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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-reviżjoni tas-Suq Komuni: il-ġlieda kontra l-ostakoli u n-nuqqas ta' effikaċja 
permezz tat-titjib ta' l-implimentazzjoni ta' l-applikazzjoni
(2007/2024(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill bl-isem ta' ''Aġenda taċ-
ċittadini - il-kiżba ta' riżultati għall-Ewropa'' (COM(2006)0211),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill. lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjunijiet bl-isem ta' ''Suq 
Uniku għaċ-ċittadini - Rapport Interim għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa ta' l-2007'' 
(COM(2007)0060),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 
bl-isem ta' ''Implimentazzjoni ta' L-Istrateġija Mġedda ta' Liżbona għat-Tkabbir 
Ekonomiku u l-Impjiegi - Sena ta' twettiq'' (COM(2006)0816),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjunijiet bl-isem ta' 
''Strateġija Annwali tal-Politika għall-2008'' (COM(2007)0065),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bl-isem ta' ''Is-Suq Intern għall-Merkanzija:
ġebla tax-xewka tal-kompetittività ta' l-Ewropa'' (COM(2007)0035),

– wara li kkunsidra l-Freen Paper dwar ir-reviżjoni Komunitarja fil-qasam tal-protezzjoni ta' 
konsumaturi ppreżentata mill-Kummissjoni (COM(2006)0744),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjunijiet bl-isem ta' 
''Reviżjoni strateġika ta' Regolamentazzjoni Aħjar fl-Unjoni Ewropea'' (COM(2006)0689),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-President tal-Kunsill Ewropew ta' Brussell tat-8 u 
d-9 ta' Marzu 2007,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni ta' l-14 ta' Marzu 2007 dwar is-servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' Berlin tal-25 ta' Marzu 2007,

– wara li kkunsidra d-dokument tal-Kummissjoni Economic Paper n° 271 "Steps towards a 
deeper economic integration: the Internal Market in the 21st century - A contribution to 
the Single Market Review",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,
  

1 Testi adottati, P6_TA(2007)0070.
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A. Billi s-Suq Komuni kien progress deċiżiv fl-integrazzjoni Ewropea, u kkontribwixxa 
għall-prosperità ekonomika u l-ħolqien ta' l-impjiegi, li kien ta' benefiċċju għall-
konsumaturi u li huwa ta' importanza kbira għat-twettiq ta' l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' 
Liżbona,

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

C. Billi l-Istrateġija ta' Liżbona ser twassal għal riformi strutturali fl-Istati Membri u għall-
ftuħ tas-swieq, iżda wkoll se żżid in-neċessità ta' regolamentazzjoni li tippermetti li tiġi 
żgurata kompetizzjoni ġusta,

D. Billi huwa neċessarju li jittejjeb iżjed it-tħaddim tas-Suq Komuni,

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,

F. Billi huwa neċessarju li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-impriżi, b'mod partikulari fuq 
is-SMEs,

G. Billi l-globalizzazzjoni u l-kuntest internazzjonali għandhom ikunu totalment integrati fit-
tfassil ta' politiki effikaċi għas-Suq Komuni,

H. Billi l-Kummissjoni għandha tieħu kont fis-sħiħ ta'tkabbir ta' l-UE fl-implimentazzjoni tal-
politiki tagħha, b'mod partikulari dik tas-Suq Intern.

Daħla

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

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.

Tisħiħ tal-fiduċja tal-partijiet intressati fis-suq intern:

3. iqis illi l-inizjattivi l-ġodda fil-qasam tal-politiki għandhom ikunu iktar ibbażati fuq analiżi 
tal-problemi speċifiċi f'kull settur ekonomiku;

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, il-protezzjoni tas-
saħħa u ta' l-ambjent fir-rispett tad-diversità kulturali Ewropea; gura l-missjoni protettriċi 
ta' l-Ewropa f'dawn l-oqsma u sabiex tevita l-kompetizzjoni statutorja bejn l-Istati 
Membri;

5. Jenfasizza li politika tajba tas-Suq Komuni hija fundamentali għall-istimulazzjoni ta' l-
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innovazzjoni billi tissaħħaħ il-kompetizzjoni u sabiex jiġi implimentat ambjent li jkun 
favorevoli għall-impriżi (b'mod partikulari s-SMEs);

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 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,

7. Jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra l-frodi u l-iffalsifikar fi ħdan is-Suq Komuni;

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; jiddispjaċih madankollu li l-kontribuzzjoni ta' l-
enerġija nukleari ma ġietx enfasizzata biżżejjed;

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;

10. Jenfasizza l-importanza li 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 għall-impriżi u għall-konsumaturi; mingħajr ma jixtieq jaqta' r-riżultat 
tal-konsultazzjoni, huwa għalhekk ta' l-opinjoni li l-opzjoni ta' approġġ imħallat 
b'istrument orizzontali jidher li huwa l-iktar approġġ adegwat sabiex tissaħħaħ il-fiduċja 
tal-konsumaturi;

11. Jenfasizza li l-kuntratti pubbliċi għandhom jingħataw b'mod ġust u trasparenti, billi jiġu 
osservati r-regoli f'dan il-qasam, li huwa jistgħu wkoll jikkontribwixxu sabiex 
jippromwovu l-innovazzjonali u l-iżvilupp teknoloġiku; jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
ittjjeb l-aċċess tas-SMEs għall-kuntratti pubbliċi;

12. Iqis li l-moviment liberu tl-merkanzija huwa fundamentali għall-effikaċja tas-Suq 
Komuni; jilqa' għalhekk l-inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex jiġi mtejjeb it-tħaddim tas-
suq intern f'dan il-qasam;

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-impriżi;  jilqa' l-inizjattiva sabiex 
jitwaqqaf netwerk ta' informazzjoni tas-suq intern;

Tnaqqis tal-piż amministrattiv

14. Jilqa' l-inizjattivi tal-Kummissjoni sabiex jonqos il-piż amministrattiv ta' l-impriżi i jitlob 
minnufih li jissoktaw l-isforzi ta' dan it-tip; jenfasizza n-neċessità li jintlaħaq ekwilibriju 
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adegwat bejn il-ftuħ tas-suq u r-regolamentazzjoni;

15. Jenfasizza li r-rikonoxximent reċiproku jikkostitwixxi element importanti tas-suq intern li 
għandu jiġi evalwat fid-dawl tal-bżonn li jiġu approssimai l-eleġiżlazzjonijiet f'ċerti 
oqsma ewlenin;

16. Jenfasizza madankollu li s-Suq Komuni tal-21 Seklu għandu jaħdem fil-qafas ta' regoli 
neċessarji u proporzjonati; jinsisti għalhekk fuq it-tkomplija ta' l-armonizzazzjoni fl-
oqsma ewlenin, 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;

17. Jenfasizza li Regolamentazzjoni ''Aħjar'' ma tfissirx biss ''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;

18. Iqis illi l-istudji dwar impatt tal-Kummissjoni għandhom ikunu iktar koerenti u għandhom 
jieħdu kont ta' l-opinjoni tal-partijiet interessati kollha; 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;

19. Ifakkar illi jaqbel li ssir ukoll evalwazzjoni a posteriori tal-leġiżlazzjoni, sabiex jiġi żgurat 
li r-regoli jkunu qed jaħdmu bil-qbil ma' l-għan li għandu jintlaħaq u sabiex jinkixfu affetti 
negattivi eventwali li ma kinux previsti;

20. iwa 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;

21. Iqis illi 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%; jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ u tittejjeb il-koperazzjoni amministrattiva bejn l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-Istati Membri;

Id-dimensjoni internazzjonali

22. 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;

23. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, 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...).

24. Jenfasizza li l-inizjattivi bil-għan li tiżdied il-kompetittività m'għandhomx idgħajfu r-
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regoli Ewropej; ifakkar l-importanza li jiġi żviluppat djalogu kostruttiv u ekwilibrat ma' l-
imsieħba esterni;

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 għat-
tkabbir 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;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-suq intern jew aħjar is-Suq Komuni, jibqa’ l-ġebla tax-xewka tal-binja Ewropea. Huwa 
wieħed mill-akbar suċċessi ta’ l-Ewropa. L-erba’ libertajiet, il-matriċi tas-suq intern, huma l-
muturi ta’ l-ekonomija soċjali tas-suq. Ir-realizzazzjoni tas-suq intern tikkostitwixxi, 
madankollu, proċess li qed jevolvi, li qed jiżviluppa l-ħin kollu għax qed jitwessa’ bla 
waqfien fi ħdan dinja globalizzata u li dejjem tinbidel.

L-approfondiment u l-implimentazzjoni totali tas-suq intern huma meħtieġa u determinanti 
għas-snin li ġejjin. L-Ewropa tas-Seklu 21 trid toħloq suq komuni miftuħ u effikaċi għal 
kollox, trid tittraduċi f’realtà l-erba’ libertajiet, issaħħaħ is-solidarjetajiet, tippermetti s-
suċċessi individwali u kollettivi, tikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli. Għalhekk, ir-
reviżjoni tas-suq intern ippreżentata mill-Kummissjoni ġiet f’waqtha.

Wara li għaddiet minn 6 għal 27 membru u laħqet integrazzjoni li sservi ta’ mudell għall-
kontinenti l-oħra, l-UE għandha, madankollu, tegħleb kriżi ta’ fiduċja: Iċ-ċittadini ta’ kull Stat 
Membru jiddubitaw mis-suq intern u mill-politiki komuni l-oħra.

Issa s-suq intern huwa strument ta’ solidarjetà permezz ta’ l-integrazzjoni. Mingħajr il-ħolqien 
tal-ġid u ta’ l-impjiegi ma jistax ikun hemm progress soċjali: hekk hu s-sinjifikat ta’ l-azzjoni 
tagħna.

Billi jiġu assoċjati r-rappreżentanti tal-Parlamenti nazzjonali mal-ħidma tal-Parlament 
Ewropew, wieħed se jikkontribwixxi għal għarfien imtejjeb tal-vantaġġi, tal-kwistjonijiet u 
tal-bżonnijiet tas-Suq Komuni.

L-approfondiment tas-suq intern għandu jiffavorixxi l-koeżjoni Ewropea, il-modernizzazzjoni 
u l-konverġenza ta’ l-ekonomiji tagħna kif ukoll il-ħarsien soċjali ta’ l-Ewropej. Jeżistu fi-fatt 
diversi oqsma li fihom il-benefiċċji tas-suq intern ma jidhrux: dan ir-rapport se jinsisti, fost 
affarijiet oħra, fuq is-servizzi ta’ interess ġenerali, il-qasam soċjali, is-servizzi finanzjarji bl-
imnut, il-konsum, il-qasam fiskali, l-enerġija, il-mobilità tal-ħaddiema u l-proprietà 
intellettwali.

Il-koeżjoni soċjali tagħmel parti integrali mill-approfondiment tas-suq intern. Huma l-
ħaddiema li jiffurmaw is-suċċess tagħha. Konsegwentement, ir-rapport preżenti qed jagħmel 
minn kollox biex ifakkar l-importanza tat-tneħħija tar-restrizzjonijiet minn fuq il-moviment 
liberu tal-ħaddiema u b’mod ġenerali l-importanza tat-tisħiħ tal-fiduċja taċ-ċittadini filwaqt li 
jkunu promossi l-objettivi soċjali komuni għall-Istati Membri bħal m’huma l-impjieg ta’ 
kwalità, l-opportunitajiet indaqs, il-ħarsien tas-saħħa u ta' l-ambjent, fir-rispett tad-diversità 
kulturali ta' l-Istati Membri. L-approfondiment tas-suq intern bl-istess mod irid jara li jillimita 
l-effetti ta’ kompetizzjoni statutorja bejn l-Istati Membri fil-qasam soċjali.

Bl-istess mod, ir-rapporteur jidhirlu li hu indispensabbli li l-Kummissjoni Ewropea tipprovdi 
kjarifiki fil-qasam tas-servizzi pubbliċi.

Is-servizzi ta’ interess ġenerali (SGIs) huma magħrufa bħala wieħed mill-pilastri tal-mudell 
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soċjali Ewropew. Meta wieħed iqis is-servizzi ta’ interess ġenerali bħala s-siment tal-koeżjoni 
soċjali u territorjali ta’ l-UE u meta wieħed iqis is-servizzi ta’ interess ġenerali ta’ kwalità 
bħala appoġġ tassew għall-iżvilupp ekonomiku u għall-ħolqien tax-xogħol, jidher li hi ħaġa 
mixtieqa għar-rapporteur li l-Kummissjoni tipproponi, mingħajr madankollu ma tipprevedi 
xogħol mill-Parlament Ewropew, Karta tas-servizzi ta’ interess ġenerali. Jidher li hu mixtieq 
fil-fatt li jkun adottat test uffiċjali li jiżviluppa l-kunċett ta’ valur komuni espress mill-
Artikolu 16 tat-Trattat KE, li jiċċara l-prinċipji u l-kundizzjonijiet li jippermettu li s-servizzi 
ta' interess ġenerali jtemmu l-missjoni tagħhom, u li jkun jista' jservi ta' referenza fit-tfittxija 
tal-bilanċ bejn id-dimensjoni ekonomika u d-dimensjoni soċjali tagħhom.

Barra minn hekk, filwaqt li jkunu rrispettati l-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-kompetenzi ta’ l-
Istati Membri fil-qasam ta’ l-organizzazzjoni u tal-finanzjament tas-SGIs, ir-rapporteur 
jistaqsi lilu nnifsu jekk hux f'waqtu li ssir direttiva ta' qafas dwar dawn is-servizzi.

F’kull każ, il-Parlament ifakkar l-urġenza li l-inizjattivi settorjali fil-qasam tas-servizzi tas-
saħħa u tas-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali jaslu għal konklużjoni b’suċċess.

Is-suq intern jagħmel parti mir-realtà ta' kuljum taċ-ċittadin b’tali mod li ma jindunax aktar 
bil-vantaġġi u l-gwadann li jista’ jislet minnu. Huwa kruċjali li titwessa’ l-għażla taċ-ċittadin 
billi jkunu offruti lilu prodotti ta’ kwalità u possibiltajiet miżjuda ta’ xiri transkonfinali. F’dan 
ir-rigward, il-kumitat tagħna laqa' l-Green Paper li ħarġet dan l-aħħar rigward ir-reviżjoni ta’ 
l-acquis tal-konsumatur imniżżla fl-"Istrateġija ta’ ħarsien tal-konsumatur”. Ser tkun 
tikkostitwixxi l-ikbar politika tal-Kummissarju għall-protezzjoni tal-konsumaturi sa tmiem il-
mandat tal-Kummissjoni.  Din il-green paper ħaqqha l-attenzjoni kollha tagħna. L-
applikazzjoni tagħha tista' tippromwovi ż-żieda fil-fiduċja u fil-konverġenza fi ħdan is-Suq 
Komuni. Hekk kif konstatat mill-Kummissjoni, it-tmien direttivi li tikkonċernahom ir-
reviżjoni ma tawx ir-riżultati mistennija. Id-diverġenzi ta' traspożizzjoni iżidu l-inċertezza. It-
tisħiħ tal-fiduċja fi ħdan is-suq intern iġġiegħlna nirriflettu billi mmorru oltre l-klawsoli 
attwali minimali ta' armonizzazzjoni.

Il-fiduċja tal-konsumaturi tinkiseb ukoll permezz tal-moviment liberu tal-merkanzija.
S'issa, is-setturi mhux armonizzati għadhom jirrapreżentaw 50% tas-suq intern.  It-totalità ta' 
dawn is-setturi għandha soġġetta għal regoli tekniċi nazzjonali li jikkawżaw spejjeż 
amministrattivi konsiderevoli. Minn hemm jiġi l-interess li wieħed jappoġġja l-miżuri li l-
Kummissjoni ppreżentat fit-13 ta' Frar li għdda sabiex tottimizza r-regoli u l-prinċipji attwali 
tas-suq tal-merkanzija u ttejjeb il-kontroll u l-applikazzjoni effettiva tagħhom. It-totalità ta' 
dawn il-miżuri tista' biss issaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fit-tħaddim u fil-valur miżjud tas-suq 
intern.

Minbarra dan, dan ir-rapport jitlob lill-Kummissjoni sabiex tadotta strateġija ġenerali tad-
drittijiet għall-proprjetà intellettwali u b'mod partikulari sabiex tipproponi strateġija globali 
għall-privattivi fl-Ewropa. Id-drittijiet għall-proprjetà intellettwali huma l-bażi ta' l-
ekonomija ta' l-industriji kulturali u jiggarantixxu l-promozzjoni tad-diversità kulturali. Ir-
rapporteur jieħu att tal-komunikazzjoni reċenti tal-Kummissjoni dwar it-titjib tas-sistema ta' 
privattivi fl-Ewropa u jinsisti dwar l-importanza tat-twaqqif ta' privattiv Komunitarju kif ukoll 
ta' sistema ġurisdizzjonali relevanti li fiha ic-CJEC tkun l-aħħar istanza.
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Fil-qasam ekonomiku, dan ir-rapport jenfasizza l-bżonn ta' armonizzazzjoni iktar fil-fond tas-
servizzi finanzjarji bl-imnut u b'mod partikulari tal-mezzi tal-ħlas. Minbarra dan, in-nuqqas 
ta' armonizzazzjoni ta' ċerti elementi tat-tassazzjoni tostakola l-integrazzjoni tas-suq intern u 
tagħmel il-ħsara lill-kompetittività Ewropea filwaqt illi tagħmel inqas ċar l-ambjent ta' l-
impriżi. B'mod partikulari, il-Parlament Ewropew jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex 
tavvanza fil-proposti tagħha għal bażi ta' taxxa korporattiva komuni u konsolidata.
Fir-rigward ta' l-enerġija u tal-ġlieda kontra t-tisħin tal-klima, ir-rappporteur jilqa' l-ftehima 
ambizzjuża li saret fil-Kunsill Ewropew fid-9 ta' Marzu li għadda, bħala pass lejn politika 
Ewropea ta' l-enerġija. Jiddispjaċih madankollu li ma tteħidx biżżejjed kont tal-kontribuzzjoni 
ta' l-enerġija nukleari fl-objettivi tal-politika dwar l-enerġija u l-ambjent ta' l-UE. Huwa 
jenfasizza wkoll li s-suq intern jimplika żvilupp tan-netwerks konnessi bejniethom.

Fil-qalba tas-Suq Komuni tagħhna hemm is-SMEs li huma s-suġġett ta' attenzjoni prijoritarja 
fl-Istrateġija ta' Liżbona. It-titjib ta' l-aċċess tas-SMEs għall-kuntratti pubbliċi jikkostitwixxi 
kwistjoni essenzjali għall-impjieg fl-UE. Illum il-ġurnata, is-SMEs tagħna m'għandhomx l-
istess kundizzjonijiet li għandhom is-SMEs tal-pajjiżi msieħba tal-WTO, jiġifieri l-Istati 
Uniti, il-Ġappun, il-Korea u l-Kanada, li nnegozjaw il-possibiltà li jirriżervaw trattament 
speċjali għas-SMEs fl-għoti ta' kuntratti pubbliċi. Ir-rapporteur iqis li l-Kummissjoni Ewropea 
għandha tkun tista' tibbenefika mill-appoġġ tal-Parlament tagħna sabiex tikseb ibbilanċjar 
mill-ġdid tal-Ftehima dwar il-kuntratti pubbliċi li saret fil-WTO f'dak li għandu x'jaqsam ma' 
l-aċċess tas-SMEs Ewropej għall-kuntratti ta' partijiet firmatarji oħra.

Iċ-ċittadin u s-SME għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq intern b'mod 
konkret. Huwa għalhekk li dan ir-rapport jinkoraġġixxi bil-qawwa l-implimentazzjoni ta' 
''Netwerk ta' Informazzjoni tas-Suq Intern'' kif ukoll it-twaqqif ta' mekkaniżmi informali 
bħal SOLVIT u ECC-NET li jikkompletaw l-għodda regolamentari tagħna.

Dan ir-rapport jenfasizza wkoll l-aspetti marbuta mar-''Regolamentazzjoni Aħjar'' billi jilqa' 
l-objettivi ta' semplifikazzjoni u ta' applikazzjoni effettiva tal-liġi Komunitarja msemmija 
mill-Kummissjoni.

It-tisħiħ tas-suq intern la jimplika li jiżdiedu r-regolamentazzjonijiet il-ġodda u lanqas li 
għandha tiġi mċaħħda jew eliminata b'mod sistematiku l-leġiżlazzjoni kollha. Is-Suq Komuni 
tas-Seklu 21 għandu jkun provdut b'regoli neċessarji u proporzjonati. Għandha nirregolaw il-
ftuħ tas-swieq tagħna fuq il-mudell ta' l-imsieħba dinjija tagħna.

Dan żgur jeħtieġ li jiġi identifikat ċertu ammont ta' setturi li fihom ikun neċessarju li ssir 
armonizzazzjoni iktar avvanzata. Huwa għalhekk illi r-rapporteur jistieden, hekk kif spjegat 
hawn fuq, lill-Kummissjoni sabiex tkompli l-armonizzazzjoni Komunitarja fl-oqsma tas-
servizzi finanzjarji bl-imnut, tat-tassazzjoni, ta' l-enerġija, tas-servizzi tan-netwerks, tal-
proprjetà intellettwali u tad-dritt tal-konsumaturi. Dan kollu fir-rispett tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà.

Minbarra dan, jeħtieġ li nilqgħu il-progress miksub diġà mill-Istati Membri fil-qasam tat-
traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoniijiet Komunitarji. Jeħtieġ li jiġi nkoraġġut l-objettiv ta' 1% tad-
defiċit tat-traspożizzjoni. F'dan ikr-rigward, jaqbel li nħeġġu lill-Kummissjoni sabiex tgħin, 
meta dan ikun jeħtieġ, lill-Istati Membri fit-traspożizzjoni ta' att Komunitarju hekk kif isir 
għad-direttiva dwar is-suq intern rigward is-servizzi. Huwa mixtieq ukoll li jkun hemm 
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koordinazzjoni miżjuda ta' l-awtoritajiet nazzjonali inkarigati mit-traspożizzjoni fid-diversi 
Stati Membri.

Regolamentazzjoni utli teħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tagħmel sforz sabiex teffettwa studji 
dwar l-impatt iktar fil-fond billi tinkludi l-partijiet interessati kollha. Nilqgħu l-
implimentazzjoni ta' Kumitat għall-Evalwazzjoni ta' analiżi dwar l-impatt li xogħlu jrid ikun 
iktar trasparenti u li għandu wkoll jippubblika l-opinjonijiet tiegħu. Il-Parlament Ewropew 
għandu jagħmel huwa stess studji indipendenti dwar l-impatt. Ikun ukoll utli li jiġu studjati 
iktar fil-fond l-effetti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fil-qasam soċjali u ambjentali. Fl-
aħħarnett, ikun jaqbel li titqies evalwazzjoni ex-post ta' l-arranġamenti li jiġu implimentati 
sabiex jiġi żgurat il-prinċipju tat-trasparenza u l-possibiltà ta' sanzjonijiet effikaċi.

Ir-rapporteur jingħaqad ukoll mar-riflessjoni mibdija mill-Kummissjoni dwar il-bilanċ li 
għandu jinsab bejn ir-regolamentazzjoni, il-ko-regolamentazzjoni u l-
awtoregolamentazzjoni. Dan l-appoċċ il-ġdid għandu madankollu jieħu kont tal-forza u ta' l-
influwenza rispettivi tal-partijiet interessati differenti (produtturi/konsumaturi).

Bl-istess mod, għandna nilqgħu il-ħidma tal-Kummissjoni sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq l-impriżi, b'mod partikulari fuq is-SMEs. Madankollu, l-objettiv globali ta' 
25% ta' tnaqqis tal-piż tagħha għad irid jiġi analizzat iktar fil-fond.

Il-politika ta' Suq Komuni iġib miegħu dimensjoni esterna wkoll.

Suq Komuni wieħed b'saħħtu, miftuħ u kompetittiv jista jikkostitwixxi element fundamentali 
tar-risposta Ewropea għall-isfida tal-globalizzazzjoni. Ir-regoli interni tas-suq intern 
għandhom jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-kompetittività esterna. L-interdipendenza li teżisti 
fil-livell dinji toħloq okkażjonijiet ġodda sabiex jiġu affermati l-valuri u l-interessi Ewropej.

Għandna nieħu iktar kont tar-regolamentazzjoni fis-seħħ ta' l-imsieħba tagħna sabiex 
inżommu suuq Komunitarju attraenti u kompetittiv mingħajr madankollu ma niċħdu l-
istandards proprji tagħna. L-Ewropa tista' tkun referenza għal reġjunijiet oħra.

Ir-rapporteur jitlob fl-aħħarnett li jissaħħu s-sistemi kummerċjali multilaterali fil-qafas tal-
WTO u jinsisti dwar l-importanza li naslu għal ftehim ambizzjuż, ibbilanċjat u globali għall-
konklużjoni tan-negozjati tad-DOHA.

F'dan il-kuntest, il-Parlament Ewropew jitlob li jiġu ppreservati l-istrumenti ta' difiża 
kummerċjali attwali tagħna.
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