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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi r-Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE COM(2010)603 u l-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Lejn Att dwar is-Suq Uniku" 
COM(2010)608 huma inizjattivi kumplimentari li jqiegħdu liċ-ċittadini tal-UE fil-
qalba tas-Suq Uniku u jgħinu biex tingħeleb il-frammentazzjoni attwali tal-UE:

B. waqt li jfakkar fl-ispirtu tar-Riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 20101 dwar ir-
realizzazzjoni tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini, u b'appoġġ għar-Rapport 
Monti, li jippromwovi approċċ iffukat fuq iċ-ċittadini fejn it-tħassib taċ-ċittadini u tal-
konsumaturi jkun integrat b'mod sħiħ fl-iżvilupp tas-Suq Uniku, biex b'hekk tingħata 
s-setgħa liċ-ċittadini tal-UE u jingħata impetu politiku ġdid lill-kunċett ta' ċittadinanza 
tal-UE;

1. Jilqa' dan ir-rapport u jtenni li s-Suq Uniku jista' jkun irrealizzat bis-sħiħ biss bit-
tneħħija tal-ostakoli transkonfinali li baqa' jxekklu l-moviment liberu tal-persuni, tal-
prodotti, tas-servizzi u tal-kapital, b'hekk joffri benefiċċji tanġibbli liċ-ċittadini u n-
negozji Ewropej;  

2. Jinnota l-pubblikazzjonijiet reċenti tal-Kummissjoni dwar is-setgħa lill-konsumaturi 
(Consumer Empowerment) u l-20 suġġett prinċipali ta' tħassib (The 20 main 
concerns), li jenfasizzaw id-distakk fl-informazzjoni, il-leġiżlazzjoni u l-
implimentazzjoni li jippersistu fis-Suq Uniku, kif ukoll, min-naħa l-oħra, l-
antagoniżmu u n-nuqqas ta' għarfien taċ-ċittadini fir-rigward tad-drittijiet tagħhom fis-
suq; 

3. Jenfasizza li s-sistemi ADR bħan-netwerk SOLVIT urew li kienu effettivi għas-
soluzzjoni ta'  problemi li jolqtu liċ-ċittadini bħar-rikonoxximent ta' kwalifiki 
professjonali u l-portabilità ta' fondi tal-pensjoni tal-ħaddiema mobbli, iżda 
madankollu l-pajsaġġ tas-sistemi ADR tal-Ewropa għadu frammentat fil-parti l-kbira 
tiegħu; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-azzjoni leġiżlattiva tal-UE fil-qasam 
tal-ADR u tar-rimedju kollettiv titlesta sal-2012;

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li tadotta  Karta tad-Drittijiet taċ-Ċittadini, 
kif mitlub fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-20 ta' Mejju 2010 msemmija hawn fuq, li 
tiddeskrivi d-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini u kwistjonijiet transkonfinali fi ħdan s-
Suq Uniku; iqis li din il-Karta għandha tkun faċilment disponibbli u sservi bħala 
manwal għaċ-ċittadini kollha li jaqsmu l-fruntieri, u jaħdmu, jixtru u jbigħu b'mod 
transkonfinali; 

5. Jitlob approċċ leġiżlattiv tal-UE għall-faċilitazzjoni tal-mobilità tax-xogħol 
transkonfinali iktar komprensiv, li jissalvagwardja d-drittijiet taċ-ċittadini, jagħti 
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spinta lit-tkabbir ekonomiku u jinvesti fil-kapital uman u l-ħolqien tal-impjiegi, u 
b'hekk ineħħi l-ostakoli li fadal għall-Erba' Libertajiet.


