
PR\871268MT.doc PE467.251v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2011/2085(INI)

22.6.2011

ABBOZZ TA’ RAPPORT
dwar il-Proċess ta’ Evalwazzjoni Reċiproka tad-Direttiva tas-Servizzi
(2011/2085(INI))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Małgorzata Handzlik



PE467.251v01-00 2/9 PR\871268MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................7



PR\871268MT.doc 3/9 PE467.251v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Proċess ta’ Evalwazzjoni Reċiproka tad-Direttiva tas-Servizzi
(2011/2085(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,
– wara li kkunsidra l-Artikolu 9, 49 u 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea,
– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  “Lejn funzjonament aħjar tas-Suq 

Uniku għas-servizzi - nibnu fuq ir-riżultati tal-proċess ta’ evalwazzjoni reċiproka tad-
Direttiva tas-Servizzi” (COM(2011)0020) u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-
Kummissjoni li jakkumpanjaha “Dwar il-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka tad-Direttiva 
tas-Servizzi” (SEC(2011)0102),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “L-Att dwar is-Suq Uniku. 
Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja” (COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “Lejn Att dwar is-Suq Uniku” 
(COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2011 dwar funzjonament 
aħjar tas-Suq Uniku – il-proċess ta’ evalwazzjoni reċiproka tad-Direttiva tas-Servizzi,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Diċembru 2006 dwar is-Servizzi fis-Suq Intern1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2011 dwar Governanza u Sħubija 
fis-Suq Uniku2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-15 ta’ Frar 2011 dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar is-Servizzi 2006/123/KE3,

– 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 Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Impjiegi 
u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali (A7-0000/2011),

A. billi s-servizzi għadhom jirrappreżentaw biss madwar għoxrin fil-mija tal-kummerċ kollu 
fl-UE filwaqt li jammontaw għal iktar minn żewġ terzi tal-PDG u l-impjiegi tal-UE,

B. billi l-attivitajiet koperti bid-Direttiva tas-Servizzi jammontaw għal 40% tal-PDG u l-
impjiegi tal-UE,

C. billi d-Direttiva tas-Servizzi hija mezz ta’ tkabbir tal-Unjoni Ewropea u billi l-
implimentazzjoni totali u korretta tagħha hija inkluża fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020 
u l-Att dwar is-Suq Uniku,

                                               
1 ĠU L 376, 27.12.2006, p.36.
2 Test adottat, P7_TA(2011)0144
3 Test adottat, P7_TA(2011)0051
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D. billi t-traspożizzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi kienet sfida għall-amministrazzjonijiet tal-
Istati Membri iżda hija wkoll bażi soda għall-iżvilupp tal-koperazzjoni amministrattiva,

E. billi kważi 34 000 rekwiżit ġew innotifikati lill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tal-
proċess tal-iskrining,

I. Introduzzjoni 
1. Jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Proċess ta’ Evalwazzjoni Reċiproka 

tad-Direttiva tas-Servizzi u jirrikonoxxi l-ammont konsiderevoli ta’ xogħol imwettaq mill-
Kummissjoni u, fuq kollox, mill-Istati Membri;

2. Jenfasizza li Suq Uniku tas-servizzi li jkun jiffunzjona huwa prerekwiżit biex jiġu 
ġġenerati t-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa;

3. Iqis li l-ewwel prijorità għall-ħolqien ta’ Suq Uniku tas-Servizzi hija l-implimentazzjoni 
totali u korretta tad-Direttiva tas-Servizzi fl-Istati Membri kollha u l-istabbiliment ta’ 
Punti ta’ Kuntatt Uniku kompletament operattivi;

4. Jenfasizza li l-eżerċizzju tal-evalwazzjoni reċiproka ta lok għall-valutazzjoni tas-suq 
intern tas-servizzi wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva, speċjalement f’dak li jirrigwarda 
r-rekwiżiti tal-Artikoli 9, 15, u 16. 

II. L-esperjenzi fir-rigward tal-Proċess tal-Evalwazzjoni Reċiproka

5. Jinnota li l-Artikolu 39 tad-Direttiva tas-Servizzi huwa vag f’dak li jirrigwarda l-
istabbiliment tal-għanijiet preċiżi tal-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka; Jinnota li kien 
hemm perċezzjonijiet u stennijiet differenti fost il-partijiet interessati fir-rigward tal-
iskopijiet u r-riżultati tiegħu; 

6. Jinnota li l-evalwazzjoni reċiproka kienet organizzata wara l-iskadenza għat-
traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tas-Servizzi; Jenfasizza li l-
implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi m’għandhiex tiġi konfuża mal-eżerċizzju tal-
evalwazzjoni reċiproka;

7. Huwa tal-fehma li d-dewmien fl-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi f’xi Stati 
Membri kellu impatt fuq il-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka;

8. Iqis li l-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka ppermetta li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Membri jkollhom fehim aħjar tal-ostakli li baqa’ u tas-sitwazzjoni f’kull Stat Membru; 
Jinnota li dan il-proċess ippermetta lill-Istati Membri jiksbu rispons dwar l-għażliet tal-
politika tagħhom; 

9. Jenfasizza li d-“diskussjonijiet fi gruppi” huma l-qofol tal-evalwazzjoni reċiproka; Jilqa’
b’sodisfazzjon l-ispirtu ta’ koperazzjoni u fiduċja reċiproka li pprevala waqt id-
diskussjonijiet;

10. Iqis li l-eżerċizzju tal-evalwazzjoni reċiproka kkontribwixxa għall-iżvilupp ta’ “spirtu 
Ewropew” fost l-amministrazzjonijiet nazzjonali; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżguraw li l-għarfien u l-esperjenza miksuba mill-evalwazzjoni reċiproka 
jinżammu u jintużaw għat-titjib tas-Suq Uniku tas-servizzi;

11. Jinnota li l-involviment tal-partijiet interessati fil-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka kien 
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limitat; Jirrikonoxxi li ċertu ammont ta’ kunfidenzjalità kien kundizzjoni importanti biex 
tinħoloq fuduċja reċiproka bejn l-Istati Membri; Madankollu jiddispjaċih li ma ngħatax 
rispons regolari dwar il-proċess lill-partijiet interessati; 

12. Huwa konxju tal-ispejjeż amministrattivi relatati mal-evalwazzjoni reċiproka, speċjalment 
fl-Istati Membri fejn l-amministrazzjoni fil-livell reġjonali kienet involuta fil-proċess; 

III. Riżultati u Segwitu biex jittejjeb il-funzjonament tas-Suq Intern tas-Servizzi
13. Jilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni qed tipproponi sett ta’ azzjonijiet biex tkompli żżid il-

momentum miksub waqt il-fażijiet tal-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni reċiproka; 
14. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm lill-Parlament infurmat dwar il-progess u r-

riżultati tad-djalogu mal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi; 
Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjonijiet ulterjuri ta’ infurzar meta jkun hemm 
bżonn;

15. Jistenna bi ħġaru l-valutazzjoni ekonomika mħabbra tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
tas-Servizzi; Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta s-sejbiet tagħha lill-Parlament; 

16. Jilqa’ l-inizjattiva tal-verifika tal-prestazzjoni tas-suq intern u jittama li dan l-eżerċizzju 
jtejjeb b’mod sinifikanti l-fehim prattiku ta’ kif huma applikati biċċiet differenti tal-
leġiżlazzjoni tal-UE u kif jinteraġixxu fil-prattika; Iqis li l-eżerċizzju tal-verifika tal-
prestazzjoni għandu jitwettaq filwaqt li tiġi kkunsidrata l-perspettiva tal-utenti tas-Suq 
Uniku;

17. Jirrikonoxxi s-sejbiet u l-pjanijiet tal-Kummissjoni li tivvaluta kwistjonijiet oħra relatati 
mar-riżervazzjonijiet tal-attivitajiet  ta’ servizzi għal ċerti operaturi, mar-rekwiżiti tal-
forma legali u ta’ sjieda kapitali, u mal-obbligi ta’ assigurazzjoni; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiffoka l-azzjonijiet immirati tagħha fuq ir-rekwiżiti li jekk 
jitneħħew jagħtu l-massimu ta’ valur miżjud lill-funzjonament tas-suq uniku tas-servizzi; 
Jitlob lill-Kummissjoni biex tindirizza l-ħidma tagħha lejn is-setturi u l-professjonijiet li 
għandhom potenzjal kbir għall-forniment transkonfinali tas-servizzi; 

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem biex tiżgura l-applikazzjoni tajba tal-
klawżola tal-libertà tal-forniment tas-servizzi fl-Artikolu 16; 

20. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-fornituri tas-servizzi, iżda anke dawk li jirċievu dawn is-
servizzi, għandhom jiġu megħjuna jinfurzaw id-drittijiet tagħhom, u jirrakkomanda li 
jkomplu jiġu żviluppati l-għodda eżistenti bħal pereżempju s-SOLVIT;

IV. Il-Proċess ta’ Evalwazzjoni Reċiproka bħala għodda
21. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-użu tal-evalwazzjoni reċiproka f’oqsma tal-politika oħra, 

meta jkun xieraq; Jemmen li l-evalwazzjoni reċiproka wriet li hija innovattiva u utli, u 
għandha titqies bħala għodda biex jittejjeb il-funzjonament tas-Suq Uniku;

22. Jirrakkomanda li l-evalwazzjoni reċiproka għandha tintuża bħala “strument flessibbli” 
skont il-każ individwali; Jissuġġerixxi li din l-għodda għandha tiġi proposta għad-Direttivi 
ta’ natura “orizzontali” li jinvolvu diversi miżuri ta’ traspożizzjoni u li jipprovdu għal 
marġni ta’ diskrezzjoni wiesgħa lill-Istati Membri; Jissuġġerixxi barra minn hekk użu 
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mmirat tal-evalwazzjoni reċiproka fejn id-dispożizzjonijiet ewlenin ta’ Direttiva biss jiġu 
suġġetti għall-proċedura;

23. Jemmen li d-“diskussjonijiet fi gruppi” għandhom jibqgħu fil-qofol tal-proċess tal-
evalwazzjoni reċiproka; Jemmen li l-evalwazzjoni reċiproka għandha tiġi żviluppata iktar 
bħala proċedura għall-iskambju tal-aħjar prattiki u għat-tagħlim dwar il-politiki;

24. Jistaqsi lill-Kummissjoni biex iżżid it-trasparenza permezz ta’ rapporti regolari fl-istadji 
differenti kollha tal-evalwazzjoni reċiproka biex il-partijiet interessati jinżammu 
aġġornati; Jistieden lill-Kummissjoni biex tippubblika l-konklużjonijiet ewlenin tal-
laqgħat fil-gruppi u dawk plenarji;

25. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tabelli ta’ korrellazzjoni u l-evalwazzjoni reċiproka 
għandhom skopijiet differenti u għalhekk għandhom jitqiesu bħala għodda tal-politika 
separati li ma jistgħux jissostitwixxu lil xulxin; 

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

GĦAN TAR-RAPPORT

Dan ir-rapport jagħti ħarsa lejn l-esperjenzi tal-evalwazzjoni reċiproka fil-qafas tad-Direttiva 
tas-Servizzi, u jagħti appoġġ ġenerali iżda kundizzjonali għall-applikazzjoni ta’ dan il-metodu 
f’oqsma tal-politika oħra. Dan ir-rapport janalizza wkoll ir-riżultati u s-segwitu tal-
evalwazzjoni reċiproka għall-funzjonament aħjar tas-suq intern tas-servizzi u jappoġġja 
azzjonjiet proposti mill-Kummissjoni. 

SFOND

Id-Direttiva tas-Servizzi ġiet adottata fl-2006 u għadha għodda vitali għall-istabbiliment ta’ 
Suq Uniku tas-servizzi li jiffunzjona bis-sħiħ. L-Istati Membri għamlu sforz sinifikanti favur 
l-implimentazzjoni. Madankollu, dawn l-isforzi għandhom jiżdiedu għall-implimentazzjoni 
totali u korretta tad-Direttiva tas-Servizzi u għall-istabbiliment ta’ Punti ta’ Kuntatt Uniku 
kompletament operattivi.

Il-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka kien previst fl-Artikolu 39 tad-Direttiva tas-Servizzi. 
Huwa għodda innovattiva użata għall-ewwel darba fl-istrument legali tal-UE. L-għan ewlieni 
tagħha fil-qafas tad-Direttiva tas-Servizzi kien il-valutazzjoni tal-istat tas-suq intern tas-
servizzi wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Il-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka ma kienx ikopri d-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva 
iżda kien iffukat fuq it-tipi ta’ rekwiżiti speċifiċi li għalihom id-Direttiva ma kinitx tipprovdi 
projbizzjoni, iżda li kienu jħallu ċertu lok ta’ diskrezzjoni lill-Istati Membri.  L-ewalwazzjoni 
reċiproka ffukat fuq in-numru ta’ rekwiżiti legali tipikament imposti fuq il-fornituri tas-
servizzi, li jikkonċernaw:

1. l-istabbiliment tan-negozji 

2. il-forniment transkonfinali tas-servizzi 

Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar il-proċess ta’ evalwazzjoni 
reċiproka tad-Direttiva tas-Servizzi jagħti ħarsa lejn ix-xogħol imwettaq mill-Istati Membri; 
Huwa jagħti wkoll indikazzjoni tal-approċċi applikati u l-għażliet tal-politika tal-Istati 
Membri meta jevalwaw ċerti rekwiżiti. Barra minn hekk dan id-dokument jagħmel 
valutazzjoni dettaljata inizjali tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tas-
Servizzi (speċjalment f’dak li jirrigwarda l-Artikoli 9, 15, u 16). 

L-ESPERJENZI FIR-RIGWARD TAL-PROĊESS TA’ EVALWAZZJONI 
REĊIPROKA

Għandu jiġi nnutat li l-Artikolu 39 tad-Direttiva tas-Servizzi għadu vag f’dak li jirrigwarda l-
għanijiet preċiżi tal-evalwazzjoni reċiproka. Dan in-nuqqas ta’ preċiżjoni wassal għal 
stennijiet u perċezzjonijiet differenti fir-rigward ta’ dan il-proċess fost il-partijiet interessati 
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iżda anke fost dawk li jfasslu l-politika. Il-konfużjoni komuni hija li l-evalwazzjoni reċiproka 
tiġi assoċjata mal-ħidma relatata mal-implimentazzjoni u t-traspożizzjoni tad-Direttiva tas-
Servizzi. Għalhekk ir-rapporteur tiegħek jemmen li għandu jiġi enfasizzat li l-evalwazzjoni 
reċiproka saret wara l-implimentazzjoni.

Din is-sekwenza tidher li hija ġġustifikata meta jitqies li matul l-evalwazzjoni reċiproka l-
Istati Membri kienu qed jiddiskutu l-bidliet fil-qafas regolatorju tagħhom u r-rekwiżiti 
miżmuma, aboliti jew mibdula b’riżultat tal-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi. 
Għalhekk, id-diskussjonijiet ippermettew li jkun hemm fehim aħjar tas-sitwazzjoni f’kull Stat 
Membru u tal-ostakli li għad hemm wara l-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi. Dan 
għandu jitqies bħala kontribut kbir għal valutazzjoni aħjar tal-istat attwali tas-Suq Uniku tas-
servizzi. Madankollu, id-dewmien fl-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi ppreżenta 
sfida għall-proċess tal-evalwazzjoni reċiproka, billi għamel id-diskussjonijiet aktar diffiċli 
speċjalment għal dawk l-Istati Membri fejn it-traspożizzjoni ma kinitx finalizzata.

Waqt il-ħidma fuq l-evalwazzjoni reċiproka, l-Istati Membri ġew imqassma f’6 gruppi, li kull 
wieħed minnhom kien magħmul minn 5 pajjiżi. Il-kompożizzjoni fi gruppi ġiet proposta mill-
Kummissjoni b’kunsiderazzjoni tal-lingwi, tal-livelli kummerċjali u tal-viċinanza ġeografika. 
Mhux l-Istati Membri kollha kienu sodisfatti bl-allokazzjoni magħmula. Id-“diskussjonijiet fi 
gruppi” kienu meqjusa bħala element kruċjali tal-evalwazzjoni reċiproka. Ir-rapporteur 
tiegħek jittama li l-esperjenza tal-involviment dirett tal-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-
“ispirtu Ewropew” ikomplu jintużaw għas-suq uniku tas-servizzi.

Madankollu, l-evalwazzjoni reċiproka qajmet kwistjonijiet dwar it-trasparenza tal-proċess u 
dwar jekk il-partijiet interessati għandhomx ikunu involuti fil-proċess li jolqothom 
direttiment, u jekk iva, sa liema punt għandhom ikunu involuti. Ir-rapporteur tiegħek jemmen 
li l-effiċjenza tal-proċess tirrikjedi ċertu livell ta’ kunfidenzjalità, iżda jemmen ukoll li r-
rapporti dwar il-progress kellhom jiġu pprovduti lill-partijiet interessati.

RIŻULTATI U SEGWITU BIEX JITTEJJEB IL-FUNZJONAMENT TAS-SUQ 
INTERN TAS-SERVIZZI

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni  “Lejn funzjonament aħjar tas-Suq Uniku għas-servizzi -
nibnu fuq ir-riżultati tal-proċess ta’ evalwazzjoni reċiproka tad-Direttiva tas-Servizzi” tuża s-
sejbiet tal-evalwazzjoni reċiproka biex tippreżenta passi ulterjuri bl-għan li jinkiseb 
benefiċċju sħiħ mis-Suq Uniku tas-servizzi. Ir-rapporteur tiegħek jappoġġja l-azzjonijiet 
immirati proposti mill-Kummissjoni, iżda jemmen li għandhom ikunu ffukati fuq il-miżuri li 
jagħtu l-massimu ta’ valur miżjud lill-funzjonament tas-suq uniku.

Mingħajr ebda dubju, it-traspożizzjoni totali u korretta tad-Direttiva tas-Servizzi tibqa’ l-
prijorità urġenti. Il-laqgħat bilaterali bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva diġà qegħdin isiru. Ir-rapporteur tiegħek jemmen li l-
Parlament għandu jinżamm infurmat dwar il-progress ta’ dan id-djalogu u fejn ikun hemm 
bżonn il-Kummissjoni m’għandhiex toqgħod lura milli tieħu miżuri ta’ infurzar.

L-ewwel valutazzjoni ekonomika tal-implimentazzjoni attwali tad-Direttiva se ssir ukoll mill-
Kummissjoni. Billi l-Parlament diġà talab valutazzjoni komprensiva tad-Direttiva tas-Servizzi 
fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta’ Jannar 2011 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-
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Servizzi 2006/123/KE, ir-rapporteur tiegħek jemmen li r-riżultati tagħha għandhom ikunu 
għad-dispożizzjoni tal-Parlament malli jkunu disponibbli.

Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li twettaq “verifiki tal-prestazzjoni” biex tivvaluta kif   
biċċiet differenti tal-leġiżlazzjoni tal-UE jaħdmu fil-prattika u kif jinteraġixxu bejniethom. Ir-
riżervazzjonijiet tal-attivitajiet, ir-rekwiżiti tal-forma legali u ta’ sjieda kapitali, u l-obbligi ta’ 
assigurazzjoni se jkunu wkoll soġġetti għall-analiżi dettaljata billi ġew identifikati li  
għadhom qed joħolqu ostakli għan-negozji u ċ-ċittadini.

Il-libertà tal-forniment tas-servizzi fl-Artikolu 16 tad-Direttiva tas-Servizzi hija waħda mid-
dispożizzjonijiet ewlenin tad-Direttiva tas-Servizzi. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni reċiproka juru 
li r-rekwiżiti applikati għas-servizzi transkonfinali għadhom meqjusa bħala problema serja. L-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jaħdmu iktar biex jiżguraw l-applikazzjoni tajba 
tagħhom. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16(4) tad-Direttiva, ir-rapport dwar l-
applikazzjoni tal- klawżola tal-libertà tal-forniment tas-servizzi għandu jkun disponibbli sa 
tmiem l-2011. Il-Parlament qiegħed jistenna dan ir-rapport biex jifhem aħjar il-problemi 
ffaċċjati fil-forniment transkonfinali tas-servizzi. 

L-EVALWAZZJONI REĊIPROKA BĦALA GĦODDA

Il- valutazzjoni ġenerali tal-evalwazzjoni reċiproka bħala għodda tal-politika hija pożittiva. Ir-
rapporteur jemmen li l-esperjenzi u r-riżultati tal-evalwazzjoni reċiproka huma utli u prezzjużi 
u għalhekk jipproponi li l-użu tagħha jiġi estiż għal oqsma oħra tal-politika. Madankollu, id-
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-evalwazzjoni reċiproka għal Direttivi oħra tal-UE għandha 
tkun bilanċjata u għandha ssir skont il-każ individwali, u għandha tkun soġġetta għall-
kundizzjonijiet li ġejjin:

 il-proċess għandu jkun limitat għad-Direttiva qafas li jagħti ċertu ammont ta’ 
diskrezzjoni lill-Istati Membri;

 l-evalwazzjoni reċiproka għandha tkopri biss id-dispożizzjonijiet ewlenin, u tiġi 
evitata s-sitwazzjoni fejn diversi dispożizzjonijiet ikunu soġġetti għall-proċedura u 
jinħolqu piżijiet burokratiċi bla bżonn fuq l-amminstrazzjonijiet tal-Istati Membri.

Ir-rapporteur jemmen li d-“diskussjonijiet fi gruppi” għandhom jintużaw iktar fil-proċess tal-
evalwazzjoni reċiproka. Madankollu, il-kompożizzjonijiet fi gruppi għandhom jiġu diskussi 
b’mod aktar dettaljat mal-Istati Membri filwaqt li jiġu kkunsidrati l-istennijiet tagħhom u 
b’mod partikolari l-impatt fuq is-Suq Uniku. Ir-rapporteur jemmen ukoll li għandha tittejjeb 
it-trasparenza tal-proċess. Ċertu grad ta’ kunfidenzjalità jidher li huwa neċessarju biex 
jitrawmu d-diskussjonijiet bejn l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri iżda rapporti regolari 
għandhom ikunu disponibbli għall-partijiet interessati.


