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implimentazzjoni u infurzar aħjar
(2007/2024(INI))

Proposta għal rakkomandazzjoni

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 1
Visa 9a (ġdida)

- wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni finali tar-Raba' Konferenza Ewropea dwar l-
Artiġjanat u l-intrapriżi ż-żgħar, li saret fi Stuttgart, fis-16 u s-17 ta' April 2007,

Or.fr

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 2
Visa 9b (ġdida)

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007 dwar l-impatt u l-
konsegwenzi ta' l-esklużjoni tas-servizzi tas-saħħa mid-Direttiva dwar is-Servizzi fis-
Suq Intern,

Or. fr
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Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 3
Premessa A

A. billi s-Suq Wieħed kien kisba ewlenija u bla preċedent fil-kuntest Ewropew, li 
pprovda għażla usa' u prezzijiet irħas lill-konsumaturi, ħoloq ambjent kompetittiv u 
dinamiku għan-negozji u ppermetta l-iskambju ta' l-ideat u ta' l-esperjenzi fost il-
kulturi Ewropej,

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 4
Premess A

A. billi Suq Wieħed irregolat jista' jikkontribwixxi għall-integrazzjoni Ewropea, 
(tħassir) il-prosperità ekonomika u l-ħolqien ta' l-impjiegi, jista' jkun ta' benefiċċju 
għall-konsumaturi u li huwa ta' importanza kbira għat-twettiq ta' l-objettivi ta' l-
Istrateġija ta' Liżbona,

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 5
Premessa B

B. billi s-Suq Wieħed u l-erba' prinċipju ewlenin tiegħu, jiġifieri l-moviment ħieles tal-
prodotti, tas-servizzi, tan-nies u tal-kapital kienu pass deċiżiv 'il quddiem fl-
integrazzjoni Ewropea,

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 6
Premessa B

B. billi l-Istrateġija ta' Liżbona enfasizzat l-objettiv tal-koeżjoni soċjali u tassumi 
integrazzjoni ikbar tad-dimensjonijiet soċjali u ambjentali fil-politiki settorjali ta' l-
Unjoni,

Or. en
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Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 7
Premessa C

imħassra

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 8
Premessa C

C. billi l-Istrateġija ta' Liżbona se twassal għal riformi strutturali fl-Istati Membri u għall-
ftuħ tas-swieq, iżda wkoll se żżid in-neċessità ta' leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni 
ġusta, dwar il-koeżjoni soċjali u territorjali u dwar l-protezzjoni ambjentali,

Or. en

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 9
Premessa C a (ġdida)

Ca billi d-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern tippermetti li jsir 
progress sinifikattiv fit-twettiq tas-suq tas-servizzi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 10
Premessa C a (ġdida)

Ca. billi l-Euro ġabet it-trasparenza, l-effiċjenza u aċċess faċli għas-Suq Wieħed,

Or. en
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Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 11
Premessa C b (ġdida)

Cb. billi xorta għad hemm atitudnijiet ta' protezzjoniżmu, kemm fid-dieher u kemm 
moħbija, fl-amministrazzjonijiet ta' l-Istati Membri,

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 12
Premessa D

D. billi  għad hemm bosta ostakli għall-implementazzjoni ta' l-erbgħa libertajiet 
fundamentali tat-Trattat, jiġifieri l-libertà ta' moviment tal-persuni, ta' l-oġġetti, tas-
servizzi u tal-kapital; billi huwa indispensabbli li jittejjjeb (tħassir) it-tħaddim tas-suq 
intern u li wieħed jikkonċentra fuq suq intern mingħajr ostakli,

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 13
Premessa D a (ġdida)

Da billi jaqbel li wieħed jaħdem għat-twettiq ta' aproċċ dinamiku, globali u flessibbli 
tas-suq intern sabiex jinkiseb l-appoġġ tal-konċittadini tagħna,

Or. fr

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 14
Premessa E

imħassara

Or. de
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Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 15
Premessa E

E. billi huwa neċessarju li tintemm ir-regolamentazzjoni tas-suq ta' l-industriji ta' netwerk, 
bħat-trasport, it-telekomunikazzjonijiet, is-servizzi tal-posta u t-trasport ta' l-enerġija,

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 16
Premessa E

E. billi huwa neċessarju li jintemm il-ftuħ ta' l-industriji ta' netwerk, bħat-trasport, it-
telekomunikazzjonijiet, is-servizzi tal-posta u t-trasport ta' l-enerġija, li huma, skond 
id-definizzjoni tagħhom, iddestinati sabiex jgħaqqdu l-intrapriżi u l-individwi; billi, 
fl-iżvilupp u l-ftuħ tagħhom, huma għalhekk il-mezzi sabiex jitwettaq bl-aħjar mod 
suq intern fil-qafas ta' ekonomija tas-suq responsabbli,

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 17
Premessa Fa (ġdida)

Fa billi jitqies id-defiċit ta' tiġdid ta' l-Unjoni Ewropea, meta mqabbel ma' dak tal-
konkorrenti prinċipali tagħha,

Or. fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 18
Premessa G 

G. billi s-suq wieħed xorta huwa l-iżjed għodda effiċjenti biex jiġu indirizzati l-isfidi 
tal-globalizzazzjoni billi jippermetti ekonomija Ewropea iżjed kompetittiva u 
dinamika, 

Or. en
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Emenda mressqa minn Andreas Schwab

Emenda 19
Premessa H

H. billi s-Suq Intern qed jinbidel il-ħin kollu minħabba żviluppi esterni, u billi l-
politika tas-Suq Intern għalhekk dejjem għandha tikkunsidra żviluppi ġodda bħat-
tkabbir ta' l-UE u żviluppi soċjali u teknoloġiċi,

Or. de

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 20
Premessa H

H. billi l-Kummissjoni għandha tieħu kont fis-sħiħ tat-tkabbir ta' l-UE fl-
implementazzjoni tal-politiki tagħha, b'mod partikulari dik tas-Suq Intern, kif ukoll ta' 
l-impatt ta' dawn ta' l-aħħar fl-Istati Membri l-ġodda,

Or. fr

Emenda mressqa minn Andreas Schwab

Emenda 21
Premessa I

I. billi l-libertajiet fundamentali tas-Suq Intern f'numru ta' oqsma għadhom mhumiex 
qed jiġu żviluppati, u billi dan in-nuqqas jikkostitwixxi vjolazzjoni tal-liġi ta' l-UE,

Or. de

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 22
Paragrafu 1

1. Jinnota l-ħidma tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tas-Suq Wieħed u jenfasizza l-
importanza tal-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha f'dan il-proċess;

Or. en



AM\669470MT.doc 7/26 PE 390v01-00

MT

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 23
Paragrafu 1

1. Jilqa’ b’sodisfazzjoni l-irwol attiv, il-viżjoni għas-Suq Wieħed li tħares għal quddiem 
u l-ħidma tal-Kummissjoni fuq ir-reviżjoni tas-Suq Wieħed u jenfasizza l-importanza 
li jkunu inklużi f’dak il-proċess dawk kollha li għandhom interess;

Or. en

Emenda mressqa minn Gary Titley

Emenda 24
Paragrafu 1

1. Jilqa' l-ħidma tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tas-Suq Wieħed u jenfasizza l-
importanza tal-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jirrappreżentaw gruppi vulnerabbli, f'dan il-
proċess;

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 25
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a Jixtieq li r-reviżjoni tas-suq intern tkun l-okkażjoni sabiex wieħed juri liċ-ċittadini 
ta' l-Ewropa l-benefiċċji kollha li jistgħu jgawdu minnhom permezz ta' l-
implementazzjoni effettiva ta' suq intern; Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex inaqqsu d-differenza bejn il-potenzjal u r-realtà tas-suq intern;

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 26
Paragrafu 1b (ġdid)

1b Jenfasizza l-importanza li jkun hemm garanzija li ċ-ċittadini kollha jibbenefikaw 
mis-suq intern ; iqis li ċerti gruppi vulnerabbli m'għandhomx aċċess sħiħ għas-suq 
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intern u jfakkar li d-dikjarazzjoni 22 annessa mat-Trattat ta' Amsterdam 
tistabbilixxi li l-istituzzjonijiet tal-Komunità għandhom jieħdu kont tal-bżonnijiet 
tal-persuni b'diżabilità meta jkunu qed jiġu elaborati miżuri msemmija fl-Artikolu 
95 tat-Trattat KE;

Or. fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Emenda 27
Paragrafu 2

2. Jixtieq li r-relazzjonijiet ta' ħidma mal-Parlamenti nazzjonali jiġu msaħħa sabiex il-
kwistjonijiet u l-benefiċċji tas-Suq Intern ikunu iktar ċari għar-rappreżentanti 
nazzjonali taċ-ċittadini ta' l-Istati Membri. jenfasizza, f'dan ir-rigward, id-djalogu 
kostruttiv bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew permezz ta' laqgħat 
annwali dwar l-Aġenda ta' Liżbona bħala eżempju tajjeb ta' koperazzjoni li jista' 
jinbena fuqu fil-futur; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 28
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a Jenfasizza l-ħtieġa fundamentali li l-kontenut tad-Dikjarazzjoni finali tar-raba' 
Konferenza Ewropea dwar l-Artiġjanat u l-intrapriżi ż-żgħar isir effettiv, meta jitqies 
l-irwol essenzjali ta' dawn l-intrapriżi fl-ekonomija Ewropea ; jitlob għalhekk li 
jitqiesu l-konklużjonijiet fl-elaborazzjoni u l-implementazzjoni tal-politiki 
Komunitarji, b'mod partikulari fil-qafas tar-reviżjoni tas-Suq Komuni u tar-
reviżjoni tal-politika għas-SMEs ;

Or.fr

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 29
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a Jistieden lill-Kummissjoni sabiex ittemm l-evalwazzjoni tagħha dwar il-vantaġġi tas-
suq intern permezz ta' analiżi fil-fond ta' l-impatt soċjali u ambjentali tat-twettiq 
tiegħu;
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Or. fr

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 30
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Jiddispjaċih li fuq livell prattiku l-Istati Membri ma jħossux biżżejjed li huma sidien 
tas-Suq Wieħed;

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 31
Paragrafu 2 c (ġdid)

2c. Jirrikonoxxi li f'Suq Wieħed iridu jitqiesu l-provvista tal-kwalità tal-ħajja u l-
kwistjonijiet konnessi mal-protezzjoni ta' l-ambjent u tal-konsumatur; 

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 32
Paragrafu 2 d (ġdid)

2d. Jiddispjaċih li ċerti swieq, b'mod speċjali f'oqsma bħall-enerġija, it-trasport 
ferrovjarju, is-servizzi tal-posta u t-telekomunikazzjonijiet, baqgħu fortizzi ta' politiki 
industrijali nazzjonalisti;

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 33
Paragrafu 3

3. Huwa tal-fehma li l-inizjattivi politiċi ġodda jridu jkunu bbażati fuq analiżi ta' l-
impatt li jkollhom fuq bosta swieq u setturi ekonomiċi u fuq l-ambjent;
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Or. en

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 34
Paragrafu 3

3. iqis illi l-inizjattivi l-ġodda fil-qasam tal-politiki għandhom ikunu iktar ibbażati fuq 
analiżi tal-problemi speċifiċi f'kull settur ekonomiku, u b'mod partikolari għandhom 
ikunu akkumpanjati minn studju dwar l-impatt soċjali tal-miżuri ppjanati;

Or. de

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 35
Paragrafu 4

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Andreas Schwab

Emenda 36
Paragrafu 4

4. Peress illi l-koeżjoni soċjali u l-paċi huma rekwiżiti essenzjali għall-iffunzjonar tas-
suq intern, ifakkar l-importanza li tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini b'mod partikolari 
permezz ta' titjib fil-possibilitajiet ta' taħriġ, il-promozzjoni ta' l-ugwaljanza fl-
opportunitajiet u ta' kuxjenza dwar il-ħarsien tas-saħħa u l-ambjent bħala objettivi 
komuni ta' l-Istati Membri kollha ta' l-UE fir-rispett tad-diversità kulturali Ewropea;

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 37
Paragrafu 4

4. Peress li l-koeżjoni soċjali u territorjali hija waħda mill-komponenti essenzjali tas-suq 
intern, ifakkar l-importanza li tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini billi jiġu promossi l-
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objettivi soċjali u ambjentali komuni għall-Istati Membri, bħall-impjieg ta' kwalità, l-
opportunitajiet indaqs, il-protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent fir-rispett tad-diversità 
kulturali Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura l-missjoni protettriċi ta' l-
Ewropa f'dawn l-oqsma u biex tevita l-kompetizzjoni statutorja bejn l-Istati Membri;

Or. en

Emenda mressqa minn Gary Titley

Emenda 38
Paragrafu 4

4. Peress illi l-koeżjoni soċjali hija waħda mill-komponenti essenzjali tas-suq intern, 
ifakkar l-importanza li tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini billi jiġu promossi l-objettivi 
soċjali komuni għall-Istati Membri, bħall-impjieg ta' kwalità, l-opportunitajiet indaqs, 
in-non-diskriminazzjoni u l-aċċess għall-persuna b'diżabilità, il-protezzjoni tas-
saħħa u ta' l-ambjent fir-rispett tad-diversità kulturali Ewropea; jistieden lill-
Kummissjoni biex tiżgura l-missjoni protettriċi ta' l-Ewropa f'dawn l-oqsma u biex 
tevita l-kompetizzjoni statutorja bejn l-Istati Membri;

Or. en

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 39
Paragrafu 4a (ġdid)

4a. Jenfasizza li l-koeżjoni soċjali biss, id f'id mal-ħarsien effettiv tal-konsumatur, tista' 
twassal sabiex iċ-ċittadini jifhmu u japprezzaw il-vantaġġi ta' dak li ġie akkwistat 
bis-Suq Intern Ewropew;

Or. de

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 40
Paragrafu 4 a (ġdid)

4a Jenfasizza l-importanza li jiġi mħeġġeġ il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan is-
suq intern; ifakkar illi l-mobilità tal-ħaddiema ġewwa l-fruntieri ta' l-Unjoni 
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tikkostitwixxi vantaġġ maġġuri li jiffavorixxi l-kompetittività ta' l-intrapriżi 
Ewropej, li hija tistimola l-innovazzjoni permezz ta' l-iskambju ta' esperjenza u ta' 
kompetizzjoni miżjuda;

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 41
Paragrafu 5

5. Jenfasizza li politika tajba tas-Suq Wieħed hija fundamentali għall-istimulazzjoni ta' l-
innovazzjoni billi tissaħħaħ il-kompetizzjoni u sabiex jiġi implimentat ambjent li jkun 
favorevoli għall-impriżi (b'mod partikulari l-SMEs), fil-waqt li jiġu promossi l-
objettivi soċjali u ambjentali ta' l-UE;

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 42
Paragrafu 5

5. Jenfasizza li politika tajba tas-Suq Komuni hija fundamentali għall-istimulazzjoni ta' l-
innovazzjoni billi tissaħħaħ il-kompetizzjoni u sabiex jiġi implementat ambjent li jkun 
favorevoli għall-impriżi (b'mod partikulari s-SMEs);  jitlob b'mod partikulari lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplementaw miżuri konkreti li jappoġġaw 
il-potenzjal ta' innovazzjoni ta' l-intrapriżi ż-żgħar u ta' l-intrapriżi artiġjanali, 
partikularment permezz tad-definizzjoni ta' għodod ta' finanzjament ta' l-
innovazzjoni adattati għall-partikolaritajiet ta' daw l-intrapriżi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 43
Paragrafu 6

6. Jitlob minnufih lill-Kummissjoni sabiex tadotta strateġija globali fir-rigward tad-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali (tħassir) bħala għodda biex tappoġġja l-
innovazzjoni, tippromwovi l-kapaċità industrijali ta' l-Ewropa u tinkuraġġixxi t-
tkabbir tagħha; jenfasizza l-importanza tat-twaqqif ta' privattiv Komunitarju kif ukoll 
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ta' sistema ġurisdizzjonali relevanti li permezz tagħha c-CJEC tkun l-aħħar istanza; 
Jieħu nota tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' April dwar it-titjib tas-
sistema ta' privattivi fl-Ewropa,

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Emenda 44
Paragrafu 6

6. Jitlob minnufih lill-Kummissjoni sabiex tadotta strateġija globali fir-rigward tad-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali u sabiex issaħħaħ il-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet 
sabiex issostni l-innovazzjoni, tippromwovi l-kapaċità industrijali ta' l-Ewropa u 
tifffavoreġġja t-tkabbir tagħha; jenfasizza l-importanza tat-twaqqif ta' privattiv 
Komunitarju kif ukoll ta' sistema ġudizzjarja li tkun ta' kwalità għolja, effitiva 
f'termini ta' spejjeż u favur l-innovazzjoni għal privattivi Ewropej li jirrispettaw il-
kompetenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja; jieħu nota tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-3 ta' April dwar it-titjib tas-sistema ta' privattivi fl-Ewropa, 

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 45
Paragrafu 6 a (ġdid)

6bis. Iqis li politika tal-kompetizzjoni effettiva tgħin biex tinbena l-kunfidenza tal-
konsumatur, u tiżgura li ċ-ċittadini jibbenefikaw minn iżjed għażla, prezzijiet irħas 
u kwalità ogħla; jistieden lill-Kummissjoni biex tesplora kif tista' tintegra aħjar il-
miżuri tal-politika tal-kompetizzjoni f'politika usa' dwar is-Suq Wieħed;

Or. en

Emenda mressqa minn Andreas Schwab

Emenda 46
Paragrafu 8

8. Iqis illi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-garanzija għal żvilupp sostenibbli huma ta' 
importanza essenzjali u jistgħu jintlaħqu biss b'taħlita bbilanċjata ta' sorsi ta' 
enerġija, u li huwa fundamentali għal dawn il-finijiet li wieħed ikollu politika tas-Suq 
Komuni li tippromwovi eneġija sostenibbli u kompetittiva; jilqa' l-konklużjonijiet tas-
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samit Ewropew tar-Rebbiegħa 2007;

Or. de

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 47
Paragrafu 8

8. Iqis illi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-garanzija għal żvilupp sostenibbli huma ta' 
importanza essenzjali u li huwa fundamentali għal dawn il-finijiet li wieħed ikollu 
politika tas-Suq Komuni li tippromwovi eneġija sostenibbli u kompetittiva; jilqa' l-
konklużjonijiet tas-samit Ewropew tar-Rebbiegħa 2007;  (tħassir)

Or. de

Emenda mressqa minn Wolfgang Bulfon

Emenda 48
Paragrafu 8

8. Iqis illi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-garanzija għal żvilupp sostenibbli huma ta' 
importanza essenzjali u li huwa fundamentali għal dawn il-finijiet li wieħed ikollu 
politika tas-Suq Komuni li tippromwovi eneġija sostenibbli u kompetittiva; jilqa' l-
konklużjonijiet tas-samit Ewropew tar-Rebbiegħa 2007;  (tħassir)

Or. de

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 49
Paragrafu 8

8. Iqis illi l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u għal żvilupp sostenibbli hija ta' importanza 
essenzjali u li huwa fundamentali għal dawn il-finijiet li wieħed ikollu politika tas-Suq 
Komuni li tippromwovi eneġija sostenibbli u kompetittiva; jilqa' l-konklużjonijiet tas-
samit Ewropew tar-Rebbiegħa 2007; jenfasizza li fid-dikjarazzjoni bil-miktub tiegħu 
dwar it-twaqqif ta' ekonomija ħadra ta' l-idroġenu u tat-tielet rivoluzzjoni 
industrijali fl-Ewropa, il-Parlament talab lill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea 
biex jimmiraw għal żieda ta' 20% ta' l-effikaċja ta' l-enerġija sa l-2020, għal tnaqqis 
ta' l-emissjonijiet tal-gass serra ta' 30% sa' l-2020 meta mqabbla mal-livell fl-1990 u 
għall-produzzjoni ta' 33% ta' l-elettriku u ta' 25% ta' l-enerġija totali kkunsmata 
minn sorsi ta' l-enerġija li tista' terġa' tiġġedded sa' l-2020.
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Or. fr

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 50
Paragrafu 9

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 51
Paragrafu 9

9. Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex, fl-ewwel fażi, jiġu identifikati l-prinċipji 
komuni dwar is-servizzi ta' interess ġenerali u sabiex titneħħa l-ambigwità fl-oqsma 
tas-servizzi tas-saħħa u s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali fis-suq intern; 
jikkunsidra li servizzi ta' interess ġenerali li jkunu b'saħħithom u moderni huma 
neċessarji sabiex jinkisbu objettivi ta' interess pubbliku, bħall-koeżjoni soċjali u 
territorjali, il-protezzjoni ta' l-ambjent u d-diversità kulturali;  ifakkar li, skond it-
Trattat, is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali huma suġġetti għar-regoli tat-
Trattat biss "sakemm l-applikazzjoni ta' tali regoli ma tfixkilx l-eżekuzzjoni, fil-liġi 
jew fil-fatt, tal-ħidmiet partikulari assenjati lilhom"; jilqa' l-fatt li l-Unjoni 
Ewropea, fil-White Paper tagħha ta' l-1994, irrikonoxxiet li "l-eżekuzzjoni effettiva 
ta' kompitu ta' interess ġenerali tiġi qabel, f'każ ta' tensjoni, l-applikazzjoni tar-
regoli tat-Trattat"; iqis li l-qafas legali orizzontali ta' l-UE jkun l-iżjed mod xieraq 
biex ikun hemm ċertezza legali rigward it-tfassil ta' kriterji komuni u ta' objettivi 
komuni għal servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, bħall-aċċess universali, il-
koeżjoni territorjali u soċjali, il-kwalità, il-kontinwità, l-ugwaljanza, is-sigurtà, is-
sikurezza, id-drittijiet tal-konsumaturi u ta' l-utenti, it-trasparenza, il-
parteċipazzjoni demokratika taċ-ċittadini u l-iżvilupp sostenibbli;

Or. en

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 52
Paragrafu 9

9. Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex, fl-ewwel fażi, jiġu identifikati l-prinċipji 
komuni fir-rigward ta' l-għajnuna mill-istat u r-regolamenti dwar l-appalt pubbliku 
li huma applikabbli għas-Servizzi ta' Interess Ġenerali u sabiex titneħħa l-ambigwità 
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fl-oqsma tas-servizzi tas-saħħa u s-Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali fis-Suq Intern; 

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 53
Paragrafu 10

10. jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis tal-konsumatur;  
jinnota li l-klawsoli attwali minimali dwar l-armonizzazzjoni li jinsabu fit-tmien 
direttivi li tikkonċerna r-reviżjoni jikkostitwixxu sors ta' inċertezza ġuridika għall-
intrapriżi u għall-konsumaturi; mingħajr ma jixtieq jaqta' r-riżultat tal-konsultazzjoni, 
huwa għalhekk ta' l-opinjoni li l-opzjoni ta' approċċ imħallat b'istrument orizzontali 
jidher li huwa l-iktar approċċ adegwat sabiex tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi;

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 54
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a Ifakkar li huma biss 6% tal-konsumaturi li jagħmlu użu mill-kummerċ elettroniku 
transkonfinali tal-merkanzija; jenfasizza għalekk l-importanza li tiżdied il-fiduċja 
tal-konsumaturi fix-xiri transkonfinali billi tintemm il-frammentazzjoni tas-suq 
intern fl-ambjent diġitali; jinkoraġġixxi għalhekk lill-Kummissjoni sabiex tappoġġa 
qafas adattat għall-iżvilupp ta' kummerċ elettroniku, biex jinħoloq ambjent 
ekonomiku iktar favorevoli, biex ittejjeb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni, u biex issaħħaħ 
id-drittijiet tal-konsumaturi u s-sitwazzjoni tan-negozjanti ż-żgħar fis-swejjaq;

Or.fr

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 55
Paragrafu 10

10. jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ l-effikaċja tal-liġi tal-konsumatur sabiex tiżdied il-
fiduċja tal-konsumaturi fix-xiri transkonfinali; jilqa' għalhekk il-green paper tal-
Kummissjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis tal-konsumatur;  Jinnota li l-klawsoli 
attwali minimali dwar l-armonizzazzjoni jikkostitwixxi sors ta' inċertezza ġuridika 
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għall-intrapriżi u għall-konsumaturi; mingħajr ma jixtieq jaqta' r-riżultat tal-
konsultazzjoni, huwa għalhekk ta' l-opinjoni li l-opzjoni ta' approċċ imħallat 
b'istrument orizzontali jidher li huwa l-iktar approċċ adegwat sabiex tissaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 56
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jenfasizza li la l-konsumaturi u lanqas il-fornituri tas-servizzi ma jkunu jistgħu 
dejjem jiddeterminaw liema reġim legali jkun applikabbli għal kull aspett ta' l-
attivitajiet tagħhom; għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi kjarifika ta' l-
interazzjoni bejn l-istrumenti tal-liġi internazzjonali privata u l-istrumenti tas-suq 
intern bl-intenzjoni li ma jitħalla l-ebda dubju dwar meta tkun tapplika l-
leġiżlazzjoni jew ir-regolament tal-pajjiż ta' l-oriġini jew ta' l-ospitant, u bl-
intenzjoni li ma jitħallewx lakuni fir-reġim ta' responsabilità applikabbli għall-
fornituri tas-servizzi;

Or. en

Emenda mressqa minn Gary Titley

Emenda 57
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jitlob għall-Istandardizzazzjoni fil-livelli settorjali kollha, bil-għan li tittejjeb l-
aċċessibilità għan-nies b'diżabilità, għall-anzjani u għat-tfal; jenfasizza l-
importanza li kellu dan il-proċess f'oqsma bħax-xarabanks urbani, il-lifts, il-
makkinarji elettriċi u l-ICT fl-estensjoni tal-benefiċċji tas-suq intern għal ċittadini 
vulnerabbli u fil-ħolqien ta' iżjed ċertezza u fil-prevenzjoni tal-ħolqien ta' ostakoli 
għall-industrija fl-Unjoni Ewropea;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 58
Paragrafu 11

11. Jenfasizza li l-kuntratti pubbliċi għandhom jingħataw b'mod ġust u trasparenti, billi 
jiġu osservati r-regoli f'dan il-qasam, li huma jistgħu wkoll jikkontribwixxu sabiex 
jippromwovu l-innovazzjonali u l-iżvilupp teknoloġiku u jsibu soluzzjoni għat-tħassib 
ambjentali u soċjali, inkluża l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità; jitlob lill-
Kummissjoni sabiex ittjjeb l-aċċess tas-SMEs għall-kuntratti pubbliċi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 59
Paragrafu 11

11. Jisħaq li l-kuntratti pubbliċi għandhom jingħataw b’mod ġust u trasparenti, filwaqt li 
josservaw ir-regoli ta’ l-akkwist pubbliku, u jisħaq li jistgħu wkoll jgħinu biex ikunu 
promossi l-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tinkuraġġixxi lill-Istati Membrii biex itejbu l-aċċess ta' l-SMEs għall-kuntratti 
pubbliċi u biex japplikaw l-appalt pre-kummerċjali sabiex titjieb il-kapaċità 
innovattiva tas-suq wieħed;

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 60
Paragrafu 12

imħassar

Or. en

Amendement déposé par Jacques Toubon

Emenda 61
Paragrafu 12

12. Iqis li l-moviment liberu tl-merkanzija huwa fundamentali għall-effikaċja tas-Suq 
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Komuni; ifakkar li 25% ta' l-oġġetti prodotti fl-Unjoni Ewropea għadhom mhumiex 
kopruti minn miżuri ta' armonizzazzjoni; jilqa' għalhekk l-inizjattiva tal-
Kummissjoni sabiex jiġi mtejjeb it-tħaddim tas-suq intern f'dan il-qasam; jitlob lill-
Istati Membri sabiex jagħmlu użu bis-sħiħ tar-rikonoxximent reċiproku sabiex 
jiżguraw it-twettiq ta' din il-libertà fundamentali fl-interess tal-konsumaturi u ta' l-
intrapriżi;

Or. fr

Emenda mressqa minn Andreas Schwab

Emenda 62
Paragrafu 12 (ġdid)

12. Jiddispjaċih li l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku, li ftit jitlob burokrazija u li 
huwa konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, u li l-applikazzjoni fundamentali tiegħu 
fost l-Istati Membri tirrappreżenta rekwiżit sabiex il-kooperazzjoni fl-UE tispira 
fiduċja, f'bosta oqsma mhux qed jiġi rispettat jew applikat biżżejjed;  jara f'din is-
sitwazzjoni ksur ta' l-idea bażika ta' unifikazzjoni Ewropea; jistieden lill-Istati Membri 
biex jagħtu kontribut għall-applikazzjoni aħjar tal-prinċipju; 

Or. de

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 63
Paragrafu 13

13. Iqis illi n-netwerks informali, bħas-Solvit u n-netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi (ECC-Net), jikkostitwixxu komplement importanti ma' l-istrumenti 
formali u ġuridiċi li huma għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini u ta' l-intrapriżi;  jilqa' l-
inizjattiva sabiex jitwaqqaf netwerk ta' informazzjoni tas-suq intern (IMI-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern); jitlob li jsiru disponibbli iktar reklamar u iktar 
riżorsi ta' staff sabiex dawn in-netwerks isiru effikaċi bis-sħiħ;

Or. fr

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 64
Paragrafu 13

13. Iqis illi n-netwerks informali, bħas-Solvit u n-netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi (ECC-Net), jikkostitwixxu komplement importanti ma' l-istrumenti 
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formali u ġuridiċi li huma għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini u ta' l-impriżi;  jilqa' l-
inizjattiva sabiex jitwaqqaf netwerk ta' informazzjoni tas-suq intern (IMI);  jistieden 
lill-kummissjoni biex ittejjeb l-istrateġija ta' informazzjoni tagħha, sabiex iċ-
ċittadini u l-kumpaniji jkunu jafu li dawn in-netwerks jeżistu;

Or. de

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 65
Paragrafu 14

14. Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex jonqos il-piż amministrattiv ta' l-impriżi u
jitlob li jissoktaw l-isforzi ta' dan it-tip sabiex jittejjeb l-aċċess għas-Suq Wieħed bla 
ma titnaqqas il-protezzjoni meħtieġa għaċ-ċittadini, għall-konsumaturi u għall-
impjegati;

Or. en

Emenda mressqa minn Alexander Stubb

Emenda 66
Paragrafu 15

15. Jenfasizza li l-armonizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku huma elementi 
kumplimentari li għandhom il-vantaġġi rispettivi tagħhom fil-bini tas-Suq Wieħed, u li 
jeħtieġ li jinstab bilanċ ġust fl-użu ta' dawn il-metodi; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 
fi ħdan il-pakkett rigward il-prodotti għal leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-proċeduri li 
jimplimentaw il-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku fil-potenzjal kollu tiegħu;

Or. en

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 67
Paragrafu 15

15. Jenfasizza li r-rikonoxximent reċiproku jikkostitwixxi element importanti tas-suq intern li 
ma jtellifx l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni fejn ikun xieraq;

Or. en
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Emenda mressqa minn Jacques Toubon, Malcolm Harbour

Emenda 68
Paragrafu 16

16. Jenfasizza madankollu li s-Suq Wieħed tas-Seklu 21 għandu jaħdem fil-qafas ta' regoli 
neċessarji u proporzjonati; jemmen li armonizzazzjoni akbar tista' tkun meħtieġa
f'ċerti oqsma, b'mod partikulari s-servizzi finanzjarji bl-imnut (inklużi l-mezzi tal-
ħlas) u t-tassazzjoni; jilqa' l-green paper tal-Kummissjoni dwar is-servizzi finanzjarji 
bl-imnut u, waqt li jirrikonoxxi n-natura lokali tas-servizzi finanzjarji bl-imnut, 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromwovi b'mod ulterjuri l-passi li ttieħdu u li 
qegħdin jittieħdu biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għal suq wieħed li fih il-
konsumaturi u l-fornituri jistgħu jagħżlu li jieħdu sehem; huwa tal-fehma li għal 
dan il-għan l-ittestjar tal-konsumaturi għal inizjattivi possibli jrid isir dejjem;
iħeġġeġ lill-Kummissjoni (tħassir) biex timxi 'l quddiem fil-proposti tagħha għal bażi 
ta' taxxa korporattiva komuni u konsolidata;

Or. en

Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 69
Paragrafu 16

16. Jenfasizza madankollu li s-Suq Wieħed tas-Seklu 21 għandu jaħdem fil-qafas ta' regoli 
neċessarji u proporzjonati; jinsisti għalhekk fuq it-tkomplija ta' l-armonizzazzjoni fl-
oqsma ewlenin, bħas-settur tas-servizzi, b'mod partikulari s-servizzi finanzjarji bl-
imnut (inklużi l-mezzi tal-ħlas) u t-tassazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni dwar dan l-
aħħar punt sabiex timxi 'l quddiem fil-proposti tagħha għal bażi ta' taxxa korporattiva 
komuni u konsolidata;

Or. en

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 70
Paragrafu 17

17. Jenfasizza li regolamentazzjoni ''aħjar'' mhux neċessarjament tfisser ''inqas'' 
regolamentazzjoni; jitlob minnufih lill-Kummissjoni biex tikkunsidra inizjattivi ġodda
għat-titjib tat-tħaddim u l-integrazzjoni tas-suq intern u biex tikkonsolida u 
tissimplifika l-leġiżlazzjoni; 

Or. en
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Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 71
Paragrafu 17

17. Jenfasizza li Regolamentazzjoni ''Aħjar'' ma tfissirx neċessarjament ''Inqas'' 
Regolamentazzjoni; jitlob minnufih impennn min-naħa tal-Kummissjoni sabiex 
tipproponi regolamentazzjoni ġdida għat-titjib tat-tħaddim u l-integrazzjoni tas-suq 
intern; u sabiex tikkonsolida u tissemplifika l-leġiżlazzjoni;

Or. de

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 72
Paragrafu 17

17. Jenfasizza li Regolamentazzjoni ''Aħjar'' ma tfissirx biss ''Inqas'' Regolamentazzjoni;
jitlob minnufih impennn min-naħa tal-Kummissjoni sabiex tipproponi 
regolamentazzjoni ġdida, meta dan ikun neċessarju, għat-titjib tat-tħaddim u l-
integrazzjoni tas-suq intern, u sabiex tikkonsolida u tħaffef il-leġiżlazzjoni eżistenti;

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 73
Paragrafu 17 a (ġdid)

17a Iqis li l-proċeduri ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni għandhom ikunu iktar 
trasparenti u iktar immirati sabiex iħeġġu lill-partijiet interessati kollha, u 
speċjalment lis-SMEs, ħalli jipparteċipaw f'dawn il-proċeduri;

Or. fr

Emenda mressqa minn Gary Titley

Emenda 74
Paragrafu 18

18. Huwa tal-fehma li l-istudji dwar l-impatt tal-Kummissjoni, inklużi l-istudji dwar l-
impatt soċjali, għandhom ikunu iktar konsistenti u għandhom iqisu l-opinjonijiet tal-
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partijiet interessati kollha, inklużi dawk il-gruppi ta' konsumaturi vulnerabbli bħan-
nies b'diżabilità, l-anzjani u t-tfal; jilqa' għalhekk il-ħolqien ta' Kumitat għall-
evalwazzjoni ta' l-analiżi ta' impatt tal-Kummissjoni u jistieden lil dan il-Kumitat sabiex 
jippubblika l-opinjonijiet tiegħu; jitlob li l-Parlament Ewropew jagħmel iktar analiżi ta' 
l-impatt sabiex jappoġġja l-proposti tiegħu;

Or. en

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 75
Paragrafu 18 a (ġdid)

18a. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinkorpora "Test tas-Suq Intern" fil-mekkaniżmi ta' 
regolamentazzjoni aħjar, kif kien imħeġġeġ mill-Parlament Ewropew, sabiex tiżgura 
li r-regolaturi jqisu dejjem l-implikazzjonijiet ta' l-azzjonijiet tagħhom fuq l-erba' 
libertajiet fi ħdan is-suq wieħed; 

Or. en

Emenda mressqa minn Evelyne Gebhardt

Emenda 76
Paragrafu 20

20. Huwa ta' l-istess opinjoni tal-Kummissjoni li tgħid li l-ko-regolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni jistgħu jikkostitwixxu strumenti li jistgħu jikkompletaw l-
inizjattivi leġiżlattivi f'ċerti oqsma, fir-rispett tal-prerogattivi tal-leġiżlatur;

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 77
Paragrafu 20

20. Huwa ta' l-istess opinjoni tal-Kummissjoni li tgħid li l-ko-regolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni jikkostitwixxu strumenti li jistgħu jikkompletaw l-inizjattivi 
leġiżlattivi f'ċerti oqsma;  jenfasizza wkoll l-effikaċja tal-koperazzjonijiet iktar mill-
qrib f'ċerti oqsma sabiex wieħed jasal għal armonizzazzjoni fuq bażi volontarja;

Or.fr
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Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 78
Paragrafu 21

21. Iqis illi d-defiċit tat-traspożizzjoni jikkostitwixxi wieħed mill-ostakli maġġuri għat-
twettiq tas-suq intern u li l-Istati Membri huma responsabbli għat-titjib tat-
traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' testi leġiżlattivi ġodda ta' l-UE; jilqa' t-titjib 
irreġistrat fit-traspożizzjoni f'liġi nazzjonali kif ukoll jilqa' l-objettiv il-ġdid iffissat 
mis-samit Ewropew tar-Rebbiegħa sabiex jitnaqqas b'mod progressiv id-defiċit ta' 
traspożizzjoni ''mira'' għal 1%; jitlob lill-Istati Membri sabiex jevitaw l-ostaklu tar-
regolamentazzjoni nazzjonali żejda (gold plating);

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 79
Paragrafu 21 a (ġdid)

21a      jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ u tittejjeb il-koperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-Istati Membri responsabbli għas-suq intern;

Or.fr

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 80
Paragrafu 22

22. Jiddispjaċih li ċerti Stati Membri jieħdu miżuri għall-protezzjoni tas-suq nazzjonali 
tagħhom; jenfasizza l-importanza li jitwaqqfu kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta 
fis-suq intern; jisħaq illi Suq Komuni li jaħdem sew jikkostitwixxi vantaġġ 
kompetittiv għall-Ewropa fil-kuntest tal-globalizzazzjoni;

Or. fr
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Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 81
Paragrafu 22

22. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq stat ta’ kundizzjonijiet ekwi fis-Suq Intern; jisħaq 
li Suq Wieħed li jiffunzjona tajjeb jikkostitwixxi investiment għall-Ewropa quddiem 
il-globalizzazzjoni;

Or. en

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 82
Paragrafu 23

23. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fit-tfassil ta' politiki interni, tevalwa b'mod sistematiku 
u tieħu kont tal-politiki kumparabbli ta' l-imsieħba l-kbar ta' l-Unjoni Ewropea (Stati 
Uniti, Russja, Ċina, Indja, Brażil, Ġappun...) bil-għan li tittejjeb il-kompetittività 
Ewropea u bil-għan li jitneħħew l-ostakoli għan-negozju globali;

Or. en

Emenda mressqa minn Jacques Toubon

Emenda 83
Paragrafu 25 

25. Huwa tal-fehma li l-UE se tkun kapaċi tirnexxi fl-ekonomija globali biss jekk tilħaq 
jew saħansitra ttejjeb fuq il-kapaċità innovattiva ta' l-imseħbin kummerċjali tagħha; 
jinsisti fuq il-fatt li l-UE teħtieġ miżuri speċifiċi sabiex lis-suq wieħed tagħmlu iżjed 
innovattiv; barra minn dan jistieden lill-UE biex tpoġġi lilha nnfisha bħala entità 
fir-rigward ta' xejriet futuri fl-ekonomija globali sabiex tiżgura l-effiċjenza tad-
difiża kummerċjali u tal-kompetittività sostenibbli ta' l-UE; huwa tal-fehma li s-Suq 
Intern Tranżatlantiku jista' jkun wieħed mill-istrumenti xierqa għall-kisba ta' dan;

Or. en
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Emenda mressqa minn Pierre Jonckheer, Heide Rühle

Emenda 84
Paragrafu 25 

25. Jirrikmanda lill-Kummissjoni sabiex tkun prudenti f'kull riforma tal-klawsoli ta' 
salvagwardja regolamentari ta' l-UE kontra globalizzazzjoni mingħajr restrizzjonijiet; 
jenfasizza li l-istrumenti ta' difiża kummerċjali li hemm fl-UE huma effikaċi u vitali 
għall-iżvilupp sostenibbli u għall-impjieg f'ekonomija dinjija li qed tevolvi malajr, u li 
dan il-proċess ta' riforma jimplika konċessjonijiet reċiproċi sabiex wieħed jasal għall-
konklużjoni tan-negozjati taċ-ċiklu Doha tal-WTO;

Or. en

Emenda mressqa minn Malcolm Harbour

Emenda 85
Paragrafu 25 

25. Jinnota l-inizjattiva tal-Kummissjoni li timpenja ruħha f'reviżjoni komprensiva ta' l-
istrumenti ta' difiża kummerċjali ta' l-UE; jenfasizza li l-istrumenti ta' difiża 
kummerċjali effikaċi jistgħu jkunu effikaċi u vitali għall-kompetittività, għat-tkabbir 
u għall-impjieg f'ekonomija dinjija li qiegħda tevolvi malajr; ifakkar li l-UE għandha 
tkompli żżomm it-tmexxija li wriet fil-passat fit-titjib u t-tisħiħ tad-dixxiplina fuq il-
livell tad-WTO;

Or. en


