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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li fiż-żminijiet attwali ta' kriżi finanzjarja serja, l-UE għandha bżonn iżżid l-
isforzi tagħha sabiex telimina ostakoli li jxekklu l-funzjonament tajjeb tas-suq uniku, 
b'mod partikolari f’oqsma li jistgħu jaffettwaw it-tkabbir ekonomiku bħalma hu n-negozju 
transkonfinali u l-attivitajiet intraprenditorjali, il-provvista ta’ servizzi, il-mobilità u l-
aċċess għall-finanzi;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jitnaqqsu l-ostakoli fil-qasam tat-taxxa għall-ħaddiema 
transkonfinali u l-impjegaturi sabiex tiġi ffaċilitata l-mobilità taċ-ċittadini;

3. Jemmen li l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi huwa prekondizzjoni sabiex iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ il-benefiċċju tas-suq uniku;  jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni sabiex tagħmel proposta leġiżlattiva biex tiżgura proċeduri li jaġevolaw lill-
konsumatur għall-ftuħ ta’ kontijiet bankarji fl-Unjoni kollha kemm hi;  

4. Jinsab imħasseb li ċ-ċittadini tal-UE li jirtu, jirtiraw jew jitrasferixxu kapital barra mill-
pajjiż ikollhom ta' sikwit jiffaċċaw tassazzjoni doppja; jitlob għal iktar sforzi sabiex din is-
sitwazzjoni tittaffa;  jiddispjaċih li l-Kummissjoni pproponiet biss Rakkomandazzjoni fil-
qasam tat-tassazzjoni fuq il-wirt; isejjaħ b’urġenza għal reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
Fondi għall-Pensjoni;

5. Jinsab konvint li l-fiduċja tal-konsumatur f’suq tas-servizzi finanzjarji li  jiffunzjona tajjeb 
jippromwovi stabbiltà finanzjarja, tkabbir, effiċjenza u innovazzjoni fit-tul; jenfasizza, 
għalhekk, il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-konsumaturi jkollhom aċċess aħjar għal informazzjoni 
u pariri indipendenti f’dan is-settur u li l-konflitti ta’ interess jiġu ġestiti; 

6. Jisħaq li sistema tal-UE li tkun imfassla tajjeb fir-rigward tal-kapital ta' riskju tista' tkun ta' 
benefiċċju għat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol;   jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jiġu 
indirizzati l-fatturi li min-naħa waħda huma responsabbli għan-nuqqas tal-provvista u tad-
domanda għall-kapital ta’ riskju u min-naħa l-oħra għal swieq bi ftit offerti ta’ xiri u 
bejgħ;

7. Jenfasizza li l-proċeduri għall-irkupru tal-VAT min-naħa għall-oħra tal-fruntieri jeħtieġ li 
jsiru inqas burokratiċi u peżanti għan-negozji.


