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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jisħaq li t-traspożizzjoni fqira u tardiva u l-implimentazzjoni u l-eżekuzzjoni inadegwati 
tar-regoli twassal għall-inċertezza ġuridika u ma tħallix liċ-ċittadini u lin-negozji jgawdu 
bis-sħiħ il-benefiċċji tas-suq intern;

2. Jiddeplora l-fatt li xi Stati Membri jissottovalutaw is-siwi tal-applikazzjoni korretta u 
f’waqtha tad-Dritt tal-UE; iħeġġiġhom jagħtu prijorità kif jixraq lit-traspożizzjonijiet u l-
applikazzjoni, ħalli jkun evitat id-dewmien;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li tinħtieġ kooperazzjoni eqreb u permanenti bejn l-
istituzzjonijiet tal-UE u l-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll bejn l-amministrazzjonijiet tal-
Istati Membri sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni korretta, effikaċi u f'waqtha tad-Dritt 
tal-UE u biex jiġu identifikati problemi ta' implimentazzjoni fi stadju bikri;

4. Jaċċentwa l-ħtieġa għal tabelli korrelazzjonali obbligatorji, li jkun fihom tagħrif dettaljat 
dwar il-provvedimenti għat-traspożizzjoni nazzjonali, ħalli jkun żgurat kontroll aktar 
effettiv tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE;

5. Iħeġġeġ it-tisħiħ tar-rwol tal-Parlament fl-oqsma tal-applikazzjoni, l-infurzar u l-
monitoraġġ tar-regoli tas-suq uniku; jappoġġja l-idea ta’ Forum annwali tas-Suq Uniku;

6. Huwa tal-idea li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali għandhom jużaw il-qafas 
ġdid għall-kooperazzjoni stabbilit bit-Trattat ta' Lisbona u għandhom iwettqu analiżijiet 
annwali tal-proċess ta' implimentazzjoni f'qasam speċifiku tas-suq uniku; jikkunsidra li l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jagħmlu ħilithom ħalli jqisu sew ir-
riżultati tal-proċess ta' analiżi;

7. Huwa tal-fehma li, biex tittejjeb il-kooperazzjoni amministrattiva, is-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern użata attwalment għas-servizzi għandha tkun estiża biex 
tkopri setturi oħra;

8. Jagħmel enfasi fuq ir-rwol fundamentali tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern u t-
Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq tal-Konsumatur fil-kuntest ta' użu aktar effettiv tal-
istrumenti ta’ kontroll u ta’ benchmarking, li jikkostitwixxu mekkaniżmu dixxiplinari 
indirett importanti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu finanzjament u 
persunal adegwati ħalli jkun żgurat li t-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq tal-Konsumatur 
tkun tista' tiġi żviluppata aktar;

9. Jistieden lill-Kummissjoni, meta jkun meħtieġ u meta mezzi oħra ma kinux biżżejjed, ma 
toqgħodx lura milli tuża l-proċedura ta' ksur u timpenja ruħha li tħaffef il-proċedimenti ta' 
ksur rigward in-nuqqas ta' notifika ta' miżuri ta' implimentazzjoni u ksur skont l-
Artikolu 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE); iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tuża d-dispożizzjonijiet il-ġodda fl-Artikolu 260(3) TFUE kull meta jkun 
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xieraq għall-applikazzjoni effikaċi u f'waqtha tad-Dritt tal-UE;

10. Biex tkun żgurata trasparenza akbar, jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aktar 
informazzjoni dwar il-proċeduri ta' ksur, inklużi r-raġunijiet għaliex il-Kummissjoni 
tagħżel li tiftaħ jew tagħlaq każ;

11. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra mekkaniżmi innovattivi, bħalma hija l-proċedura ta’ 
valutazzjoni reċiproka kkontemplata fid-Direttiva tas-Servizzi, ħalli tkun żgurata 
applikazzjoni aktar effettiva tad-Dritt tal-UE;

12. Jistieden lill-MEPs u lill-awtoritajiet nazzjonali jippromwovu s-Servizz Signpost taċ-
Ċittadini u l-użu ta’ strumenti alternattivi għas-soluzzjoni tat-tilwim u mekkaniżmi 
alternattivi informali ta’ soluzzjoni tal-problemi, bħalma hu s-SOLVIT, li ma humiex 
utilizzati biżżejjed minkejja l-potenzjal kbir li għandhom, kif ukoll il-paġna web b'entrata 
waħda (il-portal Your Europe); jitlob li l-kapaċità tagħhom titkattar permezz tal-
allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji u umani addizzjonali;

13. Jinkuraġġixxi lil dawk l-Istati Membri li mhumiex qed jieħdu sehem fl-EU Pilot biex 
jissieħbu ma' din l-inizjattiva ġdida ta' kooperazzjoni biex il-proċeduri ta' ksur jiġu 
razzjonalizzati aktar; jitlob lill-Kummissjoni biex fir-rapporti annwali tagħha dwar il-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE tinkludi informazzjoni aktar dettaljata dwar 
l-impatt tal-EU Pilot fuq il-ġestjoni tal-proċeduri ta' ksur;

14. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jinkisbu ċertezza u ċarezza ġuridiċi akbar fir-relazzjonijiet 
kontrattwali u aċċess għal sistemi adegwati, b'kost li se jintlaħaq u effettivi ta’ otteniment 
ta’ rimedju, inkluża l-forma Ewropea ta’ otteniment ta' rimedju kollettiv u mekkaniżmi 
alternattivi ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jimplimentaw sew u jiżguraw 
infurzar korrett tad-Dritt tal-UE f'dawk l-oqsma li huma l-qofol tas-suq uniku, bħad-
Direttiva dwar is-Servizzi, il-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku jew id-Direttiva dwar 
ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali.
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