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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Suq Uniku għall-Ewropej
(2010/2278(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif inhuma 
inkorporati fit-Trattati bl-Artikolu 6 tat-Trattat UE, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistipula li "s-suq intern għandu jikkomprendi arja bla fruntieri interni, li fiha l-moviment 
liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital huwa żgurat skond id-dispożizzjonijiet tat-
Trattati",

– having regard to Article 3(3) wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea, 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 l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
jistipula li, "fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-
Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' 
impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali 
kif ukoll ma' livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem".

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistipula li "l-ħtiġijiet għall-ħarsien ta' l-ambjent għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet ta' l-Unjoni, partikolarment bl-għan li 
jinkoraġixxu żvilupp sostenibbli",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistipula li "[f]id-definizzjoni u l-implementazzjoni ta' politika u attivitajiet oħra ta' l-
Unjoni għandu jingħata kont tal-ħtiġijiet tal-ħarsien tal-konsumatur",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 14 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-
Protokoll 26 tiegħu fuq is-servizzi ta' interess (ekonomiku) ġenerali,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew bl-isem 
"Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Lejn Att dwar is-Suq 
Uniku Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna" (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Aġenda taċ-ċittadin – il-
kisba tar-riżultati għall-Ewropa" (COM(2006)0211), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Suq Uniku għall-Ewropa 
tas-Seklu 21" (COM(2007)0724) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 
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ppreżentat magħha intitolat "Is-Suq Uniku:  reviżjoni tal-kisbiet" (SEC(2007)1521), ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta' Settembru 2007 dwar ir-reviżjoni tas-Suq Uniku1 u d-
dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni intitolat "Ir-reviżjoni tas-Suq Uniku: 
sena wara" (SEC(2008)3064),

– wara li kkunsidra il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Opportunitajiet, aċċess u 
solidarjetà: lejn viżjoni soċjali ġdida għall-Ewropa tas-Seklu 21" (COM(2007)0726) u l-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "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 għat-titjib fil-funzjonament tas-suq uniku3 u r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-12 ta’ Lulju 2004 dwar it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali ta' direttivi li jolqtu s-suq 
intern4 ,

– 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 20105 u tat-23 ta’ 
Settembru 20086 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 intitolata "Strateġija tal-UE għall-
Politika tal-Konsumatur 2007-2013 – Aktar poteri lill-konsumaturi, tisħiħ tal-benesseri 
tagħhom, għal ħarsien effettiv tagħhomQ u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-20 ta’ Mejju 
2008 dwar l-istrateġija tal-UE għall-Politika tal-Konsumatur 2007-20137,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2009 intitolata "Il-
monitoraġġ tar-riżultati għall-konsumatur fis-suq waħdieni: It-tieni edizzjoni tat-Tabella 
ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur" (COM(2009)0025) flimkien mad-dokument 
ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni intitolat “It-tieni edizzjoni tat-Tabella ta’ 
Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur” (SEC(2009)0076),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-2 ta’ Lulju 2009 dwar l-
infurzar tal-acquis tal-konsumatur (COM(2009)330) u r-rapport tal-Kummissjoni tat-
2 ta' Lulju 2009 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar 
kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) (COM(2009)0336),

                                               
1 ĠU C 187E, 24.7.2008, p.80.
2 ĠUC 306E, 15.12.2006, p. 277
3 ĠU L 176, 7.7.2009, p. 17.
4 ĠU L 272M, 18.10.2005, p. 264.
5 ĠU C 309E, 4.12.2008, p. 46.
6 Testi adottati, P7_TA(2010)0051.

7 Testi adottati, P6_TA(2008)0210.
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar "In-negozju transkonfinali 
san-negozju elettroniku tal-konsum fl-UE" (COM(2009)0557),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2010 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi1,

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar ir-realizzazzjoni tas-suq 
uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali3:

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'Żgħażagħ Mobbli' 
(COM(2010)0477),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Settembru 2010 dwar l-ikkompletar tas-
suq intern għall-kummerċ elettroniku4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata "Rapport tal-2010 dwar 
iċ-ċittadinanza tal-UE: Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE" 
(COM(2010)0603),

– 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"5,

– 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-persunal tal-
Kummissjoni tat-8 ta’ Mejju 2008 dwar pjan ta’ azzjoni dwar approċċ integrat għall-
provvediment ta’ servizzi ta’ għajnuna fis-suq waħdieni liċ-ċittadini u n-negozji 
(SEC(2008)1882) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta’ Marzu 2010 dwar SOLVIT6,

– 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 fir-rigward tal-akkreditament u s-sorveljanza tas-suq7,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0376.
4 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.
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0000/2010),

A. billi s-Suq Uniku huwa wieħed mill-elementi ewlenin li jagħtu spinta lit-tkabbir Ewropew 
u għandu jkun pilastru ekonomiku reali tal-UE billi jegħleb id-diverġenzi ekonomiċi u ta' 
kompetizzjoni, id-distorsjonijiet u t-trattament mhux uniformi tal-impriżi u ċ-ċittadini 
Ewropej,

B. billi s-Suq Uniku huwa mhux biss struttura istituzzjonali, li qed jaffaċċja sfidi ekonomiċi, 
finanzjarji u soċjali, iżda wkoll mezz ta' protezzjoni ta' drittijiet fundamentali speċifiċi taċ-
ċittadini, il-konsumaturi, il-ħaddiema u n-negozji żgħar (SMEs),

C. billi hemm wisq ostakoli għaċ-ċittadini u l-SMEs li jixtiequ jiċċaqalqu, jixtru, ibiegħu jew 
jinnegozjaw barra mill-fruntieri u nuqqas ta' trasferibbiltà tad-drittijiet tas-sigurtà soċjali, 
il-korporatiżmu u l-burokrazija jnaqqsu l-moviment liberu tal-ħaddiema, il-fornituri ta’ 
servizzi u l-professjonisti, 

D. billi n-nuqqas ta' viżjoni olistika għal politiki orizontali oħra, bħas-saħħa, il-protezzjoni 
soċjali u tal-konsumatur, il-liġi tax-xogħol, l-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli, jostakola t-
tkabbir tas-Suq Uniku,

E. billi s-Suq Uniku jagħti lill-Ewropej iktar għażla, speċjalment għal dawk li jgħixu f'żoni 
inqas aċċessibbli u dawk b’mobilità mnaqqsa, 

I. L-għanijiet ewlenin 

1. Jilqa' l-Kommunikazzjoni mill-Kummissjoni "Lejn Att dwar is-Suq Uniku", u b'mod 
partikolari l-Kapitolu II, "L-Ewropej fil-qalba tas-suq uniku sabiex terġa' tinkiseb il-
fiduċja" li fih 19-il intizjattiva intiża għaċ-ċittadini Ewropej;

2. Iqis li l-isforzi sabiex jinkiseb is-Suq Uniku għandhom jikkonċentraw fuq l-interessi u d-
drittijiet taċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-SMEs ħalli tingħeleb l-'għeja Ewropea' attwali;

3. Jirrimarka li l-fiduċja taċ-ċittadini u tal-konsumaturi ma tistax tagħmilha fatta u għandha 
tiġi inkuraġġuta;

4. Iqis li l-proposti tal-Kummissjoni għadhom wisq dgħajfa biex ipoġġu liċ-ċittadin fiċ-
ċentru tas-Suq Uniku, u n-numru kbir ta' inizjattivi tal-UE mingħajr prijoritizzazzjoni ċara 
joħolqu bżonn ta' konsistenza u ta' governanza tajba ħalli tiġi żgurata l-koerenza tal-miżuri 
ta' integrazzjoni Ewropej;

5. Isemmi l-prijoritajiet stabbiliti fid-19-il proposta skont ħames kriterji – drittijiet soċjali 
bażiċi, drittijiet tal-konsumatur, moviment liberu tal-ħaddiema, moviment liberu ta' 
prodotti u impriżi kummerċjali b'orjentazzjoni soċjali – ħalli jipprovdu benefiċċji tanġibbli 
għaċ-ċittadini u l-impriżi f'perjodu ta' żmien realistiku;

II. Prinċipji u valuri komuni 

6. Jinsisti fuq il-bżonn li tiddaħħal 'kwalsola soċjali orizzontali' fil-leġiżlazzjoni kollha li 
tirrigwarda s-Suq Uniku ħalli tiġi żviluppata politika li tħares id-drittijiet soċjali bażiċi 
taċ-ċittadini: (a) id-dritt għall-azzjoni kollettiva, (b) id-drittijiet tal-ħaddiema u l-liġi tax-
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xogħol u (ċ) il-protezzjoni tal-impjiegi, bl-antiċipazzjoni tal-ippjanar tar-ristrutturar 
industrijali skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

7. Jafferma mill-ġdid l-importanza tal-impatt ta' kull waħda mill-proposti fuq il-ħajja taċ-
ċittadini Ewropej:

7.1 applikazzjoni tal-klawsola soċjali orizzonali għall-miżuri kollha bħala prijorità 
komuni;  

7.2. reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Impjieg ta' Ħaddiema;

7.3. direttiva ta' qafas dwar is-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali; 

7.4. regolament ġdid dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali, dwar it-titjib tal-
mobbiltà tar-riżorsi umani, u dwar l-aċċess u l-opportunitajiet ugwali mogħtija liċ-
ċittadini; 

7.5. azzjoni immedjata fuq suq uniku tal-ipoteki, b'għajnuna għall-irkupru tas-suq tad-
djar u l-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fl-istrumenti finanzjarji rilevanti.

7.6. netwerk xieraq ta' trasport u ta' enerġija trans-Ewropej iffinanzjat mill-UE, bħala 
forma ta' inklużjoni soċjali u territorjali għaċ-ċittadini u l-ekonomiji Ewropej;

7.7. regolazzjoni effettiva tas-sorveljanza tas-suq u tas-sikurezza tal-prodotti ħalli tiġi 
infurzata mill-ġdid il-protezzjoni tal-konumatur;

8. Jitlob lill-Istati Membru u l-Kummissjoni jippromwovu komunikazzjoni maċ-ċittadini 
ħalli jiżguraw li d-drittijiet tagħhom ikunu mifhuma u infurzati; 

9. Jenfasizza fuq il-bżonn li jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali; 
jiggarantixxi t-trasferibbiltà ta' fondi ta' pensjoni mobbli tal-ħaddiema; jipprovdi taħriġ 
barra mill-klassi li jwassal għal passaport tal-ħiliet; u jintroduċi l-karta 'żgħażagħ mobbli';

10. Jitlob miżuri ħalli jiġi stabbilit qafas legali għall-fondazzjonijiet, il-kooperattivi, u l-
mutual associations, sabiex tiġi evitata l-inċertezza legali u sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
impriżi kummerċjali b'orjentazzjoni soċjali u proġetti korporattivi innovattivi soċjali fiż-
żona ta' servizzi ta' interess ġenerali;

11. Jenfasizza l-importanza li l-uffiċjali pubbliċi jiġu mgħallma r-regoli tas-Suq Uniku, is-
sorveljanza tas-suq u s-sikurezza tal-prodotti; 

III . Lakuni 

12. Iqis li l-programm ma janalizzax b'mod suffiċjenti l-kawżi tal-għeja tas-suq jew l-
aspettattivi taċ-ċittadini Ewropej minn Suq Uniku b'ħajja ġdida;

13. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' proposti konkreti dwar il-mekkaniżmi ta’ kumpens 
kollettiv, barra t-tkomplija tal-konsultazzjoni; 
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14. Iqis li l-Komunkazzjoni ma tenfasizzax l-importanza tas-servizzi soċjali; iqis li dawn il-
proposti għadhom 'l bogħod mill-qafas ta' kwalità mwiegħed mill-President tal-
Kummissjoni;

15. Jenfasizza n-nuqqas ta' Suq Diġitali Uniku u jitlob id-demokratizzazzjoni tal-broadband u 
r-reviżjoni kontinwa tar-Regolament dwar is-settur tat-telekomunikazzjoni billi jiġu 
żgurati l-privatezza, il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva 2001/29/KE dwar id-dritt tal-awtur fis-
soċjetà tal-informatika;

IV. Strateġiji għal tul ta' żmien qasir 

17. Jitlob strateġiji għal tul ta' żmien qasir:

(a) biex tissaħħaħ is-sorveljanza tas-suq Ewropew, jittejjeb l-aċċess għal servizzi bankarji 
bażiċi, jinħoloq suq ta' ipoteki uniku integrat u jitneħħew l-ostakli fiskali u t-tassazzjoni 
doppja; 

(b) biex tiġi implimentata politika ta' kummerċ elettroniku ħalli tiżdied il-fiduċja taċ-
ċittadini u l-konsumaturi meta jkunu qed jixtru onlajn;

(c) biex jitfassal pjan ta' azzjoni kontra l-iffalsifikar u l-piraterija bħala strument ewlieni 
ta' prevenzjoni, ħalli jiġi żgurat li l-prodotti li jinsabu fis-Suq Uniku mhumiex perikolużi 
għall-konsum, huma ta' kwalità xierqa u konformi mal-leġiżlazzjoni; 

(d) biex tiġi żviluppata politika ta' komunikazzjoni effettiva fuq l-Att dwar is-Suq Uniku, 
ibbażata fuq politika ta' verifika li tevalwa l-benefiċju tanġibbli tagħha (tanġibbiltà) liċ-
ċittadini;

(e) biex tiġi introdotta sistema ta' punti ta' riferiment, ibbażata fuq il-kwalsola soċjali 
orizzontali, ħalli tiġi evalwata r-rilevanza tal-miżuri tas-Suq Uniku kollha fid-dawl tal-
impatt soċjali, it-tanġibbiltà u l-fattibbiltà tagħhom; 

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-11 ta' Novembru 2010, il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar proposta li tiġġedded 
il-fiduċja tal-Ewropej fis-Suq Uniku1.  L-Att dwar is-Suq Uniku ser ikun diskuss sat-28 ta' 
Frar 2011. L-approċċ ġenerali propost mill-Kummissjoni huwa kontinwazzjoni tar-rapport 
minn Mario Monti lill-President tal-Kummissjoni Ewropea, 'Strateġija ġdida għal suq uniku'. 
L-iskop tagħha, b'konformità mal-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, huwa li 
jsaħħaħ 'ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta' 
mpjieg u progress soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni u ta' titjib tal-kwalità ta' l-ambjent' billi 
tpoġġi l-kumpanniji, b'mod partikolari l-SMEs u l-Ewropej fiċ-ċentru tas-Suq Uniku.

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 'Lejn Att dwar is-Suq Uniku Għal ekonomija soċjali 
tas-suq kompetittiva ħafna [-] 50 proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju u l-iskambji ma' 
xulxin' u b'mod partikolari l-Kapitolu II 'L-Ewropej fil-qalba tas-suq uniku sabiex terġa' 
tinkiseb il-fiduċja' fih 19-il intizjattiva fuq id-dimensjoni soċjali tas-Suq Uniku.

Ir-rapport Grech adottat mill-Parlament f'Mejju 2010, irrakkomanda approċċ verament 
olistiku għat-tnedija mill-ġdid u t-tisħiħ tas-Suq Intern, li jħadden setturi prinċipali bħall-
politiki tal-UE fil-qasam tal-industrija, l-enerġija u l-infrastruttura.  Madankollu, il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni marbuta mal-istateġija tal-UE 2020 hija dgħajfa u mhux 
ċara u tidħol fuq inizjattivi emblematiċi differenti. Hemm bżonn ta' iktar konsistenza, 
effettività u ta' governanza aħjar għal Suq Uniku mġedded sabiex jiġi inkuraġġut it-tkabbir, l-
impjiegi, il-kompetittività tal-UE u sabiex iċ-ċitaddini u l-konsumaturi jingħataw is-setgħa. 
Kemm il-Kunsill kif ukoll l-Istati Membri għandhom irawmu l-impenn Ewropew u s-sjieda 
nazzjonali sabiex japprofondixxu u jsaħħu s-Suq Uniku. 

Sforzi biex jinkiseb is-Suq Uniku ġew ikkonċernati fuq is-suq u l-organizzazzjoni tiegħu u ftit 
li wisq fuq l-interessi u d-drittijiet taċ-ċittadini, il-ħaddiema u l-konsumaturi li jista' jkun ir-
raġuni tar-riluttanza u l-għeja Ewropea fir-rigward tas-Suq Intern. Iċ-ċittadini għandhom 
jitqiegħdu fiċ-ċentru tas-Suq Uniku. Dan huwa msemmi b'mod ċar fl-introduzzjoni tad-
dokument; madankollu, il-proposti biex tiġi implimentata din il-mira huma wisq dgħajfa biex 
dan jinkiseb.

Il-Kummissjoni tipproponi patt għat-titjib tat-tliet elementi tas-Suq Uniku fl-istess waqt: l-
element ekominku, dak soċjali u l-governanza. Dan l-approċċ globali huwa fil-fatt strutturat fi 
tliet partijiet u 50 proposti speċifiċi ta' natura leġiżlattiva jew operattiva:

1. Tkabbir qawwi, sostenibbli u ġust għall-impriżi (24-il proposta)
2. L-Ewropej fil-qalba tas-suq uniku sabiex terġa' tinkiseb il-fiduċja (19-il proposta)
3. Djalogu, sħubija, evalwazzjoni: l-għodod għal governanza tajba tas-suq uniku (7 proposti)

Dan ir-rapport jirrigwarda id-19-il proposta inkluża fil-Kapitolu 2 tal-Att dwar is-Suq Uniku, 
u jidħol fid-dettall fuq xi kwistjonijiet ta' prijorità u b'mod partikolari fuq ix-xogħol li sar fir-
rapport mis-Sur Grech u l-karta mis-Sur Monti.

                                               
1 COM(2010)0608
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Drittijiet soċjali bażiċi

Klawsola soċjali għandha tiddaħħal fil-leġiżlazzjoni kollha li tirrigwarda s-Suq Uniku 
b'konformità mal-Artikolu 9 TFUE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
ħalli l-politiki jkunu verament imfassla madwar iċ-ċittadin, id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni 
jkunu evitati u l-koeżjoni tkun żgurata billi jiġu osservati d-drittijiet soċjali u tal-ħaddiema. 

Id-dħul ta' klawsola soċjali fil-leġiżlazzjoni kollha li tirrigwarda s-Suq Uniku intiża li 
tipproteġi l-liġi tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema jista' jseħħ 
fuq l-acquis pożittiv irraprezentat mill-Artikoli 1.6 u 1.7 u l-premessa 14 tad-Direttiva 
2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern. 

Il-Kummissjoni għandha d-dmir li tissodisfa l-għan ta' valutazzjoni tal-impatt soċjali fid-
dettall meta tkun qed tiżviluppa leġiżlazzjoni li tirrigwarda s-Suq Uniku. Fil-prattika, hemm 
bżonn ta' approċċ iktar ambizzjuż fuq il-proposta li tirrigwarda d-Direttiva dwar l-Impjieg ta' 
Ħaddiema, li timmira għal reviżjoni tad-direttiva li tiżgura, flimkien mal-libertajiet 
ekonomiċi, il-protezzjoni tal-liġi tax-xogħol l-iktar avvanzata u l-istandards u l-prassi fil-
qasam tar-relazzjonijiet industrijali, kif ukoll ir-rispett tad-drittijiet tar-rappreżentanza u l-
ftehim kollettivi, l-azzjoni kollettiva, inkluż id-dritt tal-istrajk, u l-implimentazzjoni kompleta 
tal-prinċipju tal-ħlas indaqs għal xogħol ta' valur indaqs.

In-nuqqas tal-Kummissjoni li tilqa' t-talba tal-Parlament fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta' Ottubru 
2010 dwar il-kriżi ekonomika, li tintroduċi leġiżlazzjoni u li ġġib ċertezza legali lis-Servizzi 
ta' Interess Ekonomiku Ġenerali huwa raġuni għal tħassib, fid-dawl tal-fatt li t-Trattat ta' 
Lisbona daħħal bażi legali ġdida speċifikament għal dak l-iskop.

Il-Komunikazzjoni ma tinkludix propsta fuq lis-Servizzi ta' Interess Ġenerali kif imwiegħed 
mill-President tal-Kummissjoni Ewropea. L-Att dwar is-Suq Uniku għandu jqiegħed l-enfasi 
wkoll fuq is-Servizzi Soċjali. Il-Komunikazzjoni tirreferi għal proposti leġiżlattivi biss fil-
qasam tal-konċessjonijiet u l-akkwisti pubbliċi. 

Konsultazzjoni mas-sħab soċjali sabiex jinħoloq qafas Ewropew għall-ippjanar minn qabel 
tar-ristrutturar industrijali hija rrakkomandata ħafna: ristrutturar industrijali sostenibbli u qafas 
Ewropew ta' konsultazzjoni mas-sħab soċjali huma essenzjali għall-iżvilupp ta' Suq Uniku 
b'natura soċjali. 

Drittijiet tal-Konsumatur

Il-proposta leġiżlattiva fuq l-aċċess għas-servizzi bankarji u l-kreditu ipotekarju ntlaqgħet 
tajjeb. It-trasparenza fir-rigward tal-ispejjeż reali u l-kundizzjonijiet tas-servizzi bankarji u l-
kreditu ipotekarju hija essenzjali kemm sabiex jiġu protetti l-konsumaturi u l-investituri kif 
ukoll sabiex jiġu garantiti istituzzjonijiet sodi u stabbli, filwaqt li jiġi żgurat l-aċċess għaċ-
ċittadini u n-negozji ż-żgħar.

Sorveljanza tas-suq Ewopew iktar b'saħħitha fuq is-sikurezza tal-prodotti tenfasizza l-bżonn 
għal qafas legali effiċjenti għas-sikurezza tal-prodotti fl-UE. Din tappoġġja wkoll ir-reviżjoni 
tad-Direttiva Ġenerali dwar is-Sikurezza tal-Prodotti u s-sistema tal-marka CE ħalli jiġi żgurat 
li din tiġi kkunsidrata bħala sinjal ta' sikurezza mill-konsumaturi.
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Moviment liberu tal-ħaddiema

Il-bżonn li jiġu indirizzati kwistjonijiet li għadhom pendenti fuq il-moviment liberu tal-
ħaddiema huwa iktar u iktar urġenti, f'oqsma bħal pereżempju: ir-rikonoxximent ta' kwalifiki 
professjonali il-fondi tal-pensjoni ta' ħaddiema mobbli; taħriġ barra mill-klassi u passaport tal-
ħiliet; il-karta 'żgħażagħ mobbli' kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet ta' passiġġieri tal-ajru (u 
oħrajn).

Il-Proposta tal-Kummissjoni li teżamina mill-ġdid id-Direttiva u tiżviluppa l-Green Paper
dwar il-Pensjonijiet ukoll ntlaqgħet tajjeb. Hija tenfasizza l-importanza ta' pensjonijiet 
adegwati u sistema ta' pensjoni sostenibbli li tintlaħaq l-aħjar permezz ta' sistema tripartitika 
solida li tinkludi l-iskemi ta' pensjonijiet pubbliċi, professjonali u privati garantiti minn 
regolazzjoni u sorveljanza speċifiċi sabiex jiġu protetti l-investituri. 

Il-moviment liberu tal-ħaddiema jista' jitrawwem permezz ta' politika komuni Ewropea għall-
iżvilupp u l-valorizzazzjoni tal-kapital uman ibbażata fuq l-għarfien u t-tagħlim matul il-ħajja 
kollha u l-impjegabbiltà tal-ħaddiema kapaċi li jadottaw għall-mudelli ta' produzzjoni li qed 
jinbidlu u għad-dinamika ekonomika.

L-approfondiment tas-Suq Uniku għal Ewropa li ġġib magħha valur miżjud

Suq Uniku għall-enerġija li huwa kapaċi li jagħti spinta lill-ekonomija u l-kompetittività 
Ewropea, billi jnaqqas d-dipendenza esterna u jagħmel il-prezzijiet tal-enerġija iktar għall-but 
ta’ kulħadd huwa ċar ħafna issa. inizjattivi leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi fuq l-enerġija 
għandhom jimmiraw biex jissalvagwardjaw il-provvista tal-enerġija permezz ta' netwerk ta' 
enerġija diversifikat, infrastrutturi ġodda ta' enerġija rinovabbli u riċerka koordinata u żvilupp 
fuq sorsi ġodda ta' enerġija; tali inizjattivi għandhom jittieħdu abbażi ta' koordinament mill-
qrib bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u s-setturi rilevanti tal-industrija.

Approfondiment veru tas-Suq Uniku li jibbenefika liċ-ċittadini, in-negozju u l-kompetittività 
Ewropea jistrieħ fuq il-kapaċità li jiġu żviluppati proġetti Ewropej li jġibu magħhom valur 
miżjud fl-infrastrutturi materjali u mhux materjali li għandhom jiġu amministrati u ffinanzjati 
fil-livell tal-UE;  il-Kummissjoni Ewropea għandha tressaq proposti leġiżlattivi xierqa f'dan 
il-qasam.

L-intenzjoni li jiġi żviluppat netwerk ta' trasport Ewropew permezz ta' qafas komuni ta' 
finanzjament Ewropew, li jagħti spinta lill-kompetittività u l-integrazzjoni u li jiffaċilita l-
mobblità taċ-ċittadini u l-ħaddiema permezz ta' servizzi għall-but ta' kulħadd intlaqgħat tajjeb. 
servizz ferrovjarju pubbliku rapidu li jgħaqqad l-Istati Membri kollha, flimkien ma' pjanijiet 
biex jiġi ffaċilitat l-investiment fl-infrastruttura materjali u finanzjarja tiegħu huwa iktar u 
iktar urġenti.

Impriżi Kummerċjali b'Orjentazzjoni Soċjali 

L-Inizjattiva tan-Negozju Soċjali li jiġu żviluppati u sostnuti soċjalment proġetti korporattivi 
innovattivi fis-Suq Uniku hija interessati u innovattiva ħafna; din tiġbed l-attenzjoni għall-
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kontribuzzjoni ta' ekonomija soċjali għal żvilupp ibbilanċjat tas-Suq Uniku li jagħti spinta lit-
tkabbir, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali. 

Il-bżonn li jiġu żviluppati iktar miżuri intiżi għal ġestjoni u governanza korporattivi 
responsabbli huwa mezz ta' kif tingħata kontribuzzjoni pożittiva għall-ekonomija u s-soċjetà 
reali; għanijiet essenzjali bħal politiki ta' remunerazzjoni affidabbli u responsabbli, 
parteċipazzjoni adegwata ta' nisa fil-bordjiet amministrattivi u fil-bordijiet responsabbli mit-
teħid ta' deċiżjonijiet, valorizzazzjoni ta' impenn fit-tul tal-azzjonisti, tisħiħ ta' konsultazzjoni 
mal-impjegat, skemi ta' patreċipazzjoni u ta' azzjonijiet għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-
konsultazzjoni u l-miżuri leġiżlattivi konsegwenti.

Ir-reviżjoni ta' jew l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida relatata mal-Kooperattivi, il-
Fondazzjonijiet u l-Mutual Associations għandhom ikunu akkompanjati b'regolazzjoni 
speċifika li tittratta dwar id-drittijiet tas-soċjetà u l-ħaddiema għal informazzjoni u 
konsultazzjoni permezz tal-istabbiliment ta' kunsilli tal-komunità u tal-ħaddiema.

Kwistjonijiet pendenti li xorta jirrikjedu strateġija ta' komunikazzjoni effikaċi: kif iċ-ċittadini 
jistgħu jkunu involuti iktar u jingħataw iktar setgħa permezz ta' aċċess imtejjeb għal 
informazzjoni; kif jiġi stabbilit djalogu iktar wiesa' maċ-ċittadini sabiex jiġi garantit li huma 
informati dwar id-drittijiet tagħhom fis-Suq Uniku inkluż il-kumpens kollettiv; kif tittejjeb l-
komunikazzjoni transkonfinali; kif ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jista' jkun iktar 
rapidu sabiex tissaħħaħ il-mobbiltà; kif tiżdied ir-riċerka għal iktar innovazzjoni.

Dan l-Att se jkun adottat mar-Rapport 2010 dwar iċ-Ċittadinanza Ewropea: It-tneħħija tal-
ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej, li jiffoka fuq l-eliminazzjoni tal-ostakoli li 
jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini Ewropej meta jivvjaġġaw, jistudjaw, jiżżewġu, jirtiraw, jixtru 
jew jirtu proprjetà jew meta jivvutaw fi Stat Membru ieħor. L-Att dwar is-Suq Uniku u r-
Rapport dwar iċ-Ċittadinanza huma inizjattivi kumplimentari li għandhom l-għan li jegħlbu l-
frammentazzjoni persistenti tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' kwistjonijiet li jolqtu 
direttament liċ-ċittadini sabiex tinħoloq Ewropa tal-poplu u Suq Uniku effikaċi li jissodisfa l-
ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini u n-negozji.

L-iffissar tal- prijoritajiet

Hemm bżonn prattiku għall-identifikazzjoni ta' prijoritajiet fost id-dsatax-il proposta. Dawn 
għandhom jingħażlu skont ħames valuri essenzjali — drittijiet soċjali bażiċi, moviment liberu 
tal-ħaddiema, moviment liberu ta' prodotti, impriżi kummerċjali b'orjentazzjoni soċjali u 
drittijiet tal-konsumatur.  Mandankollu, hemm bżonn ta' riżultati prattiċi u rapidi għaċ-
ċittadini. L-iffissar finali tal-prijoritajiet ta' azzjoni għandu jieħu inkunsiderazzjoni proposti li 
jistgħu jġibu magħhom benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini u l-konsumaturi (tanġibbiltà) u li 
jistgħu jintlaħqu faċilment, f'perjodu ta' żmien relattivament qasir (fattibbiltà)

Hemm bżonn kbir ta' verifika ta' politika fuq it-tanġibbiltà tal-miżuri kollha għaċ-ċittadin;
valutazzjoni tal-faċilità tal-implimetazzjoni ta' tali miżuri (fattibbiltà), li tibda bil-pjan 2011 
tikkostitwixxi tħassib prinċipali. Fin-nuqqas ta' tali strumenti, aħna identifikajna ħames oqsma 
ta' implimentazzjoni immedjata matul l-2011:
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I. Biex tissaħħaħ is-sorveljanza tas-suq Ewropew, jittejjeb l-aċċess għal servizzi 
bankarji bażiċi, jinħoloq suq uniku integrat tal-ipoteki u jitneħħew l-ostakli 
fiskali u t-tassazzjoni doppja; 

II. L-implimentazzjoni rapida u effettiva ta' politika ta' kummerċ elettroniku 
sabiex tiżdied il-fiduċja taċ-ċittadini u l-konsumaturi meta jixtru onlajn;

III. Pjan ta' azzjoni kontra l-iffalsifikar u l-piraterija bħala strument ewlieni ta' 
prevenzjoni, ħalli jiġi żgurat li l-prodotti li jinsabu fis-Suq Uniku mhumiex 
perikolużi għall-konsum, huma ta' kwalità xierqa u konformi mal-
leġiżlazzjoni; 

IV. L-iżvilupp mill-Kummissjoni u l-Istati Membri ta' politika ta' komunikazzjoni 
effettiva fuq l-Att dwar is-Suq Uniku, ibbażata fuq politika ta' verifika fuq it-
tanġibbiltà tagħha għaċ-ċittadini;

V. Sistema ta' punti ta' riferiment, ibbażata fuq il-kwalsola soċjali orizzontali, ħalli 
tiġi evalwata r-rilevanza tal-miżuri tas-Suq Uniku kollha fid-dawl tal-impatt 
soċjali, it-tanġibbiltà u l-fattibbiltà tagħhom, sabiex tintuża bħala bażi għal 
politika futura.


