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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern
(2009/2141(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2009 dwar 
miżuri għat-titjib fil-funzjonament tas-suq uniku1,   

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Lulju 2004 dwar it-
traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ta' Direttivi li jolqtu s-suq intern2,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar Tabella ta' 
Evalwazzjoni tas-Suq Intern (SEC(2009)1007,  

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Settembru 2007 dwar ir-Reviżjoni tas-Suq 
Uniku: negħlbu x-xkiel u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar aħjar3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Settembru 2008 dwar it-Tabella ta' 
Evalwazzjoni tas-Suq Intern4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2008 dwar l-irwol tal-imħallef 
nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea5, 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill (Kompettittivita' - Suq Intern, Industrija u 
Riċerka) tal-24 ta’ Settembru 2009 dwar "Kif nistgħu inħaddmu s-Suq Intern aħjar"6,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur 
(A7-0000/2009),

A. billi suq intern li jiffunzjona effettivament huwa imperattiv għall-ħolqien ta' ambjent 
ekonomiku stabbli u innovattiv li fih il-konsumaturi jistgħu iħossuhom ħielsa li jonfqu u 
n-negozji jistgħu iħossuhom ħielsa li joħolqu impjiegi ġodda,

B. billi, minkejja li s-suq intern għamel passi kbar 'il quddiem, għad baqa' ħafna xogħol 
x'isir sabiex jiġi żgurat li dan jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu,

C. billi s-suq intern ma jistax jiffunzjona sew mingħajr it-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-
infurzar korretti tar-regoli Komunitarji li jeffettwaw il-funzjonament tiegħu,

D. billi huwa imperattiv li l-Istati Membri jittrasponu fil-ħin il-leġiżlazzjoni tas-suq intern 
                                               
1 ĠU L 176, 7.7.2009, p. 17.
2 ĠU L 98, 16.4.2005, p. 47.
3 ĠU C 187E, 24.7.2008, p. 80
4 Testi Adottati, P6_TA(2008)0421.
5 Testi Adottati, P6_TA(2008)0352.
6 Dokument tal-Kunsill 13024/09.
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f'liġi nazzjonali tagħhom,

E. billi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jistgħu jagħtu kontribut attiv għal 
traspożizzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern billi jkomplu jaħdmu flimkien mill-
qrib waqt il-proċess tan-negozjar u ta' traspożizzjoni,

F. billi r-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għandhom jiltaqgħufuq 
bażi regolari sabiex jevalwaw l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern,

G. billi jilqa' b'sodisfazzjon il-pubblikazzjoni ta' Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern, 
minħabba li din tgħin biex jitnaqqas id-defiċit ta' traspożizzjoni,

H. billi t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern u t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq tal-
Konsumatur għandhom l-għan li jtejbu l-funzjoni tas-suq intern,

I. billi d-defiċit medju attwali ta' 1% jaqbel mal-mira ta' 1% li ftehmu dwar il-Kapijiet tal-
Istati u tal-Gvernijiet fl-2007, iżda disa' Stati Membri għadhom il-bogħod minn din il-
mira, 

J. billi l-fattur ta' frammentazzjoni huwa ta' 6%, li jfisser li 100 direttiva ma kinux trasposti 
f'mill-anqas Stat Membru wieħed,

K. billi 22 direttiva qegħdin aktar minn sentejn lura mill-iskadenza tagħhom għal 
traspożizzjoni, u dan huwa ksur dirett tal-mira ta' 'tolleranza zero' stipulata mill-Kapijiet 
tal-Istati u tal-Gvernijiet fl-2002, 

L. billi huwa partikolarment importanti li tiġi segwita t-traspożizzjoni ta' ċerti direttivi li 
huma kruċjali għall-iżvilupp tas-suq intern, 

M. billi informazzjoni aktar aċċessibbli pubblikament dwar liema direttivi ma ġewx trasposti 
mill-Istati membri individwali tista' tkun siewja bħala mezz ta' qawmien ta' kuxjenza fost 
il-pubbliku ġenerali u għall-apllikazzjoni tal-pressjoni tal-pari, anke minn Membri tal-
Parlament Ewropew fuq membri tal-parlamenti nazzjonali, 

N. billi tinħtieġ aktar informazzjoni dwar il-kwlaità tat-traspożizzjoni, 

O. billi, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu iċ-ċaqliqa ġenerali minn leġiżlazzjoni għal 
implimentazzjnoi fir-rigward tas-suq intern, it-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern 
għandha fuq bażi regolari tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar l-applikazzjoni u 
l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern, inklużi indikaturi tal-ftuħ veru tas-swieq 
individwali, u b'hekk ikun possibbli segwitu aħjar tal-prestazzjoni u tax-xejriet, 

P. billi t-taħriġ u l-iskambji transkonfinali, inter alia permezz tan-netwerks elettroniċi li 
ħolqot il-Kummissjoni,huma essenzjali għall-applikazzjoni aħjar tal-acquis Komunitarju 
fir-rigward tas-suq intern,

Q. billi ċ-ċittadini u n-negozji jiddependu fuq infurzar effettiv tar-regoli tas-suq intern sabiex 
jgħinuhom jibbenefikaw b'mod sħiħ mill-potenzjal tiegħu,  

Introduzzjoni
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1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni, imsemmija hawn fuq, dwar 
miżuri għal titjib fil-funzjoni tas-suq uniku; jenfasizza li l-Istati Membri m'għandhomx 
joqgħodu jagħżlu l-miżuri li jaqblulhom l-aktar, iżda jimpenjaw ruħhom li 
jimplimentawhom kollha;

2. Jittama li l-Kummissjoni u l-Istati Membri se jaħdmu mill-qrib flimkien u jġorru 
responsabiltà konġunta għall-isfruttament sħiħ tal-potenzjal tas-suq intern;  Jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tuża l-poteri kollha tagħha sabiex tiżgura applikazzjoni effettiva tar-
regoli tas-suq intern, inkluż monitoraġġ effettiv tas-suq, armonizzazzjoni, simplifikar 
ulterjuri tal-leġiżlazzjoni u għodda oħra sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq iċ-
ċittadini u n-negozji;

3. Jappoġġja partikolarment l-idea ta' involviment mill-qrib tal-parlamenti nazzjonali u 
partijiet involuti oħra waqt il-proċess ta' nogozjati u ta' traspożizzjoni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex kull sena torganizza Forum tas-Suq Intern li jiġbor 
flimkien rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri u partijiet involuti 
oħra sabiex jiġi stabbilit impenn akbar għat-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod regolari tinkludi fit-Tabella ta' Evalwazzjoni 
tagħha tas-Suq Intern, informazzjoni aktar dettaljata dwar l-applikazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tas-suq intern, inklużi indikaturi tal-ftuħ reali tas-swieq individwali; 

6. Minkejja li jifhem li t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern tiġi ppubblikata darbtejn 
f'sena u t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern tiġi ppubblikata darba fis-sena biss, 
jitlob li dawn it-tabelli jiġu ppubblikati fl-istess ħin, u dan jippermetti stampa ġenerali 
aħjar tal-iżvilupp tas-suq intern; 

Traspożizzjoni

7. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li d-defiċit ta' traspożizzjoni ta' 1,0% inkiseb għat-tielet darba 
konsekuttiva; iħeġġeġ lid-disa' Stati Membri li naqsu milli jiksbu dan l-objettiv sabiex 
jieħdu azzjoni biex itejbu l-prestazzjoni tagħhom; 

8. Ifakkar li l-għadd ta' direttivi li ma ġewx trasposti minn Stat Membru wieħed jew aktar 
għadu kbir wisq, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jaħdmu flimkien 
biex dan l-għadd jiċkien bħala kwistjoni urġenti, filwaqt li jibdew minn dawk id-direttivi 
li t-traspożizzjoni tagħhom qabżet l-iskadenza b'sentejn jew aktar; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata fuq is-sit 
elettroniku tagħha dwar id-direttivi li ma ġewx implimentati fl-Istati Membri individwali;

10. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jipprovdu l-Kummissjoni b'tabelli ta' korrelazzjoni li 
jinkludu fihom informazzjoni dettaljata dwar il-miżuri nazzjonali meħuda għat-
traspożizzjoni tad-direttivi, sabiex din tkun tista' tipprovdi inforamzzjoni aktar dettaljata 
dwar il-kwalità tat-traspożizzjoni;
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Applikazzjoni

11. Iqis li l-Istati Membri għandhom itejbu l-koperazzjoni effiċjenti fost l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali involuti fl-applikazzjoni tar-regoli tas-suq intern billi 
jiżguraw u jsaħħu l-iffunzjonar tas-suq intern fi ħdan l-amministrazzjonijiet nazzjonali 
tagħhom;

12. Jenfasizza l-ħtieġa għal taħriġ u edukazzjoni xierqa tal-ħaddiema taċ-ċivil u tal-
awtoritajiet ġudizzjarji fir-rigward tar-regoli tas-suq intern;

13. Jaqsam l-istess fehma mal-Kummissjoni li l-Istati Membri jeħtieġ jiżguraw li n-netwerks 
transkonfinali tas-sistemi ta' informazzjoni elettroniċi stabbiliti mill-Kummissjoni 
(pereżempju s-sistema ta' Informazzjoni dwar is-Suq Intern (Internal Market Information 
-  IMI), is-Sistema ta' Avviż Rapidu dwar prodotti perikolużi li mhumiex prodotti tal-ikel 
(Rapid alert system for non-food dangerous products - RAPEX), is-sistema ta' Avviż 
Rapidu għall-ikel u l-għalf (Rapid alert system for food and feed - RASFF) jew in-
netwerk ta' Koperazzjoni għall-Ħarsien tal-Konsumaturi (Consumer Protection 
Cooperation network - CPC) ikunu operattivi billi jittieħdu l-miżuri meħtieġa, inkluża l-
allokazzjoni ta' riżorsi;

Infurzar 

14. Hu tal-fehma li l-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi tagħhom li jipprovdu 
informazzjoni liċ-ċittadini u n-negozji dwar id-drittijiet tagħhom fis-suq intern, filwaqt li 
jippermettulhom li jeżerċitaw dawn id-drittijiet fil-prattika; jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex bħala kwistjoni ta' prijorità, tiffinalizza l-proġett tas-Servizzi ta' Assistenza dwar 
is-Suq Uniku għar-razzjonalizzazzjoni tal-informazzjoni, servizzi ta' assistenza għall-
għoti ta' pariri u s-soluzzjoni ta' problemi u biex dawn isiru aktar aċċessibbli;

15. Jemmen li l-Istati Membri għandhom, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, itejbu l-kapaċità tal-
mekkaniżmi tar-riżoluzzjoni tal-problemi, b'mod partikolari tas-SOLVIT, li jipprovdu 
rimedji aktar effettivi; jistieden lill-Istati Membri sabiex isaħħu aktar in-netwerks taċ-
ċentri tas-SOLVIT billi jallokaw riżorsi finanzjarji u umani addizzjonali; 

°

°       °

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Suq intern li jiffunzjona effettivament huwa essenzjali għall-ħolqien ta' ambjent ekonomiku 
stabbli u innovattiv li fih il-konsumaturi jistgħu iħossuhom ħielsa li jonfqu u n-negozji jistgħu 
iħossuhom ħielsa li joħolqu impjiegi ġodda, Minkejja li s-suq intern għamel passi kbar 'il 
quddiem, għad baqa' ħafna xogħol x'isir sabiex jiġi żgurat li dan jilħaq il-potenzjal kollu 
tiegħu. 

Is-suq intern ma jistax jaħdem sew mingħajr ma jkunu trasposti, applikati u infurzati ir-regoli 
Komunitarji li jaffettwaw l-iffunzjonar tas-suq intern. Fid-29 ta' Ġunju 2009, il-Kummissjoni 
adottat rakkomandazzjoni 'dwar miżuri għat-titjib fil-funzjonament tal-Ewropa b'suq uniku'.  
Din ir-Rakkomandazzjoni u t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern ta' Lulju 2009 
jiffurmaw il-bażi ta' dan ir-rapport.  Ir-rapporteur tappoġġja r-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni u jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jaħdmu sabiex jimplimentaw il-miżuri 
kollha proposti, u mhux joqgħodu jagħżlu minnhom skont kif jaqbel lilhom.

Idea msemmija mill-Kummissjoni li r-rapporteur tappoġġja b'mod partikolari li dik li l-
parlamenti nazzjonali jiġu involuti waqt in-negozjati u l-proċess ta' traspożizzjoni ta' 
leġiżlazzjoni ġdida tas-suq intern. Ir-rapporteur tixtieq tespandi fuq din l-idea billi tistieden 
lill-Kummissjoni sabiex kull sena torganizza Forum tas-Suq Intern li jiġbor flimkien 
rappreżentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-Istati Membri u partijiet involuti oħra, sabiex 
jiġi stabbilit impenn akbar għat-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni 
tas-suq intern;

Barra minn hekk, ir-rapporteur tħoss li hu importanti li t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq 
Intern u t-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq tal-Konsumatur jiġu ppubblikati fl-istess ħin, 
tifhem li tal-ewwel tiġi ppubblikata darbtejn f'sena filwaqt li tal-aħħar tiġi ppubblikata darba 
f'sena biss, u dan jippermetti stampa ġenerali aħjar tal-iżvilupp tas-Suq Intern.

Traspożizzjoni

Huwa imperattiv li l-Istati Membri jittrasponu fil-ħin il-leġiżlazzjoni tas-suq intern f'liġi 
nazzjonali tagħhom. It-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern, ippubblikata kull sena sa mill-
1997, teżamina kemm id-direttivi tas-Suq Uniku ġew trasposti b'ħeffa u tajjeb fil-liġi 
nazzjonali. It-tabella tenfasizza wkoll l-għadd ta' proċeduri ta' ksur pendenti kontra l-Istati 
Membri. Riċentement kien hemm titjib sinjifikanti f'dan il-livell. 

It-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern ta' Ġunju 2009 turi li għat-tielet darba konsekuttiva, 
id-defiċit medju tat-traspożizzjoni tal-UE kien ta' 1%, skont il-mira stipulata mill-Kunsill 
Ewropew. Ir-rapporteur madankollu ndunat li disa' Stati Membri ma laħqux din il-mira ta' 1%. 
Ir-rapporteur hija wkoll imħassba dwar il-fatt li l-għadd ta' direttivi li l-iskadenza tagħhom 
ilha li għaddiet għadu kbir ħafna. Fil-każ ta' 22 direttiva, l-iskadenza għat-traspożizzjoni 
kienet iffissata għal aktar minn sentejn qabel. Barra minn dan, 6% tad-direttivi ma ġewx 
trasposti fl-Istati Membri kollha, u dan ifisser li 100 direttiva tas-Suq Intern mhux qed iħallu 
l-effett sħiħ tagħhom fuq l-UE kollha. Ir-rapporteur tistieden lill-Istati Membri u lill-
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Kummissjoni sabiex jaħdmu flimkien b'urġenza biex dan iċekknu dan in-numru, u jibdew bit-
22 direttiva bi skadenza ta' sentejn ilu jew iktar.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' Settembru 2008 dwar it-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-Suq Intern, il-
Parlament talab li jingħata aktar tagħrif dwar liema direttivi għadhom ma ġewx traspsosti, 
minħabba li d-direttiva kollha għandhom l-istess piż fl-istatistiċi. B'segwitu ta'din l-idea, ir-
rapporteur tixtieq li l-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni aktar dettaljata fuq is-sit 
elettroniku tagħha dwar id-direttivi li ma ġewx implimentati fl-Istati Membri individwali; Dan 
jista' jkun siewi għall-qawmien ta' kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali u sabiex issir pressjoni 
tal-pari, anke minn membri tal-Parlament Ewropew fuq membri tal-parlamenti nazzjonali.

Biex il-Kummissjoni tkun tista' b'mod adegwat tiċċekkja l-kwalità tat-traspożizzjoni, teħtieġ li 
l-Istati Membri jipprovdulha tabelli ta' korrelazzjoni li jispeċifikaw b'mod dettaljat il-miżuri 
nazzjonali meħuda għat-traspożizzjoni ta' direttiva. Ir-rapporteur tħeġġeġ lill-Istati Membri 
sabiex jikkonformaw ma' din it-talba.

Applikazzjoni

Meta d-direttivi jiġu trasposti, donnu li l-Istati Membri jagħtu inqas attenzjoni għall-
applikazzjoni korretta tad-direttivi.  Huma jippruvaw jevitaw proċeduri ta' ksur billi jagħmlu 
sforzi minimi. Fi kwalunkwe każ, l-għadd ta' proċeduri ta' ksur għadu kbir ħafna, u għadd ta' 
Stat Membru jaqbżu sewwa l-medja tal-UE ta' 47 każ.  

Sabiex tinkiseb applikazzjoni aħjar tar-regoli tas-suq uniku, l-Istati Membri għandhom itejbu 
l-koperazzjoni effiċjenti fost l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali involuti fl-
applikazzjoni tar-regoli tas-suq intern billi jiżguraw u jsaħħu l-iffunzjonar tas-suq intern fi 
ħdan l-amministrazzjonijiet nazzjonali tagħhom; 

Ir-rapporteur tixtieq ukoll tisħaq dwar il-ħtieġa ta' aktar taħriġ u skambji transkonfinali ta' 
persunal taċ-ċivili u ta' mħallfin. F'Lulju 2008, il-Parlament diġà adotta rapport dwar l-irwol 
tal-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea li jenfasizza l-ħtieġa li fil-livell kollha 
tas-sistema ġudizzjarja, il-persunal jeħtieġ ikun imħarreġ fil-liġi Komunitarja u jkollhom 
aċċess għal tagħrif aġġornat fil-lingwa materna tagħhom, flimkien ma' sforzi sabiex jiżdiedu 
l-ħiliet lingwistiċi tagħhom. Ir-rapporteur jemmen li l-punti magħmula f'din ir-riżoluzzjoni 
għadhom xierqa għas-sitwazzjoni attwali u hu partikolarment importanti li jiġu enfasizzati fiż-
żona tas-suq intern.  

Barra minn hekk, ir-rapporteur temmen li l-Istati Membri jeħtieġ jagħmlu sforz ta' veru sabiex 
jiżguraw li n-netwerks transkonfinali tas-sistemi ta' informazzjoni elettroniċi stabbiliti mill-
Kummissjoni, pereżempju s-sistema ta' Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI), is-Sistema ta' 
Avviż Rapidu dwar prodotti perikolużi li mhumiex prodotti tal-ikel (RAPEX), is-sistema ta' 
Avviż Rapidu għall-ikel u l-għalf (RASFF) u n-netwerk ta' Koperazzjoni għall-Ħarsien tal-
Konsumatur (CPC-S) ikunu operattivi billi jittieħdu l-miżuri meħtieġa, inkluża l-allokazzjoni 
ta' riżorsi; L-IMI tagħmel possibbli li awtoritajiet amministrattivi jsibu awtoritajiet kompetenti 
fi Stati Membri oħra u jindirizzawlhom talbiet faċilitati permezz ta' mistoqsijiet u tweġibiet 
standard u tradotti minn qabel.  L-IMI tappoġġa l-koperazzjoni amministrattiva skont id-
Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE) u d-Direttiva dwar is-Servizzi 
(2006/123/KE). Ir-RAPEX u l-RASFF jippermettu skambku rapidu ta' tagħrif fost l-
awtoritajiet nazzjonali dwar prodotti perikolużi (jew avvenimenti oħra li jinvolvu riskji). Is-
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CPC-S hi sistema li tappoġġja l-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi fl-infurzar 
transkonfinali tal-liġi dwar il-ħarsien tal-konsumatur skont il-poteri armonizzati investigattivi 
u ta' infurzar.

Infurzar

Finalment, u forsi l-aktar ħaġa importanti, ir-rapporteur hi tal-fehma li l-Istati Membri 
għandhom iżidu l-isforzi tagħhom sabiex jipprovdu informazzjoni liċ-ċittadini u lin-
negozji dwar id-drittijiet tagħhom fis-suq intern, filwaqt li jippermettulhom li jeżerċitaw 
dawn id-drittijiet fil-prattika. B'mod partikolari, ir-rapporteur tappoġġa l-proġett ta' 
Servizzi ta' Assistenza tas-Suq Uniku (SMAS), li għandu l-għan li jiffaċilita l-aċċess għal 
diversi servizzi eżistenti ta' tagħrif, konsultazzjoni, assistenza u riżoluzzjoni ta' problemi, 
u jirrazzjonalizahom. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom, bl-appoġġ tal-
Kummissjoni, itejbu l-kapaċità ta' dawn il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tal-problemi, 
b'mod partikolari fil-każ tas-SOLVIT. Ir-rapporteur tistieden lill-Istati Membri sabiex 
ikomplu jsaħħu aktar in-netwerks taċ-ċentri tas-SOLVIT billi jallokawlhom riżorsi 
finanzjarji u umani addizzjonali.


