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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Frar 2013 li tinkludi rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku1,

– wara li kkunsidra l-ewwel Rapport tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2012 dwar 'L-
Istat ta' Integrazzjoni tas-Suq Uniku 2013 - Kontribuzzjoni għall-Istħarriġ Annwali dwar 
it-Tkabbir 2013' (COM(2012)0752),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Gunju 2012 bit-titolu 
‘Governanza Aqwa tas-Suq Uniku’ (COM(2012)0259),

1. Ifakkar li s-Suq Uniku hu mutur ewlieni għat-tkabbir u l-impjiegi u għandu rwol 
indipensabbli biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv; madankollu, dan il-potenzjal għadu mhux qed jiġi 
sfruttat f'diversi aspetti;

2. Jirrimarka li implimentazzjoni sħiħa u xierqa tad-Direttiva dwar is-Servizzi tista' twassal 
għal potenzjal ta' tkabbir ta' bejn iz-0.8 % u t-2.6 % tal-PDG;

3. Jilqa' l-fatt li fis-Semestru Ewropew 2013, għall-ewwel darba l-Istħarriġ tat-Tkabbir 
Annwali kien sostnut minn rapport dwar l-Istat tal-Integrazzjoni tas-Suq Uniku;

4. Jiddispjaċih, madankollu, li minkejja l-evidenza qawwija dwar l-importanza tas-Suq 
Uniku biex tingħeleb il-kriżi, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż tal-2013 ma 
jindirizzawx biżżejjed il-potenzjal tat-tkabbir u l-impjiegi li jirriżulta mill-
implimentazzjoni u l-infurzar xierqa tar-regoli tas-Suq Uniku; 

5. Jappoġġa l-importanza mogħtija mir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż ta' din is-
sena biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet u l-ostakli mhux ġustifikati għad-dħul fis-setturi tas-
servizzi; iħeġġeġ lill-Istati Membri kkonċernati biex jagħtu l-akbar kunsiderazzjoni għal 
dawk ir-rakkomandazzjonijiet;

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqiegħed bħala prijorità il-governanza tas-Suq Uniku fl-
Istħarriġ tat-Tkabbir Annwali li jmiss u fis-Semestru Ewropew 2014, u sabiex tqis sew l-
oqsma ewlenin tat-tkabbir, identifikati bħala s-settur tas-servizzi, is-settur tal-enerġija, is-
settur tat-trasport u s-suq diġitali uniku kif ukoll il-miżuri inklużi fl-Att I u II tas-Suq 
Uniku, fi ħdan ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li jmiss; 

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, fl-istess waqt, biex iżidu l-isforzi tagħhom 
fl-infurzar tal-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku u biex jissorveljaw dan l-infurzar, fost l-oħrajn 
permezz ta' azzjonijiet ta' kontroll regolari tal-UE;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0054.
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8. Itenni s-sejħa tiegħu lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza tas-Suq Uniku billi 
tistabbilixxi ċiklu annwali ta' governanza tas-Suq Uniku bħala pilastru speċifiku tas-
Semestru Ewropew, li jinkludi Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern, rapport annwali 
dwar l-integrazzjoni tas-suq intern bħala parti mill-Istħarriġ tat-Tkabbir Annwali, gwida 
tal-Kunsill Ewropew għall-Istati Membri, pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali bl-għan li jiġu 
implimentati l-linji gwida tas-suq intern u rakkomandazzjonijiet dedikati speċifiċi għall-
pajjiż;

9. Jinnota n-nuqqas ta' involviment tal-parlamenti nazzjonali fid-dibattitu dwar l-aspetti tas-
Suq Uniku fis-Semestru Ewropew 2013 u jistidinhom jimpenjaw lilhom infushom b'mod 
attiv fi djalogu mal-Parlament Ewropew u mal-gvernijiet rispettivi tagħhom biex jattivaw 
aħjar il-potenzjal ta' tkabbir u impjiegi li għadu mhux qed jiġi sfruttat.


