazzjoni u applikazzjoni aħjar tal-



 

 

leġiżlazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa għal aktar azzjoni fuq 

livell nazzjonali, inkluż bil-għan li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u jiġi evitat li 

jiżdiedu aktar rekwiżiti meta jkunu qed jittrasponu d-direttivi fil-liġi nazzjonali ("gold-

plating"), bħalma huma l-ostakli tat-taxxa għall-investiment transfruntier; 

42. Jenfasizza li s-suq uniku għandu jkompli jaħdem għall-atturi kollha – iċ-ċittadini tal-UE 

u b'mod partikolari l-istudenti, il-professjonisti u l-imprendituri, speċjalment l-SMEs – 

fl-Istati Membri kollha, li għandhom jibqgħu fi djalogu permanenti u għandhom 

jimpenjaw ruħhom biex jivvalutaw x'jaħdem u x'ma jaħdimx, u b'liema mod il-politika 

tas-suq uniku għandha tiġi żviluppata fil-futur; jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rwol tal-

Forum dwar is-Suq Uniku, organizzat kull sena mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mas-

sħab lokali bħall-awtoritajiet nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tas-soċjetà ċivili, is-

sħab soċjali,il-kmamar tal-kummerċ u l-assoċjazzjonijiet tan-negozju; 

o 

o     o 

43. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-

Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Kunsill Ewropew u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 

Membri. 

 

 


