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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-20 preokkupazzjonijiet ewlenin taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-
funzjonament tas-Suq Uniku
(2011/XXXX(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 tas-servizzi tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjah, bl-isem  'Is-suq uniku: Reviżjoni tal-kisbiet) (SEC(2007)1521),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Settembru 2007 dwar ir-reviżjoni tas-suq 
uniku 1 u d-dokument ta’ ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni bl-isem  'The Single 
Market review: one year on' (L-eżaminazzjoni mill-ġdid ta’ 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-29.06.09 dwar miżuri għat-
titjib tal-funzjonament tas-suq uniku (C(2009)4728),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10.12.10 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 bl-isem 'Ir-realizzazzjoni 
tas-suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini'1,

– wara li kkunsidra t-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern Nru 21 (2010), u r-
riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 2010 u 2 u tat-23 ta' Settembru 
20083 dwar it-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem ‘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),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 7, 10 u 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

                                               
1 ĠU C 184E, 27.7.2008, p. 80. 
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Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: bl-isem 'L-Att dwar is-Suq Uniku 
– Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja 'Flimkien għal 
tkabbir ġdid' (COM(2011)0206),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni bl-isem 'L-20 
preokkupazzjonijiet ewlenin taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-funzjonament 
tas-suq uniku' (SEC(2011)1003),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regolament tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
0000/2012),

A. billi ‘l-20 preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-
funzjonament tas-suq uniku' jikkonfermaw li jeżisti vojt bejn l-aspettattivi u r-realtà dwar 
is-suq uniku; 

B. billi ċ-ċittadini Ewropej iridu jaffaċċjaw diversi diffikultajiet u rekwiżiti kumplessi u 
diskriminatorji imposti mill-istituzzjonijiet bankarji dwar il-ftuħ ta’ kont, li jispjega 
għaliex 30 miljun ċittadin Ewropew xorta għad m'għandhomx kont bankarju u jaraw 
għalhekk il-mobilità tagħhom imfixkla;

C. billi madwar 30 % taċ-ċittadini Ewropej jinjoraw li għandhom id-dritt għall-kura tas-saħħa 
barra mill-pajjiż u d-dritt li jiġu rimburżati;

D. billi ċittadin Ewropew wieħed minn tlieta biss jaf li jrid iġorr il-Karta Ewropea tal-
Assigurazzjoni tas-Saħħa fil-vjaġġi tiegħu barra mill-pajjiż;

E. billi ċ-ċittadini Ewropej li jmorru joqogħdu f’pajjiż ieħor li fih iridu jġibu l-karozza 
tagħhom, jaffaċċjaw proċeduri tqal u kumplessi, dawn huma meħtieġa li jippreżentaw 
dokumenti li ma jeżistux fil-pajjiż tagħhom u li jħallsu taxxi supplimentari;

F. billi, skont id-data tal-Ewrobarometru, 29 % tal-konsumaturi li wieġbu jħossu 
diffikultajiet biex jikkumparaw l-offerti relattivi għall-kont kurrenti tagħhom u mhumiex 
kapaċi jagħżlu t-tip tal-kont l-iktar xieraq għall-bżonnijiet tagħhom;

G. billi n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur, l-applikazzjoni żbaljata 
tal-leġiżlazzjoni u d-diffikultajiet fil-qasam tar-reżoluzzjoni tat-tilwim fil-qafas tax-xiri 
transkonfinali jinkoraġġixxu lill-konsumaturi ma jafdawx ix-xiri onlajn, sabiex l-UE ma 
jkolliex suq diġitali veru għas-servizz taċ-ċittadini u l-intrapriżi;

H. billi 62 % tal-konsumaturi Ewropej iħobbu jbiddlu l-fornitur tal-enerġija, imma li l-għażla 
hija limitata minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni ċara u kumparabbli;

I. billi l-intrapriżi jkomplu jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex jaslu fis-swieq pubbliċi f’ċerti 
pajjiżi oħra, minħabba prattiki nazzjonali differenti fil-qasam tas-swieq pubbliċi u r-
rekwiżiti amministrattivi kumplessi imposti minn ċerti Stati Membri;
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J. billi attenzjoni partikolari trid tiġi miftiehma għall-bżonnijiet tal-persuni b’diżabilità, 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ sħiħ mis-suq uniku.

I. Daħla

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-preżentazzjoni, mill-Kummissjoni Ewropea, tad-dokument bl-isem 
‘L-20 preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-funzjonament 
tas-suq uniku’ li jsegwi r-Riżoluzzjoni tal-PE, tal-20 ta’ Mejju 2010, bl-isem ‘Nagħtu Suq 
Uniku lill-Konsumaturi u liċ-Ċittadini’;

2. Huwa konvint li, affaċċjata minn dawn l-20 raġuni ta’ preokkupazzjoni taċ-ċittadini 
Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposti konkreti għar-riżoluzzjoni 
tagħhom;

3. Jirrikonoxxi li mobilità ikbar tas-salarju kwalifikat tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ 
Ewropa iktar kompetittiva, u jqis li huwa meħtieġ li jiġi adottat qafas modern għar-
rikonoxxenza tal-kwalifiki professjonali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropeja biex isaħħaħ l-programmi tal-mobilità taż-żgħażagħ billi 
tiffavorixxi d-dħul tagħhom fis-suq tax-xogħol;

5. Jenfasizza r-rwol tal-internet fl-effiċjenza kummerċjali u fil-ħolqien tas-swieq u tal-
opportunitajiet ġodda;

II. Tmexxija 

6. Jenfasizza l-ħtieġa li japprofondixxi approċċ ħolistiku tas-suq uniku, jinkludu l-aktar liċ-
ċittadini, il-konsumaturi u l-SMEs, sabiex ikunu jistgħu japprofittaw bis-sħiħ minn dawn 
il-vantaġġi;

7. Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jsaħħaħ il-koperazzjoni bejn il-Parlament, il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, sabiex iċ-ċittadini jiġu rikonoxxuti fil-proġetti prinċipali u 
fl-attivitajiet ta’ kuljum tal-UE; 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom, billi 
jissimplifikaw il-qafas regolamentari, u jippromwovu l-applikazzjoni tal-funzjonalitajiet 
elettroniċi, bħall-e-Gvern; 

9. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri ibiddlu l-prattiki t-tajba tagħhom, b’mod li jiggarantixxu 
applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni Ewropea;

10. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex tkompli l-iżvilupp tal-bażi tad-data 
tagħha li jikkonċernaw l-immaniġġjar tal-fajls dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE;1

11. Jistieden b’mod urġenti lill-Kummissjoni biex tiżviluppa l-portal ‘L-Ewropa għalikom’ 
billi jbiddlu fil-verità 'one-stop-shop' diġitali li jforni liċ-ċittadini u lill-intrapriżi tal-
informazzjoni fis-suq uniku;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tanalizza, fil-qafas tal-istrateġija għall-estensjoni tas-sistema tal-
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informazzjoni tas-suq uniku, l-impenn tal-awtoritajiet lokali u reġjonali;

13. Jenfasizza li l-preokkupazzjonijiet taċ-ċittadini fir-rigward tal-funzjonament tas-suq uniku 
minħabba l-eżistenza tat-tliet lakuni, l-għarfien ta’ lakuna fil-qasam tal-informazzjoni, 
lakuna fil-qasam tal-applikazzjoni u vojt ġuridiku; jirrikonoxxi li, biex jottimizza l-
funzjonament tas-suq uniku, dawn it-tliet lakuni jridu jiġu mimlija simultanjament;

14. Ifakkar l-importanza tal-SMEs għall-Ekonomija Ewropea u jistaqsi lill-Kummissjoni 
Ewropea biex tkompli, flimkien mal-Istati Membri, it-test tal-SMEs, sabiex titnaqqas il-
burokrazija u l-karigi amministrattivi li huma soġġetti għalihom;

III. Informazzjoni u komunikazzjoni

15. Jirrepeti li teżisti lakuna fil-qasam tal-informazzjoni fis-suq uniku, dik li timplika li, ta’ 
spiss, iċ-ċittadini jinjoraw jew ma jifhmux id-drittijiet u l-obbligi tagħhom u jinjoraw kif 
jiksbu r-risposti jew l-għajnuna meħtieġa;

16. Jistieden b’mod urġenti lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu vantaġġi mir-riżorsi 
teknoloġiċi kollha disponibbli biex tniedi kampanji ta' informazzjoni biex tgħarraf liċ-
ċittadini bil-vantaġġi ta’ suq uniku, kif ukoll bid-drittijiet tagħhom, filwaqt li 
tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tagħhom għat-twettiq ta’ suq kompetittiv, ġust u 
ekwilibrat;

17. Jenfasizza l-importanza li jindika lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll is-soċjetà 
ċivili, fil-kampanji ta’ informazzjoni, u jinsisti b’mod partikolari fuq il-ħtieġa li jwassal 
kampanji ta’ informazzjoni fl-iskejjel u fl-universitajiet, sabiex il-ġenerazzjonijiet il-ġodda 
jiġu ppreparati għal ċittadinanza Ewropea iktar attiva;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri, suq uniku diġitali veru, 
għas-servizz tal-konsumaturi Ewropej u għall-intrapriżi;

IV. Leġiżlazzjoni/Traspożizzjoni

19. Jirrikonoxxi li minkejja t-tnaqqis fin-numru tal-proċeduri miftuħa mill-Kummissjoni 
Ewropea, xi 2100 proċedura ta’ reat kienu għadhom fil-progress fi tmiem l-2010;

20. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw qabel it-traspożizzjoni korretta u f’waqtha tal-
leġiżlazzjoni tas-Suq Intern u t-tnaqqis ta’ nuqqas ta’ konformità;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi l-aħjar prattiki ta’ traspożizzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar is-suq uniku;

22. Ifakkar l-għan tat-titjib tar-Regolament, billi jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jintensifikaw l-isforzi stabbiliti biex itejbu l-istrateġija 
għal Regolament intelliġenti; 

V. Suġġerimenti

23. Jistieden b’mod urġenti lill-Kummissjoni Ewropea tivverifika ‘L-20 preokkupazzjoni 
ewlenija taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-funzjonament tas-suq uniku’ minn 
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issa sa sentejn oħra u jatwalizzahom; 

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tnedi perjodikament, flimkien mal-Istati Membri, l-awtoritajiet 
reġjonali, lokali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, kampanji Ewropej tal-Informazzjoni 
fil-midja nazzjonali, reġjonali u lokali biex jinfurmaw liċ-ċittadini bil-vantaġġi tas-suq 
uniku, bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom, kif ukoll b'postijiet fejn jistgħu jiksbu 
informazzjoni jew jgħinuhom isolvu l-problemi tagħhom;

25. Jitlob lill-Kummissjoni tiggarantixxi rabta effettiva bejn l-istrumenti eżistenti bħas-
SOLVIT u t-tabella tal-wiri tas-suq intern, billi tikkontrolla li t-traspożizzjoni tad-Direttivi 
Ewropej hija korretta u magħmula f’waqtha; 

26. Jistaqsi lill-Kummissjoni tevalwa l-oqsma li fihom ir-regolamentazzjoni komunitarja 
timla’ simultanjament l-għan tas-simplifikazzjoni u l-applikazzjoni diretta mill-Istati 
Membri u l-għanijiet tas-suq uniku; 

27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, waqt it-tieni semestru tal-2012, tippreżenta ‘t-tnax-il 
xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja reċiproka’ 'Flimkien għal 
tkabbir ġdid';

28. Jitlob lill-Kummissjoni tifformula mill-ġdid is-sistema tal-informazzjoni dwar is-suq 
intern (ISI), billi testendi l-kamp ta’ azzjoni tagħha u ttejjeb il-funzjonament tal-
koperazzjoni amministrattiva, u taħseb mill-ġdid il-programm SOLVIT filwaqt li ttih 
qafas ġdid u mezzi xierqa;

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

Miksub fl-1992, is-suq uniku beda bl-għan li jissikka l-irbit bejn iċ-ċittadini u l-Istati Membri, 
kif ukoll żona bla fruntieri fejn il-persuni, il-merkanziji, is-servizzi u l-kapital ikunu jistgħu 
jiċċaqalqu b’mod liberu.

Is-suq uniku huwa element essenzjali għat-twettiq tal-għanijiet tal-istrateġija ‘Ewropa 2020’, 
kif ukoll it-twettiq tal-għan tagħha ta’ tkabbir sostenibbli, intelliġenti u inklussiv.

F’dan is-sens, huwa fundamentali li jingħata nifs ġdid u tiġi msaħħa l-effiċjenza ta’ dan is-suq 
uniku li jinkludi iktar minn 500 miljun konsumatur u attività ekonomika ta’ iktar minn 11-il 
miljun ta’ biljuni euro, biex jippermettu lill-Ewropa terġa’ tnedi t-tkabbir ekonomiku u x-
xogħol, iżda wkoll biex tirbaħ il-fiduċja taċ-ċittadini.

F’din is-sena fejn niċċelebraw l-20 anniversarju tagħha, sfortunatament naraw il-vojt li jibqa’ 
bejn l-aspettattivi u r-realtà dwar is-suq uniku. B’mod konkret, iċ-ċittadini u l-intrapriżi 
Ewropej illum il-ġurnata għadhom ikkonfrontati minn ostakoli fl-eżerċizzju tad-drittijiet li 
ġew mogħtija bl-akkwist tas-suq uniku.

Dokument ta’ Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea

B’segwiment għall-preżentazzjoni tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Mejju 
2010, bl-isem 'Nagħtu Suq Uniku lill-Konsumaturi u liċ-Ċittadini’, il-Kummissjoni Ewropea 
ppreżentat dokument ta’ ħidma dwar ‘L-20 preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini u n-negozji 
Ewropej rigward il-funzjonament tas-suq uniku’.
Dan id-dokument josserva l-20 preokkupazzjoni l-iktar frekwenti li jolqtu liċ-ċittadini u l-
intrapriżi Ewropej meta jivjaġġaw jew imorru jgħixu jew jaħdmu barra mill-pajjiż. Id-
dokument tal-Kummissjoni Ewropea jindirizza mistoqsijiet bħall-kwalifiki professjonali, is-
sikurezza soċjali, l-ostakoli fiskali, l-aċċess għall-finanzjament, ix-xiri onlajn, it-trasferiment 
tal-pensjonijiet, eċċ.

Id-dokument jippreżenta viżjoni ta’ ġabra ta’ ostakoli li niltaqgħu magħhom fil-prattika tas-
suq uniku. Dan huwa bbażat fuq analiżi tal-ilmenti riċevuti mill-Kummissjoni Ewropea u bis-
servizzi ta’ assistenza (in-netwerk SOLVIT, servizz ‘L-Ewropa Għalikom – Għajnuna u 
Pariri’, ‘Enterprise Europe Network’, Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi, Ċentri ta' Kuntatt 
Europe Direct, EURES – Servizz Ewropew għax-Xogħol), kif ukoll dwar ir-riżultati tal-aħħar 
stħarriġ tal-Ewrobarometru u l-istħarriġ imwettaq flimkien ma’ gruppi tal-mira speċifiċi.

Jeżisti vojt bejn l-aspettattivi u r-realtà dwar is-suq uniku. Dan il-vojt jirriżulta fil-lakuni li 
ġejjin li huma marbuta ma’ xulxin: 

– Lakuna fil-qasam tal-informazzjoni – ħafna drabi ċ-ċittadini ma jkunux jafu jew ma 
jifhmux biżżejjed id-drittijiet tagħhom u jinjoraw kif jiksbu l-informazzjoni jew l-
għajnuna meħtieġa;

– Lakuna fil-qasam tal-applikazzjoni – f’oqsma differenti jeżisti distakk bejn il-qafas 
ġuridiku tal-UE u l-mod ta’ kif il-leġiżlazzjoni tiġi applikata fil-prattika;

– Vojt leġiżlattiv – f’ċerti oqsma, il-qafas ġuridiku tal-UE ma jikkorrispondix mal-
aspettattivi taċ-ċittadini u l-intrapriżi.

Il-pożizzjoni tar-rapporteure
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Ir-rapporteure tilqa’ b’sodisfazzjon il-preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tad-
dokument tal-ħidma dwar ‘L-20 preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini u s-soċjetajiet 
Ewropej rigward il-funzjonament tas-suq uniku’.
 Il-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali li qed tolqot l-Ewropa sa mill-2008 kellha impatt 
sinifikanti fuq is-suq uniku, dak li mexxa liċ-ċittadini biex jiżviluppaw viżjoni negattiva ta’ 
dan u ppermetta lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri jirrealizzaw li l-potenzjal tas-
suq uniku jibqa’ fil-parti l-kbira mhux sfruttat. 
Il-Kummissjoni Ewropea ntrabtet għalhekk biex tippreżenta miżuri 1 bil-għan li tingħata 
spinta lis-suq uniku u tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini lejn dan is-suq2. Għalhekk, xi xogħlijiet 
diġà bdew f’bosta oqsma problematiċi li ġew identifikati. Xi proposti b’mod partikolari kienu 
ġew ippreżentati għall-modernizzazzjoni tas-sistema ta’ rikonoxxenza tal-kwalifiki 
professjonali u għat-titjib tal-aċċess għas-swieq pubbliċi.

F’dan ir-rigward, ir-rapporteure hija tal-parir li dan ir-rapport ma jridx ikollu bħala għan li 
jippreżenta soluzzjonijiet għal kull waħda mill-20 preokkupazzjoni, iżda li jagħti l-
orjentazzjonijiet/ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri 
sabiex jimlew it-tliet lakuni identifikati fid-dokument tal-Kummissjoni Ewropea, u biex 
jikkontribwixxu għalhekk fit-tnedija mill-ġdid tas-suq uniku.
Barra minn hekk, ir-rapporteure tqis li t-tliet lakuni identifikati jridu jiġu mimlija 
simultanjament u li dan jirrikjedi, l-ewwelnett, volontà politika qawwija min-naħa tal-Istati 
Membri.

Hija tenfasizza barra minn hekk il-ħtieġa li jinħoloq suq uniku diġitali tassew, li jiffunzjona 
b’mod korrett, li jkun żgur għall-konsumaturi u l-intrapriżi u li jippermetti li jnedi mill-ġdid 
il-proġett Ewropew billi jikseb mill-ġdid il-fiduċja taċ-ċittadini, tal-konsumaturi u tal-
intrapriżi.

Fis-siegħa li ċ-ċittadini jidhru li jitilfu l-fiduċja fl-‘Ewropa’, isir meħtieġ li tiġi msaħħa l-
koperazzjoni bejn il-Parlament, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex iċ-
ċittadini jkunu jistgħu isibu lilhom infushom għal darboħra fil-proġetti Ewropej ewlenin u fl-
attivitajiet ta’ kuljum tal-Unjoni Ewropea. 

Huwa għalhekk meħtieġ li ssir tmexxija aħjar u flimkien. 
F’din l-ordni ta’ ideat, ir-rapporteure iddeċidiet li tinkludi kapitolu dwar it-tmexxija, li fiha 
hija tiddefendi approċċ ħollistiku għaliha, sabiex tikkontrolla t-traspożizzjoni korretta u fi 
żmien f’waqtu tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq uniku, tinforma liċ-ċittadini bid-drittijiet tagħhom, 
tiżgura lil dawn l-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom billi tissimplifika l-proċeduri 
amministrattivi, u ssaħħaħ l-kuntatt mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri differenti 
fir-rigward tat-titjib fil-koperazzjoni. 
Is-suppressjoni tal-ostakoli u t-tnedija mill-ġdid tas-suq uniku huma essenzjali fil-kuntest 
attwali tal-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali li qed tolqot lill-Ewropa, sabiex 
tikkontribwixxi għall-innovazzjoni, it-tkabbir, il-promozzjoni tal-kompetittività, fil-ħolqien 
tal-impjiegi, u fil-kisba mill-ġdid tal-fiduċja tal-Ewropej lejn suq uniku.
Għandu għalhekk jingħata nifs ġdid lis-suq uniku, billi ċ-ċittadini u l-konsumaturi Ewropej 
jitpoġġew fiċ-ċentru tal-preokkupazzjonijiet tiegħu, sabiex ikunu jistgħu japprofittaw bis-sħiħ 
mill-vantaġġi ta' dan is-suq u jikkontribwixxu għalhekk fil-koeżjoni territorjali, ekonomika u 
soċjali tal-Unjoni Ewropea.  
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Tiġi offruta għal darboħra l-garanzija ta’ proġett komuni ta’ progress u ta’ solidarjetà liċ-
ċittadini Ewropej.


