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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kisba ta’ suq waħdieni għall-konsumaturi u ċ-ċittadini
(2010/2011(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew dwar ‘l-
Ewropa 2020, strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Professur Mario Monti lill-Kummissjoni dwar it-tiġdid 
tas-suq waħdieni1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ‘Aġenda taċ-ċittadin – il-
kisba tar-riżultati għall-Ewropa ’ (COM(2006)0211),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ‘Suq waħdieni għall-Ewropa 
tas-Seklu 21’ (COM(2007)0724) u d-dokument ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li 
hemm miegħu bit-titlu ‘ Is-Suq Waħdieni – reviżjoni tal-kisbiet’(SEC(2007)1521), ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta’ Settembru 2007 dwar ir-reviżjoni tas-suq waħdieni u 
d-dokument ta’ ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Ir-reviżjoni tas-suq waħdieni –
wara sena’ (SEC(2008)3064),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ‘Opportunitajiet, aċċess u 
solidarjetà – lejn viżjoni soċjali ġdida għall-Ewropa tas-Seklu 21’ (COM(2007)0726) u l-
komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ‘Servizzi ta’ interess ġenerali, inklużi s-servizzi 
soċjali ta’ interess ġenerali: impenn Ewropew ġdid’ (COM(2007)0725) u r-riżoluzzjoni 
tal-Parlament tas-27 ta’ Settembru 2006 dwar il-white paper tal-Kummissjoni dwar 
servizzi ta’ interess ġenerali2, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2009 dwar 
miżuri biex jittejjeb il-funzjonament tas-suq waħdieni u r-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tat-12 ta’ Lulju 2004 dwar it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-direttivi li 
jaffettwaw is-suq intern3,

– wara li kkunsidra t-Tabella tal-Valutazzjoni tas-Suq Intern ta’ Lulju 2009 
(SEC(2009)1007) u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tad-9 ta’ Marzu 2010 u tat-23 ta’ 
Settembru 2008 dwar it-Tabella tal-Valutazzjoni tas-Suq Intern,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bit-titlu ‘Strateġija tal-UE għall-
Politika tal-Konsumatur 2007-2013 – Aktar poteri lill-konsumaturi, tisħiħ tal-benesseri 
tagħhom, għal ħarsien effettiv tagħhom’ u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-20 ta’ Mejju 
2008 dwar l-istrateġija tal-UE għall-Politika tal-Konsumatur 2007-2013’4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-28 ta’ Jannar 2009 bit-titlu ‘Il-
Monitoraġġ tar-riżultati għall-konsumatur fis-suq waħdieni – It-Tieni edizzjoni tat-

                                               
1 Mistenni fApril 2010.
2 O.J.C 306/E, 15.12.2006, p. 277.
3 O.J. L 98, 16.4.2005, p. 47.
4 O.J. C 180/E/26, 17.7.2008, p. 26.
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Tabella tal-Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (COM(2009)0025) u d-dokument ta’ 
ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li hemm miegħu bit-titlu ‘ It-Tieni Tabella tal-
Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur’ (SEC(2009)0076),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar ‘l-
infurzar tal-acquis tal-konsumatur (COM(2009)0330) u r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 
ta’ Lulju 2009 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) No 2006/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonli responsabbli 
għall-infurzar tal-liġijiet tal-ħarsien tal-konsumatur (ir-‘Regolament dwar koperazzjoni 
għall-ħarsien tal-konsumatur’) (COM(2009)0336),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-9 ta’ Marzu 2010 dwar il-ħarsien tal-konsumatur1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘in-negozju transkonfinali 
san-negozju elettroniku tal-konsum fl-UE’ (COM(2009)0557),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Sezzjoni għas-
Suq Waħdieni, Produzzjoni u Konsum, dwar ‘Tfixkil għas-Suq Waħdieni Ewropew 
2008’2,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali 2008 tas-SOLVIT dwar l-iżvilupp u l-eżekuzzjoni 
tan-netwerk tas-SOLVIT (SEC(2009)0142), id-dokument ta’ ħidma tal-istaff tal-
Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2008 dwar pjan ta’ azzjoni dwar approċċ integrat għall-
provvediment ta’ servizzi ta’ għajnuna fis-suq waħdieni u liċ-ċittadini u n-negozji 
(SEC(2008)1882) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta’ Marzu 2010 dwar SOLVIT3,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) No 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u s-sorveljanza tas-suq 
relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, li jimmira biex joħloq qafas ġenerali ta’ 
regoli u prinċipji b’relazzjoni mal-akkreditament u s-sorveljanza tas-suq,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE), li jistipula li ‘s-suq intern għandu jikkomprendi zona bla fruntiei interni li fiha 
jkun assigurat il-moviment ħieles tal-merkanzija, tal-persuni, tas-servizzi u tal-kapital 
skond id-dispożizzjonijiet tat-Trattati’,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea (TUE), li jorbot l-Unjoni 
biex taħdem għal ekonomija ta’ suq soċjali kompetittiv ħafna, bil-mira li jintlaħqu impjieg 
totali u progress soċjali, u livell għoli ta’ protezzjoni u titjib fil-kwalità tal-ambjent’,

– wara li kkunsidra ċ-Charter tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif inhuma 
inkorporati fit-Trattati bl-Artikolu 6 tat-TUE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-TFUE, li jistipula li ‘għad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra ħtiġijiet 
marbutin mal-promozzjoni għal livell għoli ta’ impjiegi, għal garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali xierqa, għal ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, u għal livell għoli ta’ edukazzjoni, 
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem,

                                               
1 Testi adottati ta’ dik id-data, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 Testi adottati ta’ dik id-data, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tat-TFUE, li jistipula li ‘r-rekwiżiti għall-ħarsien tal-
ambjent iridu jkunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni, b’mod partikolari bil-ħsieb li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli’,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tat-TFUE, li jistipula li ‘r-rekwiżiti għall-protezzjoni tal-
konsumatur għandhom jiġu kkunsidraw fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni ta’ politiki u 
attivitajiet oħra tal-Unjoni’,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 14 tat-TFUE u l-Protokol 26 tiegħu dwar servizzi ta’ interess 
(ekonomiku) ġenerali,

– wara li kkunsidra r-Regola 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
(A7-0000/2010),

A. billi jeżistu ħafna ostakli, riżultat ta’ nuqqas ta’ informazzjoni dwar drittijiet u 
opportunitajiet, regolamenti frammentati u insuffiċjenti, traspożizzjoni, applikazzjoni u 
infurzar ta’ regoli inadegwati, u nuqqas ta’ koordinazzjoni u koperazzjoni, li jfixklu liċ-
ċittadini, lill-konsumaturi u lill-SMEs li jkunu jixtiequ jiċċaqalqu, biex jixtru, jbigħu jew 
jinnegozjaw f’pajjiżi oħra bl-istess sens ta’ sigurtà u kunfidenza li huma jgawdu fl-Istati 
Membri tagħhom stess, 

B. billi perċentwal żgħir biss ta’ ħaddiema, fornituri ta’ servizz u professjonisti jiddeċiedu li 
jiċċaqalqu għal Stat Membru ieħor għaliex il-burokrazija involuta u r-riskju li jitilfu d-
drittijiet tas-sigurtà soċjali jagħmluha kkomplikata u għalja wisq biex jagħmlu hekk, 

C. billi ftit huma l-intraprendituri u l-SMEs li joffru l-merkanzija u s-servizzi tagħhom barra 
s-swieq domestiċi tagħhom, minħabba nuqqas ta’ ċertezza rigward investimenti, ħlasijiet 
u obbligi u differenzi fi tradizzjonijiet legali, amministrattivi, soċjali u kulturali,

D. billi s-suq waħdieni ma jistax jidher iżolat minn oqsma oħra ta’ politika orizzontali, 
b’mod partikolari s-saħħa, l-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli u l-politika interna,

E. billi l-Istrateġija 2020 tal-UE għandha tistabbilixxi miri realistiċi biex jintlaħqu 
ekonomija ekoloġika bbażata fuq l-għarfien u tkabbir sostenibbli sal-2020; billi l-bażi tal-
istrateġija 2020 tal-UE għandha tkun is-suq waħdieni Ewropew, bl-isfidi ta’ ġustizzja 
soċjali u tkabbir ekonomiku u li tiffoka fuq il-benefiċċji għaċ-ċittadini, il-ħarsien tal-
konsumatur u l-SMEs,

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Iqis li l-Unjoni qed tħabbat wiċċha ma’ żmien problematiku partikolari fl-istorja tal-
integrazzjoni ta’ suq waħdieni Ewropew; hu tal-opinjoni li l-isfidi tal-lum u tal-ġejjieni 
jridu jiġu indirizzati b’koerenza, determinazzjoni, impenn u qawwa, inevitabilment 
imsieħba mas-sensitività u l-prattiċità, fi spirtu ta’ koperazzjoni u solidarjetà;

2. Jenfasizza li suq waħdieni li jiffunzjona bla intoppi jkun fl-aħjar interessi taċ-ċittadini, il-
konsumaturi u l-SMEs Ewropej, meta wieħed iqis il-ħafna sfidi ekonomiċi u oħrajn li 
bħalissa qed tiffaċċja l-UE;
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3. Jenfasizza li, minkejja l-lakuni teknoloġiċi u leġislattivi fl-istruttura tiegħu, is-suq 
waħdieni Ewropew, flimkien maz-zona euro, juri aħjar it-tifsira vera tal-integrazzjoni u l-
unità ekonomika tal-UE;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon u jappoġġja bis-sħiħ l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex ‘terġa’ 
tpoġġi fil-qalba tas-suq intern lil dawk li jgħixu fih u jużawh kuljum’ kif ukoll l-impenn 
tagħha li tkun difensur sod tas-suq waħdieni permezz tal-użu sħiħ tal-poteri tagħha ta’ 
infurzar u biex toħroġ b’viżjoni soċjali tas-suq waħdieni bbażata fuq l-obbligi tat-Trattat 
ta’ Liżbona;

Il-proċess ta’ integrazzjoni tas-suq waħdieni mhux irreversibbli
5. Jenfasizza li l-integrazzjoni fis-suq waħdieni mhux proċess irreversibbli u li m’għandniex 

inserrħu moħħna mill-eżistenza kontinwa tas-suq waħdieni; hu tal-fehma li l-falliment
biex jintlaħaq l-objettiv tas-suq waħdieni jista’ jipproduċi effett domino billi jhedded li 
jisfaxxaw id-diversi snin ta’ integrazzjoni ta’ suq Ewropew;

6. Jesprimi t-tħassib tiegħu li d-dehra mill-ġdid tal-protezzjoniżmu ekonomiku jista’ jwassal 
għat-tfrarrik tas-suq waħdieni; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-falliment ekonomiku u 
finanzjarju ta’ bħalissa jista’ jintuża bħala ġustifikazzjoni biex jerġgħu jitqajmu miżuri ta’ 
protezzjoniżmu f’diversi Stati Membri;

7. Iqis li l-kriżi għamlet ħafna ħsara lill-proċess ta’ integrazzjoni tas-suq waħdieni u li l-
antagoniżmu lejn u n-nuqqas ta’ fiduċja fis-suq waħdieni kibru bħala riżultat tad-difetti u 
l-inugwaljanzi li ħarġu mis-sistemi ekonomiċi ta’ Stati Membri;

8. Jemmen li l-kriżi għandha tipprovdi xaqq dawl għal opportunità biex tiġi riformata, 
konsolidata u mtejba l-istruttura preżenti tas-suq waħdieni u terġa’ takkwista l-fiduċja u l-
kunfidenza taċ-ċittadini, speċjalment tal-konsumaturi u l-SMEs;

9. Jenfasizza li tnedija mill-ġdid tas-suq waħdieni ma tridx tkun iddettata kompletament 
mit-tnaqqis fir-ritmu finanzjarju ta’ dan l-aħħar u li l-qawmien mill-ġdid irid imur ’l 
hemm mil-lezzjonijiet fundamentali li ttieħdu mill-kriżi;

10. Jenfasizza l-fatt li s-suq waħdieni Ewropew jinsab fi bżonn urġenti ta’ imbottatura ġdida, 
u li jinħtieġ tmexxija qawwija mill-Kummissjoni biex jerġgħu jitnisslu l-kredibilità u l-
kunfidenza fis-suq waħdieni;

Bżonn għal approċċ olistiku u komuni għas-suq waħdieni

11. Hu tal-fehma li l-idea antika tas-suq waħdieni bħala li primarjament ikun marbut ma’ 
kunsiderazzjonijiet ekonomiċi tinħtieġ reviżjoni; jenfasizza li dawk kollha involuti fil-
formazzjoni u l-implimentazzjoni tas-suq waħdieni għandhom bżonn jadottaw approċċ 
aktar olistiku, li jintegra bis-sħiħ it-tħassib taċ-ċittadini, b’mod partikolari fejn jidħlu 
kwistjonijiet soċjali, ta’ saħħa u ambjentali u l-ħarsien tal-konsumatur;

12. Jenfasizza li s-suq waħdieni għandu jkun ċentrali biex tintlaħaq il-mira ta’ ekonomija ta’ 
suq sostenibbli u soċjalment kompetittiv ħafna fil-kuntest tal-viżjoni fit-tul tal-Istrateġija 
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2020 tal-UE;

13. Jipproponi li kull strateġija u l-politiki biex jerġgħu jqajmu mill-ġdid is-suq waħdieni 
Ewropew, inkluża l-Istrateġija 2020 tal-UE, għandhom ikunu bbażati fuq ftehim 
pragmatiku, komprensiv u wiesa’ appoġġjat mill-Istati Membri kollha u li jiffoka 
prinċipalment fuq prijoritajiet li l-Istati Membri jagħmluhom tabilħaqq tagħhom u li 
huma jimplimentawhom b’mod effettiv fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

14. Jitlob li jkun hemm mudell ġdid ta’ fehma politika, biċ-ċittadini u l-konsumaturi li 
jokkupaw rwol ċentrali fit-tnedija mill-ġdid tas-suq waħdieni Ewropew; jemmen li dan 
jista’ jintlaħaq billi ċ-ċittadin Ewropew isir il-fattur politiku prinċipali fid-
determinazzjoni u l-formulazzjoni tal-leġislazzjoni u l-politika tal-Unjoni;

15. Isostni li t-tiġdid tas-suq waħdieni jinħtieġ l-introduzzjoni ta’ kontrolli u bilanċi aktar 
adegwati biex jiggarantixxu l-protezzjoni meħtieġa għaċ-ċittadini u l-konsumaturi; iqis li 
approċċ ibbażat fuq iċ-ċittadin se jgħin lill-Unjoni tirbaħ lura l-kunfidenza popolari fis-
suq waħdieni Ewropew u ssib il-formula tajba biex jiġu adottati inizjattivi li jagħtu lill-
Unjoni l-vantaġġ kompetittiv li għandha bżonn, bla preġudizzju għad-dimensjoni soċjali;

16. Itenni li evalwazzjoni sinifikanti tal-impatti soċjali, tal-konsumaturi u ambjentali tas-suq 
waħdieni – li għandha tidher fil-proposti kollha għal suq waħdieni – hija kruċjali biex 
tintrebaħ il-kunfidenza pubblika u tiġi assigurata wkoll l-integrazzjoni realistika ta’ miri 
soċjali, tal-protezzjoni tal-konsumatur, ambjentali u ekonomiċi;

Sfidi u opportunitajiet li jridu jitqiesu fil-politika ta’ suq waħdieni

17. Hu tal-fehma li l-akbar sfida li qed tiffaċċja l-Unjoni hija biex jinstab bilanċ bejn 
ekonomija miftuħa, li kapaċi tistimula tkabbir ekonomiku u ħolqien ta’ impjiegi, u 
sistema ekonomika li tiddependi b’mod ugwali mix-xogħol tal-għoti ta’ protezzjoni lill-
konsumatur u s-salvagwardji soċjali u ambjentali li jeħtieġu ċ-ċittadini;

18. Jenfasizza l-importanza li jiġi stabbilit suq waħdieni ekoloġiku għal teknoloġiji emerġenti 
b’emissjonijiet tal-karbonju baxx u ambjentali, servizzi u prodotti billi jiżviluppaw 
standards madwar l-UE kollha għall-kejl u l-awditjar tal-emissjonijiet tal-karbonju; 
jindika li standards ċari u tikkettar għall-prodotti tal-enerġija effiċjenti jridu jsiru
mandatorji fl-Unjoni kollha;

19. Jinsisti li, fl-era diġitali, l-Unjoni trid tirrealizza bis-sħiħ il-potenzjal u l-opportunitajiet 
offruti mill-internet u l-kummerċ elettroniku għal aktar żvilupp tas-suq waħdieni; 
jenfasizza li l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda jrid jagħti kas il-bżonn li jiġu protetti ċ-
ċittadini, il-konsumaturi u l-SMEs;

20. Japprova l-inizjattivi meħudin mill-Kummissjoni biex ir-riċerka, l-għarfien u l-
innovazzjoni jingħataw prijorità f’kull strateġija futura; jistenna li jiġu allokati fondi 
suffiċjenti fil-baġits suċċessivi tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet 
kruċjali;
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21. Japprova l-isforzi tal-Kummissjoni biex tippromwovi s-sikurezza tal-oġġetti manifatturati  
permezz tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) No 765/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni u s-
sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti;

Iċ-ċittadini u l-konsumaturi fis-suq waħdieni

22. Hu konvint li l-perċezzjoni, il-fehim u l-għarfien taċ-ċittadin komuni dwar is-suq 
waħdieni huma baxxi, ma jeżistux, konfużi jew negattivi; huwa tal-opinjoni li l-
maġġoranza tal-konsumaturi jħarsu lejn is-suq waħdieni – tajjeb jew ħażin – bħala 
sistema mimlija negozjar politiku u interessi leġittimi aktar milli waħda li tindirizza l-
bżonnijiet tal-konsumaturi, taċ-ċittadini u tal-SMEs;

23. Jenfasizza li, sabiex jiġu assigurati l-appoġġ soċjali u l-koperazzjoni taċ-ċittadini 
Ewropej, l-UE u l-istituzzjonijiet nazzjonali jridu jbiddlu radikalment il-perċezzjonijiet 
popolari tas-suq waħdieni billi jagħmlu n-nies konxji tiegħu u kapaċi jifhmu l-benefiċċji 
li joffrilhom;

24. Iqis li l-problemi l-aktar evidenti li jiltaqgħu magħhom il-konsumaturi, speċjalment fis-
settur tas-servizzi, huma: (1) nuqqas ta’ aċċess għal informazzjoni komparabbli u 
objettiva, inkluż paraguni tal-prezzijiet; (2) komplessità fir-relazzjonijiet kuntrattwali; (3) 
inċertezza dwar ħlas u kumpens; u (4) nuqqas ta’ għarfien u kunfidenza fis-sistema1;

25. Isostni li ċ-ċittadini mhux qed jingħataw informazzjoni li jeħtieġu dwar leġislazzjoni ta’ 
suq waħdieni u d-disponibilità u l-infurzar tad-drittijiet tagħhom; jenfasizza l-fatt li ħafna 
mill-websajts relevanti u għadd kbir ta’ ċentri ta’ informazzjoni u ‘punti ta’ kuntatt 
waħdieni’ baqgħu diżorganizzati u qed jonqsu milli jilħqu lin-nies b’mod effettiv;

26. Isostni li l-inizjattivi għal integrazzjoni ekonomika mhux se jirnexxilha sseħħ sakemm iċ-
ċittadini ma jkunx konvinti li d-drittijiet soċjali tagħhom huma salvagwardjati u li l-
politiki ta’ suq intern ma jkollhomx impatt negattiv fuq il-politiki soċjali nazzjonali;

27. Jikkundanna l-fatt li perċentwal żgħir biss ta’ ċittadini, konsumaturi u SMEs huma konxji 
mill-mekkaniżmi eżistenti ta’ kumpens alternattiv, jew jafu kif jirreġistraw ilment mal-
Kummissjoni;

Intrapriżi żgħar u medji fis-suq waħdieni

28. Jafferma li l-SMEs jifformaw parti essenzjali mis-sinsla tal-ekonomija Ewropea u huma 
l-fatturi ewlenin għal ħolqien ta’ impjiegi, tkabbir ekonomiku u koeżjoni soċjali fl-

                                               
1 J.M. Barroso, Linji gwida politiċi għall-Kummissjoni li jmiss, p. 35, ‘Irridu neħilsu min-nassa negattiva fejn il-
politikanti mill-ewwel jieħdu l-kredtu għall-kisbiet pożittivi tal-Ewropa, u mill-ewwel jagħtu tort lill-“Brussell” 
jew lil “Strasburgu” għal kull ħaġa li ma togħġobhomx.  Aħna għandna bżonn djalogu aktar matur maċ-ċittadini 
tagħna dwar deċiżjoinijiet li jaffettwaw il-ħajja tagħhom ta’ kuljum’; COM(2006)0211, ‘Aġenda taċ-ċittadin: Il-
kisba tar-riżultati għall-Ewropa’.
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Ewropa; isostni li l-parteċipazzjoni attiva tal-SMEs fl-UE mkabbra hija essenzjali biex is-
suq waħdieni jsir kompetittiv;

29. Huwa se jappoġġja inizjattivi konġunti futuri mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri 
sabiex: (1) jgħinu negozji żgħar li joperaw minn naħa għal oħra tal-fruntieri madwar l-
UE; (2) iġibu tnaqqis tanġibbli fil-piżijiet amministrattivi, finanzjarji u regolatorji, 
partikolarment it-tfixkil amministrattiv li jiffaċċjaw l-SMEs, skond il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità;

30. Jaqbel li l-implimentazzjoni xierqa tal-Att dwar in-Negozji ż-żgħar u l-introduzzjoni ta’ 
statut Ewropew għal kumpanija privata se jiggarantixxi l-integrazzjoni prattika tal-SMEs 
f’sistema Ewropea waħda relevanti u vijabbli;

Sjieda u infurzar tal-leġislazzjoni u regolamenti aħjar għal suq waħdieni

31. Jasserixxi li, skond il-prinċipju tas-susidjarjetà, parti sustanzjali tar-responsabilità 
amministrattiva u legali għas-suq waħdieni tinsab f’idejn l-Istati Membri, li flimkien ma 
istituzzjonijiet oħra tal-UE, iridu għalhekk jieħdu ħsieb huma stess is-suq waħdieni 
Ewropew u l-ġestjoni tiegħu;

32. Jargumenta li t-Tabelli tal-Valutazzjoni tas-Suq Intern ta’ Lulju 2009 u Marzu 2010 
jikxfu b’mod ċar li l-Istati Membri għad ma rnexxilhomx jilħqu l-objettivi tagħhom biex 
jitrasponu, japplikaw u jinfurzaw il-leġislazzjoni ta’suq waħdieni b’mod korrett u li 
hemm dewmien fit-traspożizzjoni tal-liġijiet Ewropej, li hija ħaġa ta’ dispjaċir l-aktar fis-
settur tas-servizzi;

33. Jinnota li l-frammentazzjoni gradwali tar-regoli u l-inkonsistenzi fl-implimentazzjoni tal-
leġislazzjoni fl-UE qegħdin kulma jmur juru li huma ta’ ħsara biex jitlesta s-suq 
waħdieni; jinnota li l-UE għad trid tadotta sett ta’ politiki coerenti b’mod intern maħsuba 
biex isewwu n-nuqqasijiet tas-suq u l-integrazzjoni negattiva tas-suq;

34. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni għal ‘regolamenti aħjar’ li jsaħħu l-
effettività tar-regoli u l-applikazzjoni xierqa tagħhom mill-Istati Membri; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tkompli żżomm l-impetu tagħha hawnhekk, billi implimentazzjoni 
mgħaġġla ta’ din l-istrateġija tista’ tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għas-suċċess tat-
tnedija mill-ġdid tas-suq waħdieni;

Kisbiet

Rwol istituzzjonali aktar b’saħħtu biex jiġu stabbiliti u implimentati regoli tas-suq waħdieni

35. Jipproponi li, bil-ħsieb li jiġu mtejba t-traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tal-
leġislazzjoni tas-suq waħdieni, il-Kummissjoni toħloq sħubija bejn il-partijiet interessati 
kollha involuti fil-formazzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar ta’ tali leġislazzjoni, billi 
jintużaw mekkaniżmi ġodda bħalma huwa l-forum annwali propost għas-suq waħdieni;
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36. Jistieden lill-Kummissjoni biex tassigura implimentazzjoni u traspożizzjoni xierqa 
permezz ta’ monitoraġġ aktar sistematiku u indipendenti sabiex jitħaffu u jitmexxew ’il 
quddiem il-proċedimenti ta’ ksur; issostni li d-dewmien biex jitranġaw il-proċedimenti ta’ 
ksur se jkollu b’mod inevitabbli effett negattiv fuq l-interessi ekonomiċi u soċjali taċ-
ċittadini fis-suq waħdieni;

37. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tassigura koordinazzjoni xierqa u biex taħdem 
f’kollaborazzjoni mal-Parlament u l-gvernijiet nazzjonali, kif ukoll bħala sħab fin-
negozju, fis-sorveljanza tas-suq tal-oġġetti u fl-infurzar transkonfinali tal-liġi tal-ħarsien 
tal-konsumatur u biex tikkontrolla t-tixrid indixxiplinat ta’ informazzjoni li tasal għand il-
konsumaturi u ċ-ċittadini Ewropej;

38. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tagħmel eżerċizzju indipendenti biex tidentifika l-aktar 
20 kawża ta’ skuntentizza u frustrazzjoni relatati mas-suq waħdieni li jiltaqgħu magħhom 
kuljum iċ-ċittadini, b’mod partikolari fejn jidħlu kura medika transkonfinali, xiri u kiri ta’ 
vetturi, trasferiment ta’ pensjoniiet, rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki professjonali, 
kustodja, adozzjoni u manteniment ta’ tfal u konċessjonijiet.  ;

39. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinsisti ħalli jinħoloq mekkaniżmu aħjar għar-reviżjoni ta’ 
kif ir-regoli tas-suq waħdieni japplikaw fil-prattika fil-livelli kollha fid-diversi Stati 
Membri, u kif iċ-ċittadini u n-negozji huma mogħtija s-setgħa li jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom f’suq waħdieni;

40. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħti aktar għajnuna lill-Istati Membri ħalli tiġi faċilitata 
konformita xierqa mal-istandards tal-UE; jenfasizza li l-istituzzjonijiet tal-UE in ġenerali 
jridu jissikkaw ir-regoli u jinkuraġġixxu lill-Istati Membri biex itejbu t-traspożizzjoni tal-
liġijiet b’mod korrett u f’waqtu, sabiex jassiguraw li l-istess regoli japplikaw fl-Unjoni 
kollha; 

41. Jappella biex ir-rwol tal-Parlament jissaħħaħ fl-oqsma tat-traspożizzjoni, l-applikazzjoni, 
l-infurzar u l-monitoraġġ tal-leġislazzjoni tas-suq waħdieni; iqis li r-rwol imtejjeb għall-
PE u l-parlamenti nazzjonali skond it-Trattat ta’ Liżbona jrid iġib miegħu sinerġiżmu 
aħjar bejn iż-żewġ livelli parlamentari;

42. Jistieden lill-Istati Membri biex jassiguraw li l-koordinazzjoni u l-bdil tal-aħjar prassi 
jkunu aħjar fis-suq waħdieni, b’mod partikolari permezz tat-tisħiħ tal-‘punti ta’ kuntatt 
waħdieni’ u t-taħriġ ta’ speċjalisti tas-suq waħdieni u l-ħarsien tal-konsumatur;

43. Jinsisti li l-Kummissjoni tassigura: skrutinju indipendenti tal-proposti regolatorji għall-
kwalità tagħhom; l-adozzjoni ta’ mekkaniżmi ex-ante u post-ante biex tiġi aċċertata l-
effettività tal-leġislazzjoni; l-użu ta’ standards għall-aħjar prassi internazzjonali; l-użu ta’ 
assessjar tal-konformità biex jitkejjel l-impatt soċjali u ambjentali kemm fuq livell tal-UE 
kif ukoll dak nazzjonali;

Miżuri meħtieġa biex iċ-ċittadini jkunu informati u mogħtija s-setgħa b’mod aktar effettiv 
fis suq waħdieni
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44. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġija mmirata għal
komunikazzjoni li tiffoka fuq il-problemi ta’ kuljum li ċ-ċittadini jiltaqgħu magħhom 
meta jiċċaqalqu, jixtru jew ibigħu minn fruntiera għal oħra, u fuq l-istandards soċjali, ta’ 
saħħa, ta’ ħarsien tal-konsumatur u protezzjoni ambjentali li jistgħu jserrħu fuqhom;

45. Jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, biex jiżviluppaw attivitajiet ta’ 
sensibilazzjoni (‘manifestazzjonijiet’) li jlaqqgħu flimkien lid-diversi partijiet li 
għandhom interess ( eż. Kummissarji, MEPs, gvernijiet nazzjonali u parlamentari) u 
jiġbdu kemm jistgħu l-attenzjoni tal-midja;

46. Jistieden lill-Istati Membri, biex bl-għajnuna tal-Kummissjoni jtejbu l-kapaċità ta’ 
mekkaniżmi li jsovu l-problemi, b’mod partikolari s-SOLVIT, billi jallokaw aktar riżorsi 
finanzjarji u umani; jistieden lill-Kummissjoni biex tlesti l-proġett tas-servizzi ta’ 
assistenza għas-suq waħdieni bħala kwistjoni ta’ prijorità;

Rapporti u proposti għal strateġija

47. Jissuġġerixxi lill-Kummissjoni li l-istrateġija għas-suq waħdieni għandu jkollha erba’ 
stadji: l-ewwel li tinkludi evalwazzjoni jew kontroll tas-saħħa tas-sitwazzjoni preżenti 
biex jiġi eżaminat il-grad ta’ distursjoni u pressjoni li d-diversi partijiet li għandhom 
interess fis-suq waħdieni sofrew minħabba l-kriżi; it-tieni biex tara t-tnedija ta’ proċess 
ta’ konsolidazzjoni li jorbot it-truf maħlula; it-tielet biex iġġib żvilupp u titjib tas-suq 
waħdieni; u r-raba’ biex tikkonċentra fuq viżjoni fit-tul tas-suq (l-Istrateġija 2020 tal-
UE);

48. Jinkuraġixxi lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal pakkett leġislattiv għal suq 
waħdieni sa Mejju 2011 – ferm qabel l-adozzjoni tal-programm tagħha għal suq waħdieni 
mħabbar għall-2012 – billi tpoġġi l-politika soċjali u l-ħarsien tal-konsumatur fiċ-ċentru 
tas-suq waħdieni biex jintlaħaq l-għan mixtieq ta’ ekonomija ta’ suq soċjali kompetittiv 
ħafna, li fl-istess ħin jassigura kundizzjonijiet indaqs li jkunu kredibbli;

49. Jistieden lill-Kummissjoni biex mal-pakkett leġislativ għal suq waħdieni żżid dokument 
ta’ ħidma dwar miżuri spiċifikament immirati biex jintegraw l-interessi tal-konsumatur, 
ibbażati fuq l-Artikolu 12 tat-TFUE u li jkun jinkludi proċeduri u salvagwardji; proposta 
bħal din għandha tkun segwita b’rapporti annwali dwar l-integrazzjoni ta’dan il-prinċipju;

50. Jistieden lill-Kummissjoni biex mal-pakkett leġislativ għal suq waħdieni żżid dokument 
ta’ ħidma dwar miżuri biex jiġi żviluppat suq waħdieni soċjali bbażat fuq l-Artikolu 9 tat-
TFUE, li jinkudi direttiva qafas biex jiġu mħarsa servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, 
ibbażata fuq l-Artikolu 14 tat-TFUE u l-Protokoll 26 tiegħu, l-aktar minħabba l-
ambigwità u n-nuqqas ta’ ċarezza legali li qajmu ħafna inċertezzi fil-livell ta’ gvern 
lokali;

51. Jistieden lill-Kummissjoni biex mal-pakkett leġislativ għal suq waħdieni żżid dokument 
ta’ ħidma dwar miżuri biex jiġi żviluppat suq waħdieni ekoloġiku b’emissjonijiet ta’ 
karbonju baxx ibbażat fuq l-Artikolu 11 tat-TFUE;
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52. Jistieden lill-Kummissjoni – fit-tħejjija tal-pakkett leġislattiv tagħha għal suq waħdieni –
biex tidentifika sewwa l-prijoritajiet eżistenti tal-Istati Membri u dawk tal-Unjoni, b’mod 
partikolari f’oqsma li matul is-snin qajmu tħassib dwar l-operat tas-suq intern ( eż. 
servizzi pubbliċi, xiri pubbliku, regoli burokratiċi li jaffettwaw lill-SMEs), u wara biex 
jiddefinixxu mill-ġdid l-interess ekonomiku u soċjali tal-Unjoni in ġenerali;

53. Jistieden lill-Kummissjoni - fit-tħejjija tal-pakkett leġislattiv tagħha għal suq waħdieni –
biex jippreżentaw lill-Parlament dokument għad-diskussjoni dwar il-konsultazzjonijiet u 
r-rapporti tad-diversi istituzzjonijiet tal-UE (UE 2020, Monti, Gonzales and rapporti 
IMCO, eċċ.), bil-għan li titressaq proposta għal politika koordinata għal suq waħdieni 
aktar koerenti u vijabbli; 

54. Jistieden lill-Kummissjoni biex tassigura li l-proposti leġislattivi mid-diversi DGs li 
jittrattaw jew jaffettwaw il-politika ta’ suq waħdieni ma jikkuntradixxux waħda ’l oħra u 
li l-aġenda tal-laqgħat fil-Kummissjoni tkun imġedda biex iċ-ċittadini jkunu provduti 
b’sistema aktar koerenti;

55. Jirrakkomanda li jqabbad li jsir studju biex jiġu identifikati modi u mezzi kif jiġi integrat 
l-interess tal-konsumatur fil-politiki kollha tal-UE, u b’hekk il-protezzjoni tal-konsumatur 
tkun tista’ tidher awtomatikament bħala l-għan ewlieni fit-tfassil ta’ kull biċċa 
leġislazzjoni tal-UE;

56. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha bżonn tagħmel evalwazzjoni tad-Direttiva tas-
Servizzi biex tiddeċiedi jekk din laħqitx il-miri ewlenin tagħha u biex tittratta l-kwistjoni 
bħala waħda urġenti;

57. Iqis li implimentazzjoni xierqa tal-leġislazzjoni ta’ suq waħdieni (eż. Id-Direttiva dwar 
Kwalifiki Professjonali, id-Direttiva dwar is-Servizzi u r-Regolament dwar is-Sorveljanza 
tas-Swieq) għandha tibqa’ l-ogħla prijorità għall-Kummissjoni l-ġdida;

58. Jinnota li mekkaniżmi ta’ kumpens li japplikaw fl-Unjoni taw riżultati limitati u għalhekk 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq sa Mejju 2011 proposta leġislattiva biex tassigura 
implimentazzjoni ta’ sistema ta’ kumpens kollettiv li jkun jinfelaħ, ikun jaqbel u jkun 
aċċessibbli fl-Ewropa kollha;

59. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħseb ħalli tadotta ‘Charter taċ-ċittadini’ li jkun iħaddan 
l-aspetti differenti tad-dritt għall-ħajja u għax-xogħol kullimkien fl-UE; jemmen li dan id-
dritt irid ikun faċilment disponibbli għaċ-ċittadini kollha;

60. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiffoka aktar mill-qrib fuq il-monitoraġġ tas-suq, 
speċjalment fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni, it-telefonija, is-servizzi 
bankarji u l-utilitajiet, u jemmen li l-monitoraġġ effettiv tas-swieq se jżid l-effiċjenza 
tagħhom, u b’hekk jibbenefikaw kemm l-ekonomija kif ukoll il-konsumaturi  ;

61. Isostni li żvilupp sostenibbli kontinwu tas-suq intern jiddependi minn: (1) l-impenn 
kontinwu tal-Kummissjoni għall-inizjattivi kollha tas-suq meħtieġa biex jistimulaw u 
jtejbu b’mod sinifikanti l-pożizzjoni u l-vantaġġ kompetittiv tagħna fis-suq dinji; (2) l-
adozzjoni ta’ qafas ġenerali biex jiġi żgurat li s-suq waħdieni tabilħaqq jagħti riżultati lill-
partijiet interessati kollha; u l-aktar importanti, (3) l-għoti ta’ benefiċċji soċjali u 
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ambjentali liċ-ċittadini, kif ukoll tad-dispożizzjonijiet legali meħtieġa għall-ħarsien tal-
konsumaturi;

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

Introduzzjoni

Suq Waħdieni Ewropew integrat u li jiffunzjona sewwa huwa proċess fundamentali biex 
imexxi ’l quddiem l-integrazzjoni Ewropea, il-koeżjoni soċjali, it-tkabbir ekonomiku u l-
iżvulupp sostenibbli fi ħdan l-Unjoni li jimmira biex tinħoloq ‘unjoni dejjem eqreb bejn in-
nies Ewropej’ biex ma tħallix liċ-ċittadini u l-Istati Membri milli jerġgħu jiġġieldu.1

Dan ir-rapport huwa bbażat fuq għadd ta’ punti sinifikanti li r-rapporteur tiegħek jemmen li 
huma essenzjali li jiġu kkunsidrati meta jkunu diskussi l-passat, il-preżent u l-futur tas-suq 
waħdieni. Fil-mument, huwa diffiċli biex jitkejjel l-istatus eżatt tas-suq waħdieni minħabba l-
kriżi finanzjarja ta’ dan l-aħħar. Huwa jenfasizza li l-proċess ta’ integrazzjoni mhux proċess 
irriversibbli u li m’għandniex inserrħu moħħna mill-eżistenza kontinwa tas-suq intern. Ir-
rapporteur tiegħek hu tal-fehma li l-fraġilità li qiegħed jesperjenza bħalissa s-suq waħdieni 
jista’ jkun wieħed mill-aktar mumenti koroh tal-proċess ta’ integrazzjoni għas-suq waħdieni
fl-istorja tal-Unjoni. L-antipatija eżistenti qabel il-kriżi li ħassew il-konsumaturi, iċ-ċittadini u 
l-SMEs lejn is-suq waħdieni, wara l-kriżi tbiddlet f’antagoniżmu li jinbidel għal 
protezzjoniżmu ekonomiku tas-swieq nazzjonali. It-tnaqqis ekonomiku mingħajr dubju kellu 
implikazzjonijiet negattivi għall-kunfidenza taċ-ċittadin u tal-konsumatur fis-suq waħdieni. 

Wieħed għandu jinnota li għalkemm il-kriżi finanzjarja instigat mixja lura f’ċerti oqsma tas-
suq waħdieni, kien ilu jinħass għal numru ta’ snin nuqqas ta’ entużjażmu min-naħa tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni fit-tkomplija tas-suq waħdieni. Frammentazzjoni ta’ liġijiet, metodi 
inkonsistenti ta’ implimentazzjoni ta’ leġislazzjoni u regolamenti tajbin wrew bil-provi 
problema li kienet ilha mifruxa mal-Unjoni. 

Ir-rapporteur tiegħek jinnota li l-perċezzjoni, il-fehim u l-għarfien li ċ-ċittadin komuni għandu 
tas-suq waħdieni huma baxxi, ma jeżistux, konfużi jew negattivi.  Sitwazzjoni bħal din hija 
ħtija tan-nuqqas ta’ mekkaniżmu sempliċi konsolidat għall-informazzjoni li jispjega kif 
jaħdem is-suq waħdieni u aktar importanti x’benefiċċji jista’ joffri liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lill-SMEs. 

Il-bżonn għal approċċ olistiku u komuni għas-suq waħdieni

Ir-rapporteur tiegħek iwarrab il-perċezzjoni tradizzjonali tas-suq waħdieni minħabba li kienet 
marbuta biss mal-aspett ekonomiku. Huwa jenfasizza li l-partijiet interessati involuti fil-
qawmien tas-suq waħdieni jridu jadottaw approċċ olistiku u komuni li permezz tiegħu l-
għanijiet tal-konsumatur u taċ-ċittadin, b’mod partikolari dawk relatati ma’ interessi 
ekonomiċi, soċjali, ta’ saħħa u ambjentali jkunu integrati bis-sħiħ f’suq waħdieni b’ħajja 
ġdida. 

                                               
1 Ara d-dikjarazzjoni tal-ministru tal-affarijiet barranin Franċiż Robert Schuman tad-9 ta’ Mejju 1950. 
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Jeħtieġ li jinħoloq bilanċ bejn ekonomija miftuħa li kapaċi tistimula tkabbir ekonomiku u 
ħolqien ta’ impjiegi u sistema ekonomika li tkun kapaċi tipprovdi protezzjoni lill-konsumatur 
u s-salvagwardji soċjali u ambjentali meħtieġa għaċ-ċittadini;

L-ewwel ħaġa li l-Kummissjoni trid tagħti kas hi li l-protezzjoni tal-konsumatur trid, mill-
bidu nett, tidher bħala parti mit-tessut ta’ kull biċċa leġislazzjoni tal-UE. Il-formulazzjoni ta’ 
tali leġislazzjoni tkun tinħtieġ li l-leġislaturi jadottaw paradigma ġdida ta’ ħsieb – Il-ħarsien 
tal-konsumatur u d-dimensjoni soċjali jsiru parti minn mekkaniżmu ta’ kontrolli u bilanċi 
għall-ħolqien ta’ liġijiet u regoli li jiddettaw is-suq waħdieni. 

Regolamenti, traspożizzjoni, applikazzjoni u infurzar aħjar

Ir-rapporteur jistieden lill-Kummissjoni biex tifforma sħubija bejn l-atturi kollha involuti ħalli 
jfasslu, jimplimentaw u jinfurzaw Leġislazzjoni ta’ suq waħdieni bil-għan li t-traspożizzjoni, 
l-applikazzjoni u l-infurzar ta’ leġislazzjoni ta’ suq waħdieni tkun aħjar. Huwa jappella biex 
tingħata attenzjoni speċjali għall-implimentzzjoni xierqa tad-Direttiva dwar is-Servizzi, ir-
Rikonoxximent Reċiproku tal-Kwalifiki Professjonali u r-Regolamenti tas-Sorveljanza tas-
suq. Aktar minn hekk, huwa jirrikonoxxi li l-implimentazzjoni tal-proposti li hemm fl-Att 
dwar in-Negozji ż-Żgħar (‘SBA’) hija ta’ importanza partikolari.1  

Ir-rapporteur tiegħek iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli timbotta b’determinazzjoni u 
ħeġġa l-Aġenda għal Regolamenti Aħjar tagħha. Barra minn hekk, huwa jenfasizza l-bżonn li 
ssir evalwazzjoni ex-ante u ex-post tal-leġislazzjoni ta’suq waħdieni, u tingħata attenzjoni 
speċjali lill-impatt soċjali, ambjentali u ekonomiku ta’ tali liġijiet. 

Rapporti strateġiċi u kisbiet

Ir-rapporteur tiegħek jissuġġerixxi lill-Kummissjoni Strateġija għal suq waħdieni li tkun 
tinkludi erba’ stadji prinċipali: l-ewwel wieħed ikun jinkludi kontroll tas-saħħa tas-
sitwazzjoni preżenti; it-tieni stadju jniedi proċess ta’ konsolidazzjoni, ħalli jorbot it-truf 
maħlula kollha; it-tielet stadju jkun l-iżvilupp u t-titjib tas-suq waħdieni; ir-raba’ stadju jkun 
il-viżjoni fit-tul tas-suq; 

Ir-rapporteur tiegħek jemmen bis-sħiħ li la hu għaqli u lanqas prattiku li l-istrateġiji kollha 
jinbnew biss madwar l-Aġenda għall-2020 u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq 
Proposta għal pakkett leġislattiv dwar is-suq waħdieni li jkun lest sa Mejju 2011 u jkun fis-
seħħ sal-2012. 
Ir-rapporteur tiegħek jieħu macro approċċ fl-istudju li għamel dwar is-suq waħdieni – Hemm 
għadd ta’ oqsma importanti tas-suq waħdieni li r-rapporteur tiegħek ma ttrattahomx fid-dettall 
għar-raġuni li rapporti u opinjonijiet fil-fond u maħsubin tajjeb ħafna tal-Parlament Ewropew 
kienu adottati jew qegħdin jiġu assimilati fi stadju ta’ Kumitat fl-IMCO. Ir-rapporteur tiegħek 
jistenna li l-Kummissjoni tagħraf serjament tali dokumenti u tinkorporahom fi strateġiji futuri 
li jiddettaw it-traspożizzjoni u l-infurzar tad-Direttivi u r-Regolamenti.

                                               
1 COM (2008) 394
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L-aġenda ġdida għas-suq waħdieni trid tiġi fformulata b’tali mod li tissaħħaħ il-ġustizzja 
soċjali, tiġi assigurata l-integrità tas-suq, titrawwem l-innovazzjoni u tintlaqa’ l-era ġdida 
diġitali – dawn kollha jgħinu lis-suq waħdieni jkollu vantaġġ fuq ekonomiji globali kbar oħra.

Ir-rapporteur tiegħek jenfasizza li s-suq waħdieni Ewropew għandu bżonn urġenti ta’ 
momentum ġdid, li taħt it-tmexxija b’saħħitha tal-Kummissjoni se jerġa’ jġib il-kredibilità u l-
kunfidenza fis-suq Intern tal-Ewropa.


