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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku
(2010/2289(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘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’ (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Ewropa 2020
– Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' (COM(2010)2020), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ‘Suq uniku għall-Ewropa 
tas-Seklu 21’ (COM(2007)0724) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 
bl-isem 'Is-Suq Uniku: rieżami tal-kisbiet’ (SEC(2007)1521),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Settembru 2007 dwar ir-rieżami tas-Suq 
Uniku1 u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bl-isem ‘Ir-rieżami tas-
Suq Uniku: sena wara’ (SEC(2008)3064),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Regolamentazzjoni 
Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea' (COM(2010)0543),

– wara li kkunsidra s-27 Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-Monitoraġġ tal-
Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni bl-
isem ‘Is-sitwazzjoni fis-setturi differenti’ (SEC(2010)1143),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2009 dwar 
miżuri għat-titjib tal-funzjonament tas-suq uniku (C(2009)4728),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Diċembru 2010 dwar l-Att 
dwar is-Suq Uniku,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Professur Mario Monti lill-Kummissjoni dwar l-għoti tal-
ħajja mill-ġdid lis-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 t-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern nru 21 (2010), u r-
riżoluzzjonijiet tiegħu tad-9 ta’ Marzu 20103 u tat-23 ta’ Settembru 20084 dwar it-
Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ‘Ewropa li Tikseb ir-
Riżultati - L-Applikazzjoni tal-Liġi Komunitarja’ (COM(2007)0502),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 258 sa 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

                                               
1 ĠU C 187E, 27.7.2008, p. 80.
2 Testi Adottati, P7_TA(2010)0186.
3 ĠU C 349E, 22.12.2010, p. 25.
4 ĠU C 8E, 14.1.2010, p. 7.



PE456.686v02-00 4/12 PR\855011MT.doc

MT

– wara li kkunsidra l-Artikolu 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
– 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 u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u ... (A7-0000/2010),

A. billi l-varar mill-ġdid tas-Suq Uniku jirrikjedi l-appoġġ attiv tal-istituzzjonijiet Ewropej, 
l-Istati Membri u l-partijiet interessati kollha,

B. billi għadha tippersisti lakuna sostanzjali bejn ir-regoli tas-suq uniku u l-benefiċċji li ċ-
ċittadini u n-negozji jistgħu jisiltu minnhom fil-prattika,

C. billi d-defiċit medju tat-traspożizzjonijiet tal-UE jammonta għal 1.7% meta jitqiesu l-
każijiet li fihom iż-żmien tat-traspożizzjoni ta’ direttiva jeċċedi l-iskadenza u li fihom 
tkun inbdiet proċedura ta’ ksur mill-Kummissjoni għan-nuqqas ta' konformità,

I. Daħla

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn Att dwar is-Suq Uniku’ 
u speċjalment it-tielet kapitolu tagħha;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill isaħħu l-approċċ olistiku lejn il-varar mill-ġdid 
tas-Suq Uniku, filwaqt li jintegraw il-prijoritajiet tas-Suq Uniku fl-oqsma kollha ta' 
politika li huma kruċjali biex jiġi realizzat is-Suq Uniku għall-ġid taċ-ċittadini, il-
konsumaturi u n-negozji Ewropej;

3. Jemmen li t-titjib tal-governanza ekonomika Ewropea, l-implimentazzjoni tal-istrateġija 
UE 2020 u l-varar mill-ġdid tas-Suq Uniku huma importanti indaqs biex l-ekonomija 
Ewropea tingħata l-ħajja mill-ġdid;

II. Tisħiħ tat-tmexxija politika u s-sħubija

4. Jinsab konvint li waħda mill-isfidi prinċipali fil-varar mill-ġdid tas-Suq Uniku hija l-
iżgurar tat-tmexxija politika, l-impenn u l-koordinament; jemmen li gwida 
komprensiva mill-ogħla livell politiku hija kruċjali għall-varar mill-ġdid tas-Suq 
Uniku;

5. Iħeġġeġ lill-gvernijiet tal-Istati Membri jieħdu s-sjieda tal-varar mill-ġdid tas-Suq 
Uniku; jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattivi li ħadu l-Istati Membri biex jottimizzaw il-
mod li bih jittrattaw id-direttivi tal-Suq Uniku f'dawk li huma t-titjib tal-koordinament, 
il-ħolqien ta' strutturi ta' inċentivi u ż-żieda tal-importanza politika mogħtija lit-
traspożizzjoni; 

6. Jinnota li r-regoli tas-Suq Uniku spiss jiġu implimentati mill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkomplu jiżviluppaw u 
jwessgħu aktar is-sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali mill-politika ta' koeżjoni 
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sal-politiki tas-Suq Uniku;

7. Jenfasizza r-rwol imsaħħaħ li għandhom il-parlamenti nazzjonali fil-proċess tal-
adozzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE skont it-Trattat ta’ Lisbona; jinkoraġġixxi lill-
parlamenti nazzjonali jagħmlu sforz ħalli jittrattaw ir-regoli tas-Suq Uniku matul iċ-
ċiklu leġiżlattiv kollu u jipparteċipaw f’attivitajiet konġunti mal-Parlament Ewropew; 

8. Jilqa' b'sodisfazzjon l-ħsieb tal-Kummissjoni li żżid il-konsultazzjoni u d-djalogu mas-
soċjetà ċivili;

III. Regolamentazzjoni tas-Suq Uniku

9. Jemmen li l-effiċjenza ġenerali u l-leġittimità tas-Suq Uniku jsofru minħabba l-
kumplessità tal-governanza tas-Suq Uniku;

10. Jidhirlu li l-użu tar-regolamenti minflok id-direttivi jikkontribwixxi għal ambjent 
regolatorju aktar ċar u jnaqqas l-ispejjeż tat-tranżazzjoni assoċjati mat-traspożizzjoni; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa approċċ aktar immirat speċifikament f’dak li 
jirrigwarda l-għażla tal-istrumenti leġiżlattivi, skont il-karatteristiċi legali u sostanzjali 
tad-dispożizzjonijiet li jridu jiġu implimentati;

11. Jemmen li t-tabelli tal-korrelazzjonijiet huma essenzjali għall-iżgurar li r-regoli tas-
Suq Uniku jiġu applikati kif għandu jkun; 

IV. Koordinament amministrattiv, tagħrif u mekkaniżmi għas-soluzzjoni tal-problemi

12. Jappoġġja l-proposti tal-Att dwar is-Suq Uniku li jimmiraw li jiżviluppaw aktar 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, inkluża l-estensjoni tas-Sistema 
tal-Informazzjoni tas-Suq Intern lejn oqsma leġiżlattivi oħra; 

13. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkoordinaw u, fejn ikun xieraq, 
jikkonsolidaw l-għadd kbir ta’ ‘punti fejn tinqeda minn kollox’ għall-informazzjoni u 
s-soluzzjoni ta’ problemi; 

14. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw punti ta’ kuntatt uniku skont id-Direttiva 
dwar is-Servizzi f’punti li ġenwinament jaqduk minn kollox fejn in-negozji jistgħu 
faċilment jottjenu t-tagħrif meħtieġ kollu għall-attivitajiet tagħhom, inkluż tagħrif 
dwar ir-reġim ta’ tassazzjoni applikabbli;

V. Infurzar

15. Jemmen li l-proċedura ta’ ksur tibqa’ għodda ewlenija biex jiġi żgurat il-funzjonament 
tas-suq intern; 
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16. Jistieden lill-Kummissjoni tirreżisti kull indħil politiku u fejn ifallu l-mekkaniżmi tas-
soluzzjoni ta’ problemi qabel il-litigazzjoni tibda minnufih il-proċeduri ta’ ksur;

17. Jinnota li l-każistika ta’ dan l-aħħar tal-Qorti tal-Ġustizzja tiftaħ xenarji ġodda biex il-
Kummissjoni  ssegwi ‘każijiet ta' ksur ġenerali u strutturali’ tar-regoli tas-Suq Uniku 
mill-Istati Membri;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ tat-tibdiliet li ddaħħlu mill-Artikolu 260 
tat-TFUE li huma maħsuba biex jissimplifikaw u jħaffu l-impożizzjoni tal-pieni fil-
kuntest tal-proċeduri ta’ ksur;

19. Jiddispjaċih li wisq proċeduri ta’ ksur jieħdu ħafna żmien qabel ma jingħalqu jew 
jinġiebu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja;

20. Jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tiżviluppa riżoluzzjonijiet alternattivi għat-
tilwim fl-UE;

VI. Monitoraġġ, evalwazzjoni u modernizzazzjoni

21 Jappoġġja approċċ iffukat u bbażat fuq l-evidenza fejn jidħlu l-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tas-suq; jistieden il-Kummissjoni tkompli tiżviluppa l-għodod tagħha 
għall-monitoraġġ tas-suq, billi ttejjeb il-metodoloġija, l-indikaturi u l-ġbir tad-data, 
filwaqt li tosserva l-prinċipji tal-prattiċità u l-kosteffikaċja;

22. Jenfasizza l-evalwazzjoni reċiproka prevista fid-Direttiva dwar is-Servizzi bħala mod 
innovattiv kif tintuża l-pressjoni tal-pari biex tittejjeb il-kwalità tat-traspożizzjoni;
jappoġġja fejn hu xieraq l-użu tal-evalwazzjoni reċiproka f’oqsma oħra, eż. fil-qasam 
taċ-ċirkolazzjoni libera tal-merkanzija;

23. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jirrieżminaw regolarment ir-regoli u l-proċeduri 
nazzjonali li għandhom impatt fuq iċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u l-merkanzija 
bil-għan li jissimplifikaw u jimmodernizzaw ir-regoli nazzjonali u jneħħu d-
duplikazzjonijiet;

VII. Azzjonijiet ewlenin għat-tisħiħ tal-Governanza u s-Sħubija

24. Jissuġġerixxi li l-President tal-Kunsill Ewropew għandu jingħata l-mandat li 
jikkoordina u jissorvelja l-varar mill-ġdid tas-Suq Uniku, f’kooperazzjoni mill-qrib 
mal-President tal-Kummissjoni;

25. Jitlob li kull sessjoni tar-rebbiegħa tal-Kunsill Ewropew għandha tkun iddedikata 
għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tas-Suq Uniku, bl-appoġġ ta’ proċess ta’ 
monitoraġġ li permezz tiegħu tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-miri interim; 
jirrakkomanda li l-Kunsill tal-Kompetittività jieħu fuqu aktar responsabilità għall-
eżami tal-kwistjonijiet tas-Suq Uniku fuq medda sħiħa ta’ politiki tas-Suq Uniku;
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26. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu tabelli tal-korrelazzjonijiet għad-direttivi kollha 
tas-Suq Uniku u jagħmluhom pubblikament disponibbli għaċ-ċittadini;

27. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jnaqqsu d-defiċit tat-traspożizzjonijiet 
tad-Direttivi dwar is-Suq Uniku għal 0.5%, inklużi kemm it-traspożizzjonijiet li 
għadhom qed jistennew li jsiru u kemm dawk li huma inkorretti, sal-2012;

28. Jistieden lill-Kummissjoni tiffissa punt ta’ referenza ta’ 12-il xahar għall-medja 
massima taż-żmien li jittieħed biex jiġu pproċessati l-każjiet ta' ksur, minn meta 
jinfetaħ il-fajl sa meta tintbagħat l-applikazzjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi punt ta’ referenza għall-konformità tal-Istati 
Membri mad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji rapport dwar l-effikaċja tal-‘aħjar prattiki’ li diġà 
jeżistu fl-Istati Membri, filwaqt li tibni fuq ir-rakkomandazzjoni tagħha tad-29 ta’ 
Ġunju 2009 dwar miżuri biex jittejjeb il-funzjonament tas-Suq Uniku sa tmiem l-2011;

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.



PE456.686v02-00 8/12 PR\855011MT.doc

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Tisħiħ tat-tmexxija politika u s-sħubija

Ir-Rapporteur tagħkom tinsab konvinta li waħda mill-isfidi prinċipali fil-varar mill-ġdid tas-
Suq Uniku hija l-iżgurar tat-tmexxija politika, l-impenn u l-koordinament. Il-50 proposta 
għall-varar tas-Suq Uniku jiġbru flimkien għadd kbir ta’ portafolli, filwaqt li b’mod kruċjali 
jinvolvu l-kompetenzi ta’ diversi Membri tal- Kummissjoni u jmissu l-ġurisdizzjoni ta’ diversi 
kumitati fil-Parlament Ewropew. Fil-Kunsill l-Att dwar is-Suq Uniku jkompli jinqasam 
f'konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill li r-rwol u l-effikaċja tagħhom ivarjaw ħafna. L-
istituzzjonijiet nazzjonali wkoll huma differenti ħafna minn xulxin fil-modi kif huma 
kkonfigurati u fil-kulturi organizzazzjonali tagħhom.

Ir-Rapporteur tagħkom tqis li t-tisħiħ tar-rwol tal-Kunsill tal-Kompetittività kif propost mill-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Att dwar is-Suq Uniku tal-10 ta’ Diċembru 2010 huwa 
kundizzjoni meħtieġa imma mhix waħda suffiċjenti biex jiġu żgurati t-tmexxija politika, l-
impenn u l-koordinament.

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li gwida politika tal-ogħla livell hija kruċjali għall-varar mill-
ġdid tas-Suq Uniku. Tipproponi għalhekk li l-President tal-Kunsill Ewropew għandu jingħata 
l-mandat li jikkoordina u jissorvelja l-varar mill-ġdid tas-Suq Uniku, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-President tal-Kummissjoni. Kull sessjoni tar-rebbiegħa tal-Kunsill Ewropew 
għandha tkun iddedikata għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tas-Suq Uniku, bl-appoġġ 
ta’ proċess ta’ monitoraġġ li permezz tiegħu tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-miri interim.
F’dan il-kuntest, ir-Rapporteur tagħkom tosserva li l-Presidenza Ungeriża diġa’ qed tippjana li 
fi Frar 2011 tlaqqa' l-ewwel Kunsill Ewropew li qatt kien hemm dwar tema settorjali.1

Ir-Rapporteur tagħkom tinsab konvinta li anke l-appoġġ u l-impenn tal-Istati Membri se jkunu 
kruċjali għall-varar mill-ġdid tas-Suq Uniku.  Tfaħħar lill-Istati Membri għall-isforzi li 
għamlu biex itejbu t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tar-regoli tas-Suq Uniku. Fost l-
‘aħjar prattiki’ nsibu l-istabbiliment ta’ evalwazzjonijiet perjodiċi tas-sistemi tat-
traspożizzjoni, id-dħul ta’ sistema ta’ punti ta’ kuntatt f’ministeri differenti u l-istabbiliment 
ta’ sistemi ta' twissija meta tkun qed toqrob l-iskadenza għat-traspożizzjoni.

Ir-Rapporteur tagħkom tinnota li l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri differenti qabel il-
pubblikazzjoni ta’ direttiva bil-għan li jiġu ffaċilitati t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni. 
Tali miżuri jinkludu l-iżvilupp ta’ pjanijiet ta' traspożizzjoni hekk kif ikun hemm qbil politiku, 
l-identifikazzjoni preventiva tal-kompetenzi u/jew analiżi tal-impatt leġiżlattiv, it-trażmissjoni 
regolari tal-informazzjoni bejn id-dipartimenti responsabbli għan-negozjar u dawk involuti fit-
traspożizzjoni u l-involviment parlamentari fi stadju bikri tan-negozjati ta’ leġiżlazzjoni 
Ewropea ġdida, li tidher li tiffaċilita t-traspożizzjoni ladarba l-leġiżlazzjoni tkun ġiet adottata.

Ir-Rapporteur tagħkom tqis ukoll li l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-prijoritajiet 
tagħhom stess u jiżviluppaw l-aġenda tagħhom stess skont il-prijoritajiet tas-Suq Uniku bil-
għan li jieħdu sjieda ġenwina tas-Suq Uniku.

                                               
1 Il-Presidenza Ungeriża qed tippjana samit tal-Kunsill Ewropew dwar il-Politika tal-Enerġija tal-UE.
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Ir-Rapporteur tagħkom temmen li l-approċċ ta’ natura ta’ sħubija ssuġġerit mill-Kummissjoni 
jeħtieġ li jissaħħaħ permezz ta’ żewġ elementi. 

L-ewwel nett, hija tqis li s-sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali teħtieġ li titwessa’ mill-
politika ta’ koeżjoni għall-politiki tas-Suq Uniku. Ir-regoli tas-Suq Uniku spiss ħafna qed 
ikunu implimentati u infurzati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-livell reġjonali u f'dak 
lokali. L-esperjenza li ħarġet bl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi wriet biċ-ċar 
li l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali jista’ jkun estremament importanti biex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku tiġi implimentata u applikata kif suppost. 

Ir-Rapporteur tagħkom tinnota li xi Stati Membri diġà ħadu miżuri speċifiċi bil-għan li 
jiżviluppaw sħubija mal-atturi lokali u reġjonali, inter alia, billi jistabbilixxu netwerks 
speċifiċi, e.g. fil-qasam tal-akkwist pubbliku jew is-sorveljanza tas-suq, li joħolqu rabta bejn 
l-awtoritajiet reġjonali u lokali. 

It-tieni nett, ir-Rapporteur tagħkom temmen li l-element tad-djalogu u s-sħubija tal-
governanza tas-Suq Uniku għandu jissaħħaħ permezz ta’ involviment aktar qawwi tal-
parlamenti nazzjonali. Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona joffri ‘perjodu ta’ opportunità’ 
lill-parlamenti nazzjonali biex jagħmlu sforz ħalli jittrattaw ir-regoli tas-Suq Uniku fiċ-ċiklu 
leġiżlattiv kollu u jipparteċipaw f’attivitajiet konġunti mal-Parlament Ewropew. Hija tinnota li 
jekk il-parlamenti nazzjonali jinvolvu ruħhom fi stadju bikri fid-deliberar dwar il-proposta
tad-Direttiva fil-livell Ewropew dan jista’ jħaffef l-adozzjoni ta’ miżuri sussegwenti ta’ 
traspożizzjoni fil-livell ta’ Stat Membru. Skambju kostanti ta’ tagħrif mal-parlamenti 
nazzjonali fuq it-traspożizzjoni rigward il-progress tat-traspożizzjonijiet jista’ wkoll jiffaċilita 
l-proċess tat-traspożizzjoni.

Regolamentazzjoni tas-Suq Uniku

Ir-Rapporteur tagħkom jidhrilha li l-istrutturi u l-proċessi tal-governanza tas-Suq Uniku huma 
eċċessivament kumplessi. Din il-ħaġa tikkomplika r-responsabilità u ddgħajjef l-effiċjenza 
ġenerali u l-leġittimità tas-Suq Uniku. Hija temmen li meta tkun qed tkompli tiġi żviluppata 
aktar il-governanza tas-Suq Uniku għandha tingħata aktar importanza lill-prinċipji tat-
trasparenza u r-responsabilità.

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li approċċ b'mira aktar speċifika lejn l-għażla li ssir tal-
istrumenti leġiżlattivi, skont il-karatteristiċi legali u sostanzjali tad-dispożizzjonijiet li 
għandhom jiġu implimentati, ikun jikkontribwixxi għal ambjent regolatorju aktar ċar u 
jnaqqas l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet assoċjati mat-traspożizzjoni.

Ir-Rapporteur tagħkom tenfasizza li skont l-Artikolu 4(3) tat-TUE l-Istati Membri huma 
marbuta li jiffaċilitaw it-twettiq tal-kompitu tal-Kummissjoni li tiżgura li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattati u l-miżuri meħuda mill-istituzzjonijiet jiġu applikati. Konsegwentement, l-Istati 
Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni b’tagħrif ċar u preċiż fir-rigward tal-
implimentazzjoni tad-Direttivi.

Ir-Rapporteur tagħkom jidhrilha li l-Istati Membri ghandhom jipprovdu tabelli tal-
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korrelazzjonijiet li jelenkaw id-dispożizzjonijiet tar-regoli tal-Istati Membri li jittrasponu l-
obbligi tad-direttivi għal ġos-sistema legali nazzjonali għad-direttivi kollha tas-Suq Uniku u 
jagħmluhom pubblikament disponibbli għaċ-ċittadini ( proposta nru 47 tal-Att dwar is-Suq 
Uniku). 

Koordinament amministrattiv, mekkaniżmi għas-soluzzjoni tal-problemi

Ir-Rapporteur tagħkom tappoġġja l-proposta nru 45 tal-Att dwar is-Suq Uniku li timmira li 
tkompli tiżviluppa aktar il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri permezz tas-
Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern li tista’ tiġi estiża għal oqsma oħra ta’ politika, inkluż 
il-kummerċ elettroniku u l-akkwist pubbliku.

Temmen li żieda fl-interazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-Suq Uniku mhux biss tgħin biex jiġu riżolti problemi immedjati fl-
implimentazzjoni ta’ Direttivi speċifiċi, imma tikkontribwixxi wkoll għall-bini ta’ fiduċja 
reċiproka bejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri u għal Suq Uniku vijabbli għall-ġejjieni 
mbiegħed (id-dimensjoni Ewropea tal-amministrazzjoni pubblika fl-Istati Membri).

Ir-Rapporteur tagħkom tosserva li jeżistu għadd ta’ mekkaniżmi tat-tagħrif u tas-soluzzjoni ta’ 
problemi biex jgħinu liċ-ċittadini u lin-negozji. Tipproponi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jikkoordinaw u fejn ikun xieraq, jikkonsolidaw il-‘punti fejn tinqeda minn kollox’ għat-tagħrif 
u s-soluzzjoni ta’ problemi (il-proposti nru 45 u nru 50 tal-Att dwar is-Suq Uniku).

Ir-Rapporteur tagħkom tappoġġja t-tisħiħ tal-għodod informali għas-soluzzjoni ta' problemi, 
b'mod partikolari n-Netwerk SOLVIT. Hija tqis li l-Kummissjoni għandha ssaħħaħ is-
SOLVIT skont ir-rapport tal-Parlament dwar is-SOLVIT tat-2 ta’ Marzu 2010 
(2009/2138(INI)).

Ir-Rapporteur tagħkom tissuġġerixxi wkoll li l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
jagħmlu ħilithom biex jiżviluppaw ‘punti fejn tinqed minn kollox’ ġenwini li permezz 
tagħhom l-istess grupp speċifikat ikun jista’ jottjeni t-tagħrif kollu meħtieġ, e.g. biex 
jeżerċitaw attività partikolari. F’dan il-kuntest, tissuġġerixxi li l-punti fejn tinqeda minn 
kollox skont id-Direttiva dwar is-Servizzi għandhom ukoll jipprovdu tagħrif fuq ir-reġim ta’ 
tassazzjoni applikabbli.

Infurzar

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li proċedura ta’ ksur għandha tibqa’ għodda ewlenija biex jiġi 
żgurat il-funzjonament tas-suq intern. Hija tinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tuża l-proċeduri ta’ 
ksur b’mod strett fejn ifallu l-mekkaniżmi tas-soluzzjoni ta’ problemi ta’ qabel il-litigazzjoni 
filwaqt li tagħmel użu sħiħ tat-tibdiliet li ddaħħlu mill-Artikolu 260 tat-TFUE li 
jissimplifikaw u jħaffu l-impożizzjoni tal-pieni finanzjarji fil-kunstest tal-proċeduri ta’ ksur.

Ir-Rapporteur tagħkom jidhrilha barra minn hekk li l-każistika ta’ dan l-aħħar tal-Qorti tal-
Ġustizzja tipprevedi possibilitajiet ġodda biex il-Kummissjoni  ssegwi ‘każijiet ta' ksur 
ġenerali u strutturali’ tar-regoli tas-Suq Uniku mill-Istati Membri. Tradizzjonalment, il-
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Kummissjoni ffukat fuq li ġġib azzjonijiet ta’ infurzar fuq il-bażi ta’ inċidenti individwali.
Madankollu, fil-kawża Kummissjoni v. Irlanda1, il-Qorti aċċettat li l-Kummissjoni tista' ġġib 
proċeduri kontra Stat Membru mhux biss għal vjolazzjonijiet speċifiċi tal-liġi tal-UE, imma 
wkoll kontra 'ksur ġenerali u strutturali’ minn Stat Membru tal-obbligi tiegħu fir-rigward tal-
liġi tal-UE. Minflok ma resspqet inċidenti speċifiċi, il-Kummissjoni mmirat li turi l-eżistenza 
ta’ ‘prattiki amministrattivi sistemiċi u defiċjenti’ u argumentat li l-Irlanda kienet naqset 
sistematikament milli tikkonforma tad-Direttiva dwar l-Iskart.

Il-kunċett ta’ ‘ksur ġenerali u strutturali’ għandu żewġ implikazzjonijiet importanti. L-ewwel 
nett, il-Kummissjoni tista’ tagħti eżempji ġodda ta’ ksur ta’ obbligu partikolari tal-liġi tal-UE 
waqt il-proċeduri tal-Qorti. It-tieni nett, l-Istat Membru li jinstab ħati ta' ksur jeħtieġ li mhux 
sempliċement jirrimedja l-każijiet ta' vjolazzjoni, imma b'mod aktar fundamentali li jibdel il-
prattika amministrattiva tiegħu.

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li l-kunċett ta’ ‘ksur ġenerali u strutturali’ jista’ jwitti t-triq 
għal infurzar aktar effettiv tal-obbligi tal-liġi tas-Suq Uniku f’oqsma bħalma hu l-akkwist 
pubbliku.

Ir-Rapporteur tagħkom tissuġġerixxi li jeħtieġ li jsir aktar xogħol mhux biss biex tkun żgurata 
traspożizzjoni f’waqtha, imma wkoll biex jiżdiedu l-isforzi ħalli tiġi żgurata traspożizzjoni 
korretta. Hija tissuġġerixxi li l-Istati Membri għandhom jimmiraw li sal-2012 inaqqsu d-
defiċit medju tat-traspożizzjonijiet b’0,5%, inklużi kemm it-traspożizzjonijiet tad-Direttivi 
tas-Suq Uniku li għadhom qed jistennew li jsiru u kemm dawk li huma inkorretti.

Ir-Rapporteur tagħkom tosserva li l-proċeduri formali ta’ ksur is-soltu jieħdu ħafna żmien 
(fejn it-tul medju taż-żmien meħud biex jiġu riżolti tali preċedimenti jvarja minn 28 xahar 
għall-UE 15 u 16-il xahar għall-UE 12). Hija tħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffissa punt ta’ 
referenza ta’ 12-il xahar għall-medja massima ta’ żmien meħud biex jiġu pproċessati l-każijiet 
ta' ksur.

Ir-Rapporteur tagħkom tinnota li l-awtoritajiet nazzjonali jieħdu medja ta’ 17,7 xhur biex 
jikkonformaw mas-sentenzi tal-Qorti, li sabu li ċerti Stati Membri ma kinux ikkonformaw 
mal-obbligi tagħhom. Tistieden lill-Kummissjoni tipproponi punt ta’ referenza għall-
konformità tal-Istati Membri mad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Monitoraġġ, evalwazzjoni u modernizzazzjoni

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li governanza tajba tas-Suq Uniku tista’ tkun ibbażata biss 
fuq tagħrif ta’ kwalità tajba dwar il-funzjonament tas-Suq Uniku. Għandhom jintużaw 
strumenti xierqa ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-politiki tas-Suq Uniku biex tinħoloq rabta 
bejn l-istadji differenti taċ-ċiklu tal-politiki mit-tfassil sal-implimentazzjoni. 

Ir-Rapporteur tagħkom tinkoraġġixxi lill-Kummissjoni taħdem fuq l-iżvilupp ta’ għodod ta’ 
monitoraġġ tas-swieq, filwaqt li tibni fuq l-esperjenzi li għandha tal-għodod li ħarġu ta' 
suċċess, inklużi l-indaġnijiet sistematiċi (l-isweeps). Hija tqis li għandha tingħata prijorità lit-
                                               
1 Każ C-494/01 Kummissjoni vs Irlanda [2005] ECR I-3331.
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titjib tal-metodoloġija, l-indikaturi u l-ġbir tad-data, filwaqt li jiġu osservati l-prinċipji tal-
prattiċità u l-effikaċja tal-ispiża.

Ir-Rapporteur tagħkom temmen li l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforz akbar ħalli 
jittrattaw l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tar-regoli tas-Suq Uniku. Tinkoraġġixxi lill-Istati 
Membri b'mod partikolari jidħlu regolarment għall-impenn li jwettqu eżerċizzji ta’ 
evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku, filwaqt li jirrieżminaw ir-regoli u l-proċeduri 
nazzjonali li għandhom impatt fuq iċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u l-merkanzija bil-għan 
li jissimplifikaw u jimmodernizzaw ir-regoli nazzjonali u jneħħu d-duplikazzjonijiet.


