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TWEĠIBIET GĦALL-KWESTJONARJU

TAL-PARLAMENT EWROPEW
LILL-KUMMISSARJU NNOMINAT

Michel BARNIER

(Suq Intern u Servizzi)

Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

1. Liema aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment 
rilevanti biex issir Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, 
b'mod partikulari fil-qasam li tkun responsabbli minnu? X'jimmotivak? Liema 
garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' tiżgura 
li kull attività li wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma jqajjmux dubji dwar l-
iżvolġiment tal-funzjonijiet tiegħek fi ħdan il-Kummissjoni?

L-impenn Ewropew tiegħi beda mal-karriera politika tiegħi u kien il-fundament tal-
funzjonijiet uffiċjali tiegħi kollha għal iktar minn ħmistax-il sena. Għaldaqstant, wara li kont 
Ministru għall-ambjent, ġejt maħtur Ministru nnominat għall-affarjiet Ewropej fl-1995, 
responsabbli min-negozjati tat-Trattat ta’ Amsterdam, imbagħad kelli l-Presidenza tad-
delegazzjoni tal-Affarjiet Ewropej fis-Senat fi Franza qabel ma ngħaqadt mal-Kummissjoni 
ta’ Romano Prodi bħala Kummissarju responsabbli mill-politika reġjonali bejn l-1999 u l-
2004. Għalhekk illum ġejt innominat fil-Kummissjoni ta’ Jose Manuel Barroso għat-tieni 
mandat bħala Kummissarju Ewropew.

Dan l-impenn Ewropew ħadtu Brussell bħala Kummissarju iżda wkoll permezz ta’ esperjenza 
sabiħa bħala President tal-Kunsill ‘agrikoltura u sajd’ matul il-Presidenza Franċiża tal-UE fit-
tieni semestru tal-2008 u issa għal sitt xhur bħala deputat Ewropew. Li naqdi l-interess 
Ewropew f’dawn it-tliet istituzzjonijiet huwa ta’ unur u xorti kbira għalija.

Mill-bidu tal-karriera politika tiegħi dejjem ridt inressaq flimkien l-Ewropa mal-popli; kien 
minħabba f’hekk li fl-1995 impenjajt ruħi fid-"Djalogu għall-Ewropa" fejn kull ġimgħa kont 
inkun f’Dipartiment Franċiż sabiex niddjaloga u niddiskuti l-Ewropa f’dak il-post. Hija din l-
istess rieda li wasslitni biex nimpenja ruħi favur l-"Iva" fil-proġett tal-Kostituzzjoni għall-
Unjoni Ewropea fl-2005 bħala Ministru tal-Affarjiet barranin. Fl-aħħar nett hija wkoll ir-
raġuni għall-pjaċir tiegħi li nħeġġeġ il-kampanja tal-aħħar elezzjonijiet Ewropej fi Franza 
f’Ġunju li għadda.

Il-konvinzjoni Ewropea tiegħi baqgħet bla mittiefsa matul dawn is-snin. Ladarba jiena 
stabbilit fil-funzjonijiet ta' Kummissarju responsabbli mis-Suq Intern u s-Servizzi, se nkompli 
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naħdem fl-impenn li nressaq fil-qrib l-Ewropa taċ-ċittadini fil-kwotidjanità tiegħi b'mod 
partikolari billi mmur fuq missjonijiet fi Stati Membri differenti ħalli niddjaloga mar-
rappreżentanti eletti, mal-mexxejja ekonomiċi u tat-trejdjunjins kif ukoll maċ-ċittadini tal-UE 
tal-post. Issa ili iktar minn għaxar snin li minix rappreżentant lokali jew nazzjonali fi Franza. 
Ġejt elett matul 27 sena iżda nqis li l-impenn Ewropew tiegħi għandu jkun sħiħ.

Bħall-Kummissarji l-oħra kollha u kif diġà għamilt fil-passat meta sirt Kummissarju 
responsabbli mill-politika reġjonali, nimpenja ruħi biex nirrispetta b’attenzjoni kbira d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, tal-Artikolu 245 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-Kodiċi tal-kondotta tal-
Kummissarji. Illum, il-fatt li stajt inwettaq xi funzjonijiet fit-tliet istituzzjonijiet Ewropej u l-
esperjenza ta’ ħidma mal-Parlament u mal-Kunsill jistgħu jkunuli ta’ għajnuna biex inkompli 
nwettaq l-azzjonijiet meħtieġa għall-integrazzjoni tas-suq intern u tas-servizzi. L-esperjenzi 
kollha tiegħi fl-imgħoddi se jkunuli utli b'mod partikolari biex nistabbilixxi djalogu sinċier 
mal-Parlament u mal-Kunsill bl-iskop li flimkien nippromwovu l-interess ġenerali Ewropew.

L-involviment tiegħi fit-tħejjija ta’ uħud mill-aħħar trattati Ewropej (ta' Amsterdam, Nizza, il-
Konvenzjoni...) rawwem fija rispett kbir għal dawn l-impenji u kemm jien kif ukoll it-timijiet 
tiegħi nimpenjaw rwieħna biex inkomplu fl-interess Ewropew u ma nikkommetti ruħi għall-
ebda ħaġa li tista’ tqanqal l-iċken dubju fuq l-azzjoni tiegħi għas-servizz tal-Ewropa. Kemm 
fil-missjonijiet kif ukoll fil-laqgħat tiegħi, nisħaq ħafna, kif dejjem għamilt, fuq it-trattament 
ugwali tal-Istati Membri kollha.

Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-kumitati tiegħu

2. Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-
rigward ta' xiex tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont 
għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti tiegħek?

Ewropa li tiffunzjona jkollha Kummissjoni li tipproponi – li jkollha l-irwol ta’ inizjatur – u 
Parlament u Kunsill li jiddeċiedu flimkien. Kull istituzzjoni, imsaħħa bit-Trattat ta’ Lisbona, 
għandha post u rwol deċiżiv.

Il-kwistjonijiet tas-suq intern u s-servizzi huma essenzjali biex jiġi stimulat it-tkabbir. Bħala 
Kummissarju li nieħu ħsieb is-Suq Intern u s-Servizzi, kif ukoll bħala membru tal-Kulleġġ, 
beħsiebni nkompli nagħti dan ir-rwol "politiku" lill-Kummissjoni Ewropea. Dan jinvolvi 
konsultazzjoni maċ-ċittadini Ewropej permezz tal-missjonijiet, tnedijiet ta' proġetti u 
inizjattivi fl-oqsma tiegħi iżda wkoll billi nieħu sehem b'mod attiv fil-ħidmiet tal-Kulleġġ.

Il-portafoll jitratta bosta aspetti mill-ħajja tal-impriżi, konsumaturi u ċ-ċittadini Ewropej. 
Dawn il-kwistjonijiet jolqtu bosta setturi minn kull naħa u għandu jkun hemm koordinazzjoni 
mal-għadd ta’ azzjonijiet tal-kollegi Kummissarji tiegħi.

Dan l-impenn politiku Ewropew għandu jissarraf fid-dimensjonijiet kollha tiegħu, 
partikularment fir-relazzjonijiet mibnija u b’kunfidenza maż-żewġ istituzzjonijiet li jieħdu d-
deċiżjonijiet; il-Parlament u l-Kunsill. Jiena mdorri nieħu r-responsabbiltajiet politiċi tiegħi 
bis-sħiħ kif dejjem għamilt meta qdejt funzjonijiet politiċi oħra fl-imgħoddi kif ukoll 
ninforma u ninvolvi mill-qrib il-Parlament fil-ħidma u r-riflessjonijiet tiegħi.
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Filwaqt illi jiena stess ħriġt għall-elezzjoni tas-7 ta’ Ġunju nagħraf b’mod partikulari l-
importanza li għandu kull parlamentarju fid-dibattitu demokratiku Ewropew.

Għada, jekk niġi kkonfermat bħala Kummissarju, irrid nibni forum ġdid ta’ diskussjoni mal-
membri Parlamentari, forum li nittama li jkun responsabbli u affidabbli u jirrispetta l-irwol 
tal-istituzzjonijiet differenti stabbiliti mit-trattati.

Fix-xogħol tiegħi bħala Kummissarju responsabbli għas-Suq Intern u s-Servizzi, jiena nqis li 
l-Parlament Ewropew huwa sieħeb b’saħħtu sabiex dawn il-kwistjonijiet jiġu mifhuma aħjar 
miċ-ċittadini. Kif qal Jacques Delors, "wieħed ma jsirx iħobb is-suq intern", iżda madankollu 
dawn il-kwistjonijiet huma l-qofol tal-ħajja tagħna l-Ewropej; intraprendituri, konsumaturi, 
vjaġġaturi….is-suq intern kien il-mutur tal-integrazzjoni Ewropea għal ħamsin sena u, fl-
isforzi tagħna biex inħeġġu l-interess taċ-ċittadini tagħna, ir-rappreżentanti eletti tagħhom, il-
Parlamentari Ewropej, għandhom rwol kruċjali fil-fehim tat-tħassib tagħhom u biex dan is-
suq kbir jerġa’ jitqiegħed għas-servizz tagħhom. Għaldaqstant tistgħu torbtu fuq l-appoġġ u l-
kooperazzjoni tiegħi f’dan ir-rigward.

3. X'rakkomandazzjonijiet speċifiċi lest li tagħmel fir-rigward ta' trasparenza 
mtejba, aktar kooperazzjoni u segwitu effettiv tal-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-
talbiet tiegħu għal inizjattivi leġiżlattivi, anke fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona? Fir-rigward ta' inizjattivi ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lest 
li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess mod li tagħtihom lill-
Kunsill?

Illum, id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u l-estensjoni tal-ko-deċiżjoni (il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja) huma sinjal ċar ta’ progress fit-trasparenza tat-teħid tad-deċiżjoni 
Komunitarja. Kif ili nixtieq għal ħafna żmien, dan se jikkontribwixxi għat-tqarrib bejn iċ-
ċittadini fil-ħajja tal-istituzzjonijiet. Dan il-qafas ġdid ta’ diskussjoni bejn il-Kummissjoni, il-
Parlament u l-Kunsill għandu jinbena sabiex jagħti traċċabbiltà sħiħa tad-deċiżjonijiet 
Komunitarji, iżda għandi fehma sħiħa li ninvolvi ruħi f’din il-missjoni b’mod partikulari mal-
Kumitati Parlamentari li qed jaħdmu fuq il-portafoll tiegħi. Għaldaqstant, inqis ruħi 
disponibbli biex inwieġeb l-istediniet tal-Parlament għal-laqgħat tal-Kumitati iżda wkoll għal 
komunikazzjoni diretta mal-membri interessati.

Dan id-djalogu u kooperazzjoni jagħmluha possibbli biex it-trasparenza u l-fiduċja jitjiebu. 
Fil-kabinett tiegħi se jkun hemm konsulent li se jieħu ħsieb dan ix-xogħol ta’ kooperazzjoni u 
nista’ nassigurakom li se jkun disponibbli bis-sħiħ. Bla dubju, jiena se nimpenja ruħi biex 
nirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim-Qafas li jsejjes ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ 
istituzzjonijiet tagħna. 

Barra minn hekk, ladarba l-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien għandhom r-rwol ta’ ko-
leġiżlatur, jidhirli li huwa mixtieq li jiġu trattati bl-istess mod f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
dokumenti dwar il-proċeduri leġiżlattivi.

Mistoqsijiet marbuta ma' politika

4. X'inhuma it-tliet prijoritajiet ewlenin li biħsiebek twettaq bħala parti mill-portafoll 
propost tiegħek, filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, il-kriżi finanzjarja, ekonomika 
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u soċjali kif ukoll preokkupazzjonijiet marbuta mal-iżvilupp sostenibbli?

1. It-titjib tas-Suq waħdieni: Is-suq waħdieni huwa l-mutur tat-tkabbir Ewropew. Id-difiża tas-
suq intern timplika l-verifika tal-applikazzjoni tal-acquis Komunitarju mill-Istati Membri kif 
ukoll il-garanzija tar-regoli ugwali għal kulħadd bla ebda ostaklu jew diskriminazzjoni. Se jsir 
kull sforz possibbli partikularment għall-iżvilupp tal-għodod ta' għajnuna għaċ-ċittadini u 
għall-impriżi. Il-kriżi ekonomika, soċjali u finanzjarja wriet li hemm ħtieġa għal reviżjoni fid-
dettall tas-suq waħdieni sabiex jiġu identifikati sorsi ġodda ta’ tkabbir u ta’ impjieg kif ukoll 
biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fix-xena dinjija. Dan jinvolvi l-
identifikazzjoni, permezz ta’ studji dwar il-funzjonament tas-swieq, tal-oqsma li fihom is-suq 
intern ma jużax il-potenzjal kollu tiegħu, il-preżentazzjoni tal-inizjattivi ġodda sabiex jiġi 
stimulat it-tkabbir għas-servizz taċ-ċittadini u tal-impriżi żgħar u medji. F’dan il-qafas, huwa 
importanti li tingħata attenzjoni msaħħa lid-dimensjoni soċjali tal-miżuri ppjanati.

2. Il-ħruġ mill-kriżi u l-garanzija tal-istabbiltà ta’ sistema finanzjarja fejn jiġu protetti dawk li 
jfaddlu: Jiena favur settur finanzjarju dinamiku Ewropew, ikkontrollat b’mod intelliġenti u 
effikaċi. Dan huwa kruċjali jekk irridu nsaħħu mill-ġdid il-kunfidenza ta’ min ifaddal u ta’ 
min jinvesti. Parti mill-qawmien tal-ekonomija tagħna jiddependi minn din il-kunfidenza. 
Irridu wkoll niddefinixxu l-kundizzjonijiet ta’ regolament effiċjenti mingħajr ma jinħolqu 
ostakli eċċessivi. Jien identifikajt ħames għanijiet sabiex is-sistema finanzjarja tagħna jkollha 
bażijiet iktar b’saħħithom u ġusti. (i) settur finanzjarju għas-servizz ta’ tkabbir sostenibbli, (ii) 
settur iktar ġust li joffri protezzjoni xierqa għall-konsumaturi, għal dawk li jfaddlu u għall-
impriżi żgħar u medji, (iii) settur iktar dixxiplinat, b’superviżjoni aħjar tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji u koordinazzjoni akbar f’livell Ewropew, (iv) tħejjija ta’ għodod li jgħinuna 
niġġestixxu l-kriżijiet, (v) u fl-aħħar nett, inkunu fuq quddiem biex insibu soluzzjonijiet 
komuni f’livell dinji. Il-parteċipazzjoni attiva tal-Unjoni fil-ħidmiet tal-G-20 u istituzzjonijiet 
internazzjonali oħrajn u l-iżvilupp tar-relazzjonijiet tagħna mal-imsieħba prinċipali tagħna 
huma essenzjali f’dan ir-rigward.

3. Nibnu ekonomija msejsa fuq l-għarfien: Jiena għandi l-ħsieb nadatta l-istrateġija tagħna li 
tikkonċerna d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex jiġu affaċċjati sfidi ġodda. Hemm 
bżonn nimmodernizzaw u nsaħħu s-sistema Ewropea tal-proprjetà intellettwali sabiex 
nippromwovu l-ekonomija u l-għarfien. Nixtieq qafas sħiħ u koerenti tad-drittijiet tal-awtur li 
jippermetti li nwieġbu l-isfidi ġodda bħalma hi d-diġitizzazzjoni. In-negozjati fuq il-privattiva 
Komunitarja kif ukoll is-sistema unifikata tal-privattiva dwar it-tilwim għandhom jintemmu. 
Sabiex l-impriżi Ewropej ikunu jistgħu iwettqu bis-sħiħ il-potenzjal innovattiv u kreattiv 
tagħhom, jeħtieġ li jkun hemm qafas ta’ proprjetà intellettwali modern li jistimula l-
investimenti u l-progress teknoloġiku kif ukoll jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien u t-tixrid 
tagħha.

5. X'inhuma l-inizjattivi speċifiċi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi li biħsiebek tressaq, u 
skont liema kalendarju? X'impenji speċifiċi tista' tintrabat li twettaq rigward, 
b'mod partikulari, il-prijoritajiet u t-talbiet tal-kumitati mehmuża ma' dan il-
kwestjonarju u li huma parti mill-portafoll tiegħek? Kif tiżgura inti stess il-kwalità 
tajba ta' proposti leġiżlattivi?

Fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, kooperazzjoni msaħħa biss tista’ tippermettilna li niżguraw 
monitoraġġ effikaċi ta’ suq Ewropew integrat, inkluż fi żmien ta’ kriżi. Jiena nixtieq 
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niffinalizza r-riforma tas-superviżjoni fl-Ewropa mal-Parlament u mal-Kunsill. Nixtieq 
niżgura li s-sistema ġdida u b’mod partikulari t-tliet awtoritajiet ġodda tiġi implimentata fl-
aqwa kundizzjonijiet, u se nħejji l-evalwazzjoni prevista tas-sistema l-ġdida fil-ħin opportun. 
Beħsiebni nipproponi lill-Kummissjoni it-twaqqif ta’ qafas ġuridiku għall-ġestjoni u r-
riżoluzzjoni tal-kriżi. Dan il-qafas għandu jsaħħaħ u jarmonizza s-superviżjoni tal-gruppi 
f’termini tar-rekwiżit kapitali u tal-likwidità u l-istabbiltà finanzjarja f’kull Stat Membru u fl-
Unjoni kollha kemm hi. Is-servizzi tiegħi se jistudjaw ukoll l-implimentazzjoni tal-fondi ta’ 
garanzija tad-depożiti u tar-riżoluzzjoni Ewropej. Waħda mil-lezzjonijiet tal-kriżi hija l-ħtieġa 
li fil-ġejjieni jissaħħu l-kwalità u l-livell tar-rekwiżit kapitali tal-banek. Qed nippjana r-raba’ 
reviżjoni tad-Direttiva "dwar ir-rekwiżit kapitali" (CRD4) sabiex nintroduċi fil-liġi 
Komunitarja l-aġenda tal-G-20 kif ukoll il-ħidmiet tal-Kumitat ta’ Basel. L-implimentazzjoni 
ta’ qafas modern ta’ superviżjoni fis-settur tal-assigurazzjonijiet hija essenzjali u se tinvolvi l-
addozzjoni tal-miżuri ta’ applikazzjoni tad-Direttiva "Solvibbiltà II". L-irtirati Ewropej 
għandhom igawdu minn sistemi żguri u effikaċi. Nixtieq li ssir riforma tad-Direttiva IORP (li 
tirrigwarda l-attivitajiet u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet tal-irtirar mix-xogħol) bħala parti 
mill-proċess ta’ reviżjoni.

Fil-qasam tas-swieq finanzjarji u l-infrastruttura tagħhom, għad hemm ħafna xi jsir. Jiena 
nixtieq li d-Direttivi "abbuż tas-suq" u MiFID jerġgħu jiġu riveduti. Nipproponi lill-
Kummissjoni qafas leġiżlattiv koerenti għal derivattivi OTC, kif ukoll għall-attivitajiet u 
infrastrutturi hekk imsejħa post-kummerċ inkluża proposta leġiżlattiva fuq it-titoli 
intermedjarji. Fir-rigward taż-Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Ewro (SEPA) beħsiebni 
nipproponi inizjattiva leġiżlattiva għall-addozzjoni mill-Kulleġġ bl-għan li jiġu stabbiliti data 
jew dati ta' skadenza għall-migrazzjoni lejn il-prodotti SEPA għall-debiti diretti u 
trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet kif ukoll inizjattiva għat-titjib tal-governanza. Fil-qasam 
tas-servizzi finanzjarji bl-imnut, jiena nqis li quddiem il-frammentazzjoni attwali tas-suq tal-
kreditu, partikularment dak tal-proprjetà, aħna rridu nippreżentaw inizjattivi fir-rigward tas-
self responsabbli. Speċifikament għall-prodotti finanzjarji bl-imnut, jien nixtieq nipproponi 
qafas leġiżlattiv koerenti sabiex dawk li jfaddlu jkunu infurmati u kkonsultati aħjar. Beħsiebni 
nindirizza l-kwistjoni tas-sanzjonijiet.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-governanza tal-impriżi, nipproponi rapport fuq il-governanza 
fl-istabbilimenti finanzjarji li se jinkludi proposti għal rimedju tad-dgħjufijiet li ħarġu 
minħabba l-kriżi. Beħsiebni nippreżenta wkoll u malajr rapport fuq l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni fuq ir-remunerazzjoni fis-servizzi finanzjarji kif ukoll inizjattivi oħra 
maħsuba biex jeliminaw prattiki ta’ remunerazzjoni abbużivi. Se nagħmel l-istess fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni fuq ir-remunerazzjoni tal-amministraturi u wara, 
jekk ikun meħtieġ, isiru l-proposti xierqa. Rigward il-kumpaniji elenkati, se jiġi ppubblikat 
dalwaqt rapport fuq l-applikazzjoni tad-Direttiva "Trasparenza" u wara se ssir proposta għall-
emendi.

Fil-qasam tal-informazzjoni finanzjarja, waħda mill-prijoritajiet tiegħi se tkun l-addozzjoni 
mill-imsieħba kollha tagħna, b’mod partikulari l-Istati Uniti, tal-istandards globali u ta’ 
kwalità għolja tal-kontabbiltà, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-G-20. Nixtieq ukoll intejjeb 
b’mod sinifikanti l-governanza tal-IASB. Rigward l-impriżi żgħar u medji, nixtieq 
nippreżenta proġett ambizzjuż ta' modernizzazzjoni tar-regoli tal-kontabbiltà. Fl-aħħar nett, 
rigward il-verifiki legali tal-kontijiet, il-prijoritajiet tiegħi se jkunu l-iżvilupp tal-
kooperazzjoni internazzjonali, li twassal għall-għarfien reċiproku tas-sistemi ta' superviżjoni 



CM\801029MT.doc 7/8 PE431.078v03-00

MT

tal-awdituri, u għall-addozzjoni eventwali tal-istandards internazzjonali tal-verifika (ISA). 
F’dak li għandu x’jaqsam mal-liġi tal-kumpaniji, u bi tweġiba għax-xewqat espressi mill-
Parlament Ewropew, nissuġġerixxi li l-Kummissjoni tapprofondixxi l-kwistjoni tat-
trasferiment transkonfinali ta’ kumpaniji reġistrati. Se nippreżenta wkoll rapport dwar il-
funzjonament tal-istatut tal-Kumpanija Ewropea.

Is-settur tas-servizzi huwa l-mutur ekonomiku tal-Unjoni. Għaldaqstant it-twettiq tas-suq 
waħdieni tas-servizzi huwa prijorità. Il-proċess ta’ evalwazzjoni reċiproka prevista mid-
Direttiva "Servizzi", li se jsir matul is-sena 2010, għandu jipprovdi ħarsa ġenerali lejn is-
sitwazzjoni fl-Istati membri u jgħin fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet eventwali tal-azzjonijiet 
addizzjonali. Il-Komunikazzjoni fuq is-superviżjoni tas-servizzi tad-distribuzzjoni u tal-
kummerċ bl-imnut se jagħti lok ukoll għal analiżi.

Id-Direttiva Servizzi hija wkoll eżempju tajjeb tal-isforzi investiti mill-Kummissjoni sabiex 
ittejjeb l-implimentazzjoni tad-direttivi. Il-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni 
fir-rigward tat-traspożizzjoni ssir dejjem iktar importanti fl-Unjoni ta’ 27. Nipproponi li 
nkompli nsaħħaħ din il-kooperazzjoni għall-benefiċċju taċ-ċittadini u tal-impriżi Ewropej. 
Barra minn hekk, id-Direttiva "għarfien tal-kwalifiki professjonali" se ssirilha evalwazzjoni 
sħiħa. Se nkompli niddefendi l-acquis Komunitarju u nuża l-qawwa tal-Kummissjoni sabiex 
inwaqqaf l-ostakli li l-Istati Membri baqgħu jimplimentaw. Madankollu, il-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern se jimplika wkoll ħidma bi sħab mal-Istati Membri u żvilupp tas-SOLVIT 
u tal-portal waħdieni SMAS (Single maket assistance service).

Nixtieq nenfasizza partikularment fuq l-iżvilupp tas-servizzi elettroniċi transkonfinali kif 
ukoll il-protezzjoni tal-konsumatur, kemm fl-aċċess għal dawn is-servizzi kif ukoll fl-użu 
tagħhom b’mod li jsaħħu l-kunfidenza tal-konsumatur.

Fil-qasam tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, nixtieq li jiġi żviluppat qafas ġuridiku 
koerenti. Se nimpenja ruħi għall-finalizzazzjoni tax-xogħlijiet leġiżlattivi fuq il-privattiva 
Komunitarja u fuq is-sistema tal-privattiva dwar it-tilwim  Qed nippjana wkoll il-
modernizzazzjoni tal-qafas ġuridiku tad-ditti. Nixtieq insaħħaħ il-qafas ġuridiku fir-rigward 
tar-rispett lejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, li se tkun appoġġata mill-Osservatorju 
tal-falsifikazzjoni u tal-piraterija.

Ir-regoli fuq is-swieq pubbliċi għandhom jistimulaw il-kompetittività tal-industrija u 
jippermettu l-akkwist bl-aħjar valur ta’ flus għall-awtoritajiet pubbliċi. Il-politika  tagħna trid 
tevolvi u tippermetti l-użu tal-akkwist pubbliku biex tistimula d-domanda għall-prodotti jew 
servizzi innovattivi, li jirrispettaw l-ambjent jew jiffavorixxu l-inklużjoni soċjali. F’dan ir-
rigward, jiena beħsiebni nwieġeb il-ħtiġijiet għall-kjarfika li esprima l-Parlament permezz ta’ 
komunikazzjoni interpretattiva. Jiena konvint li wieħed għandu jeżamina l-possibiltà li r-
regoli nfushom jiġu mtejba sabiex jiffaċilitaw iktar l-aċċess għas-swieq pubbliċi, 
partikularment tal-impriżi żgħar u medji. Għal dan il-għan, hija ppjanata evalwazzjoni tad-
direttivi li tiftaħ it-triq għal modernizzazzjoni possibbli ulterjuri. Se nkompli bil-
finalizzazzjoni tal-analiżi tal-impatt li għaddejja bħalissa u xogħlijiet oħra preparatorji bil-
ħsieb li tiġi żviluppata inizjattiva leġiżlattiva fil-qasam tal-konċessjonijiet. F’dak li għandu 
x’jaqsam mat-"tiswir ta’ leġiżlazzjoni aħjar", jiena se niżgura, matul il-mandat tiegħi, li l-
proposti leġiżlattivi kollha jkunu akkumpanjati minn analiżi tal-impatt inkluż l-impatt soċjali 
tal-leġiżlazzjonijiet proposti. F’termini tas-simplifikazzjoni u tat-tnaqqis tal-ispejjeż 
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amministrattivi, beħsiebni nkompli bl-isforzi tiegħi u nniedi partikularment ir-reviżjoni tar-
raba’ u s-seba’ Direttiva fuq il-liġi tal-kumpaniji.


