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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Ifakkar li s-servizzi jagħmlu aktar minn tliet kwarti ta’ l-ekonomija Ewropea u li ħafna 
servizzi huma vitali għall-kompetittività u l-innovazzjoni f’partijiet oħra tas-settur tas-
servizzi kif ukoll tas-settur industrijali; 

2. Huwa ta’ l-opinjoni li suq intern tas-servizzi li jiffunzjona b’mod effettiv huwa importanti 
għall-kompetittività ta’ l-intrapriżi ta’ l-UE; jenfasizza li l-implimentazzjoni u t-
transpożizzjoni fil-ħin u b’mod korrett tal-liġi Komunitarja, inkluża d-Direttiva 
2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern1, huma importanti għal dan l-għan;  

3. Jemmen li politika ambizzjuża ta’ l-intrapriżi, b’mod partikulari l-Att Ewropew dwar 
Neġozji Żgħar, jista’ jsaħħaħ mill-ġdid il-kompetittività ta’ l-SMEs; jitlob sabiex l-
inizjattiva li jmiss tkun tkopri wkoll il-bżonnijiet għas-settur tas-servizzi u tkun 
tiffavorixxi strument leġiżlattiv; 

4. Ifakkar l-importanza tas-servizzi għall-ekonomija Ewropea u juri tħassib dwar in-nuqqas 
ta' progress dwar is-servizzi fin-negozjati attwali li għaddejjin fid-WTO;

5. Jinnota li n-nuqqas ta’ ħaddiema b’kapaċità huwa sfida ġdida għas-settur tas-servizzi fl-
Ewropa u li hemm bżonn li jkunu żviluppati miżuri li jittakiljaw dan, fost l-oħrajn 
permezz ta’ simplifikazzjoni tal-proċeduri marbuta ma’ l-għoti tal-permessi tax-xogħol; 
iħeġġeġ ħafna lill-Istati Membri sabiex jippromwovu l-prinċipji tal-flessigurtà, kif inhuma 
mfassla fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-prinċipji komuni tal-Flessigurtà tal-29 ta’ 
Novembru 2007;

6. Jenfasizza li s-settur tas-servizzi jista’ jġib ħafna soluzzjonijiet għall-problem ambjentali u 
jemmen li huma wieħed mill-elementi ewlenin ta’ valur miżjud fl-esportazzjoni ta’ l-UE 
tan-‘know-how’; jenfasizza li l-importanza tas-settur tas-servizzi għandha bżonn titqies 
meta titfassal politika għall-iżvilupp sostenibbli;  

7. Jilqa’ l-enfasi tal-Kummissjoni2 sabiex tiżgura li l-effetti pożittivi tal-globalizzazzjoni 
jgħaddu għal għand il-konsumatur; jenfasizza li l-kompetizzjoni ġusta fis-servizzi hija 
kruċjali sabiex tiżgura li l-Konsumatur jibbenefika mis-suq miftuħ Ewropew.

                                               
1 ĠU L 376, 29.12.2006, p. 36.
2 SEC(2007)1519 Dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff tal-Kummissjoni “Id-dimensjoni esterna tar-revizjoni tas-Suq 
Waħdieni”.
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