
PR\915991MT.doc PE497.937v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2012/0000(INI)

16.10.2012

ABBOZZ TA’ RAPPORT
b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku
(2012/0000(INI))

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

Rapporteur: Andreas Schwab

(Inizjattiva – Artikolu 42 tar-Regoli ta’ Proċedura)



PE497.937v01-00 2/18 PR\915991MT.doc

MT

PR_INI_art42

WERREJ

Paġna

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

ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI: RAKKOMANDAZZJONIJIET 
DETTALJATI DWAR IL-KONTENTUT TAL-PROSPOSTA MITLUBA ............................9

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................15



PR\915991MT.doc 3/18 PE497.937v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku
(2012/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 26(3) tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-8 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu 
Governanza aqwa tas-Suq Uniku (COM(2012)0259),

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

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 bit-titolu 
‘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) 608),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ April 2011 bit-titolu ‘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 l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu 
‘Att dwar is-Suq Uniku II  Flimkien għal tkabbir ġdid’ (COM(2012)0573),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Ġunju 2012 dwar l-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi bit-titolu ‘Sħubija għal tkabbir ġdid fis-
servizzi 2012-2015’ (COM(2012)0261),

– wara li kkunsidra r-rapport lill-President tal-Kummissjoni Ewropea minn Mario Monti 
tad-9 ta’ Mejju 2010 bit-titolu ‘Strateġija ġdida għas-Suq Uniku  Li taqdi l-ħtiġijiet tal-
Ekonomija u tas-Soċjetà tal-Ewropa’,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-President tal-Kunsill Ewropew tas-26 ta’ Ġunju 2012 bit-
titolu ‘Lejn unjoni ekonomika u monetarja ġenwina’ u r-rapport interim tat-12 ta’ 
Ottubru 2012 fuqu,

– wara li kkunsidra t-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern Nru 23 (Settembru 2011) u r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-22 Mejju 20121 fuqu,

– wara li kkunsidra t-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern Nru 25 (Ottubru 2012),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-
24 ta’ Frar 2012 bit-titolu ‘Nagħmlu Suċċess mis-Suq Uniku – Kontroll annwali fuq il-

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2012)0211.
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governanza 2011’ (SWD(2012)0025),

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Kompetittività tat-30-
31 ta’ Mejju 2012 dwar is-Suq Uniku Diġitali u l-Governanza tas-Suq Uniku,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-Kompetittività tal-10-
11 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Att dwar is-Suq Uniku,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-18 u d-19 ta’ Ottubru 2012,

– wara li kkunsidra l-kontribuzzjoni u l-konklużjonijiet tat-tmienja w erbgħin Konferenza 
tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea 
(COSAC) tal-14-16 ta’ Ottubru 2012,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar ir-realizzazzjoni tas-
suq uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2011 dwar il-governanza u s-
sħubija fis-Suq Uniku2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Ġunju 2012 dwar ‘L-Att dwar is-Suq 
Uniku  Il-Passi Li Jmiss għat-Tkabbir’3,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 42 u 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

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

A. billi Suq Uniku li jiffunzjona, effettiv u mingħajr ostakoli bbażat fuq il-kunċett ta’ 
ekonomija ta’ suq soċjali huwa meħtieġ aktar minn qatt qabel sabiex jerġa’ jagħti l-ħajja 
lill-ekonomija Ewropea, biex jiġu stimulati t-tkabbir u l-kompetittività u jinħolqu l-
impjiegi;

B. billi s-Suq Uniku għandu rwol ewlieni fit-twettiq tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020;

C. billi, 20 sena wara l-ħolqien uffiċjali tiegħu, is-Suq Uniku għadu ma tlestiex għal kollox 
minkejja l-adozzjoni ta’ madwar 1500 direttiva u madwar 1000 regolament; 

D. billi hemm ħtieġa urġenti li tissaħħaħ il-governanza tas-Suq Uniku u jittejbu l-
implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli li jirregolawh;

E. billi, minkejja l-impenji politiċi mogħtija fl-ogħla livell u l-isforzi meħuda mill-
Kummissjoni u l-Istati Membri, id-defiċit medju tat-traspożizzjoni żdied minn 0.7 % fl-
2009 għal 1.2 % fi Frar 2012;

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2010)0186.
2 Testi adottati, P7_ TA(2011)0144.
3 Testi adottati, P7_ TA(2012)0258.
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F. billi s-Suq Uniku bħala s-sinsla tal-Unjoni, u l-funzjonament tajjeb tiegħu bħala l-bażi u 
l-qafas għal irkupru ekonomiku u soċjali fl-Ewropa, huma ta’ importanza kbira;

G. billi l-kisbiet ekonomiċi potenzjali minn implimentazzjoni sħiħa u kif suppost tad-
Direttiva dwar is-Servizzi jammontaw għal potenzjal ta’ tkabbir ta’ bejn 0,8 % u 2.6 % 
tal-prodott domestiku gross (PDG), li jimmaterjalizza bejn ħames u għaxar snin wara l-
implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva;

H. billi l-Kummissjoni tistma li l-Unjoni tista’ tikseb 4 % addizzjonali tal-PDG fuq l-għaxar 
snin li jmiss billi tistimula l-iżvilupp mgħaġġel tas-Suq Uniku;

I. billi għadha tinħtieġ tmexxija b’saħħitha min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha u 
sjieda politika ċara min-naħa tal-Istati Membri sabiex jitneħħew ir-restrizzjonijiet li 
jibqgħu fuq il-libertajiet tas-Suq Uniku;

J. billi l-President tal-Kunsill Ewropew enfasizza, fir-rapport tiegħu imsemmi hawn fuq tas-
26 ta’ Ġunju 2012, l-importanza ta’ kompatibilità sħiħa mas-Suq Uniku kif ukoll il-ftuħ u 
t-trasparenza fil-proċess lejn unjoni ekonomika u monetarja aktar profonda;

K. billi azzjonijiet konkreti, kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll fil-livell tal-Unjoni, 
huma issa meħtieġa sabiex jitneħħew ir-restrizzjonijiet li jfixklu l-aċċess u l-
kompetizzjoni u riformi konkreti li joħolqu libertà reali għall-moviment ta' oġġetti, 
persuni, servizzi u kapital fl-Ewropa huma meħtieġa;

Leġislazzjoni aħjar

L. billi l-Kummissjoni għandha timmira għal koordinazzjoni u koerenza aktar orizzontali fit-
tħejjija ta’ proposti leġiżlattivi b’rilevanza għas-Suq Uniku; billi l-Kummissjoni għandha 
twettaq valutazzjonijiet tal-impatt fil-fond filwaqt fejn tistabbilixxi argumenti konvinċenti 
għal-ħtieġa għal leġiżlazzjoni dwar is-Suq Uniku qabel ma tadotta proposti leġiżlattivi;

M. billi l-Kummissjoni għandha tagħżel, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà u kull fejn 
xieraq, u prinċipalment fejn ma jkun hemm l-ebda ħtieġa għal aktar diskrezzjoni fl-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, regolamenti aktar milli direttivi bħala l-
istrument legali ppreferut għar-regolament tas-Suq Uniku;

N. billi l-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-introduzzjoni ta’ ‘test tas-Suq Uniku’ fil-livell 
tal-Istat Membru bil-għan li jiġi vvalutat jekk leġiżlazzjoni ġdida adottata fil-livell 
nazzjonali jistax ikollha impatt negattiv fuq is-Suq Uniku; billi reviżjoni tad-
Direttiva 98/34/KE għandha titqies sabiex jitkabbar l-ambitu tagħha għal servizzi u setturi 
oħra; 

O. billi huwa essenzjali li kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri titwettaq 
b’mod effiċjenti, effettiv u kosteffikaċi, kif inhu l-każ bis-Sistema ta’ Informazzjoni tas-
Suq Intern (IMI);

Traspożizzjoni, implimentazzjoni u applikazzjoni aħjar

P. billi l-Istati Membri għandhom jittrasponu d-direttivi b’mod konsistenti u jadottaw id-
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dispożizzjonijiet ġodda kollha relatati ma’ att leġiżlattiv tal-Unjoni b’mod konġunt u fl-
istess ħin sabiex jiġi żgurat li t-traspożizzjoni tirrifletti l-kompromess li jintlaħaq fil-livell 
tal-Unjoni;

Q. billi hemm il-ħtieġa li tinkiseb aktar trasparenza tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
uniformi tal-liġi tal-Unjoni fl-Istati Membri; billi tabelli ta’ korrelazzjoni se jsiru għodda 
dejjem aktar utli f’Suq Uniku integrat sabiex tiġi riflessa t-traspożizzjoni nazzjonali tar-
regoli tal-Unjoni u billi l-Kumissjoni għandha għalhekk titlob dawn it-tabelli fuq bażi 
aktar frekwenti;

Monitoraġġ tal-implimentazzjoni

R. billi l-iskambju ta’ esperjenza u l-aħjar prattika bejn l-Istati Membri huwa kruċjali sabiex 
wieħed jifhem il-mekkaniżmi nazzjonali tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u l-bqija ta-
ostakoli għas-Suq Uniku; billi l-Kummissjoni tista’ tibda u tikkordina netwerk ta’ 
ħaddiema taċ-ċivil inkarigati mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-ġdida kollha tal-
Unjoni lil hinn minn SOLVIT, u b’hekk tiġi pprovduta pjattaforma għall-iskambju u l-
analiżi bejn il-pari għal kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, sabiex titejjeb il-
kwalità globali tal-implimentazzjoni; billi għandu jiġu promoss skambju ta’ ħaddiema 
taċ-ċivil nazzjonali inkarigati mill-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni bejn l-Istati 
Membri, sabiex jiġi inkoraġġit fluss aħjar ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiċi, 

S. billi statistiċi purament kwantitattivi dwar l-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni dwar is-
Suq Uniku ma jippermettux kejl tal-kwalità tal-implimentazzjoni u l-impatt partikolari 
fuq is-Suq Uniku ta’ strumenti ewlenin speċifiċi; billi evalwazzjoni politika u kwalitattiva 
tal-implimentazzjoni u l-progress tas-Suq Uniku hija għalhekk meħtieġa, partikolarment 
fir-rigward tar-rilevanza ekonomika tal-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-Unjoni dwar is-Suq 
Uniku;

T. billi din l-evalwazzjoni għandha tiddifferenzja bejn in-nuqqas ta’ traspożizzjoni, li huwa 
nuqqas identifikabbli b’mod ċar mill-Istat Membru, u l-possibbiltà ta’ nuqqas ta’ 
konformità li jista’ jiġi bbażat fuq interpretazzjoni u fehim differenti tal-liġi tal-Unjoni; 
billi t-Trattati jipprovdu li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea biss tista’, fl-aħħar mill-aħħar u 
pubblikament tistabbilixxi n-nuqqas ta’ konformità tal-liġi nazzjonali mal-liġi tal-Unjoni; 
billi l-Parlament Ewropew għandu jiġi pprovdut kull sena b’lista ta’ leġiżlazzjoni tal-
Unjoni mhux trasposta jew mhux trasposta b’mod korrett fl-Istati Membri kkonċernati;

Infurzar aħjar

U. billi proċedimenti ta’ ksur, kif stabbilit fl-Artikolu 258 tat-TFUE, u kif implimentat mill-
Kummissjoni, ma jippermettux nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
dispożizzjonijiet tas-Suq Uniku fl-Istati Membri li jridu jiġu indirizzati u kkoreġuti malajr 

V. billi l-Istati Membru u l-Kunsill Ewropew għandhom għalhekk ikomplu aktar żvilupp tal-
proċedimenti tal-ksur fil-qafas ta’ reviżjonijiet fil-futur tat-TFUE; billi f’dak il-kuntest 
proċeduri tal-ksur rapidu (‘fast track’) għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tas-Suq Uniku 
għandhom jiġu kkunsidrati;

W. billi l-użu tal-‘EU Pilot’ kellu riżultati pożittivi fl-iżgurar tal-applikazzjoni korretta tal-
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liġi tal-Unjoni u qed jipprovdi soluzzjonijiet aktar rapidi għal problemi li jiltaqgħu 
magħhom iċ-ċittadini u n-negozji; billi l-Kummissjoni għandha għalhekk tippromwovi l-
użu tal-EU Pilot u ttejjeb aktar l-effettività tiegħu; 

X. billi l-Kummissjoni għandha tirrinforza l-azzjonijiet tagħha fl-iżgurar tal-
implimentazzjoni kif suppost u l-infurzar tar-regoli kollha adottati fl-Istati Membri, 
filwaqt illi tirreaġixxi b’mod aktar mgħaġġel għal avviżi u ilmenti dwar l-
implimentazzjoni mhux korretta tal-liġi tal-Unjoni u tieħu l-passi meħtieġa fil-ħin dovut 
sabiex jinteħħew inkonsistenzi eżistenti;

Y. billi huwa meħtieġ li l-Kummissjoni  wara evalwazzjoni politika  tagħmel użu sod mis-
setgħat kollha tagħha u tesplojta għal kollox il-mekkaniżi kollha ta’ sanzjonijiet għad-
dispożizzjoni tagħha ; 

Z. billi s-sweeps tal-UE, li huma azzjonijiet ta’ monitoraġġ  kkordinati mill-Kummissjoni u 
eżegwiti fl-istess ħin fl-Istati Membri minn awtoritajiet nazzjonali rilevanti, ġew ippruvati 
li huma għodda utli sabiex il-Kummissjoni u l-Istati Membri jkunu jistgħu jimmonitorjaw 
b'azzjonijiet konġunti l-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku diġà trasposta fl-
Istati Membri; billi, għalhekk, il-Kummissjoni għandha toffri użu aktar estensiv ta’ 
‘Sweeps’ tal-UE lill-Istati Membri sabiex tiġi ffaċilitata s-sorveljanza b’mod partikolari 
minn awtoritajiet nazzjonali inqas attrezzati u inqas imħejjija; 

Oqsma prinċipali

AA.billi l-Kummissjoni tipproponi li timmira l-attivitajiet tagħha lejn oqsma prinċipali u 
strumenti speċifiċi; billi, madankollu, hija meħtieġa enfasi aktar qawwija fuq numru 
llimitat ta’ strumenti u azzjonijiet sabiex jinkiseb titjib tanġibbli fl-applikazzjoni tar-
regoli tas-Suq Uniku; billi s-Suq Uniku diġitali, is-settur tal-enerġija u l-akkwist pubbliku 
jiffiguraw fost l-oqsma prinċipali l-aktar importanti; billi dawn l-oqsma prinċipali u l-
istrumenti jistgħu jiġu riveduti fuq bażi annwali sabiex l-iżviluppi attwali fl-Istati Membri 
u l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u b’mod 
partikolari l-oqsma ekonomikament rilevanti  ibbażati fuq evalwazzjoni xjentifika 
għas-Suq Uniku jiġu riflessi u meqjusa kif mistħoqq; 

Suq Uniku għall-atturi kollha

AB. billi ċ-ċittadini Ewropej u l-intraprendituri, b’mod partikolari intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, fl-Istati Membri kollha għandhom jiġu mistiedna li jagħmlu suġġerimenti dwar kif 
l-aħjar li jinkiseb twettiq sħiħ tas-Suq Intern, u billi l-istituzjonijiet kollha għandhom jiġu 
inkoraġġuti li jistabbilixxu proċess pubbliku ta’ konsultazzjoni u diskussjoni għal dan l-
għan; 

Semestru Ewropew

AC. billi s-Semestru Ewropew jipprovdi l-qafas għall-koordinazzjoni ta’ politiki ekonomiċi u 
jqis is-sitwazzjoni baġitarja u ekonomika fl-Istati Membri iżda ma jqisx l-istat tas-Suq
Uniku minkejja l-importanza kbira tiegħu għal ekonomiji madwar l-Istati Membri kollha;

AD.billi huwa xieraq li wieħed iħares b’mod individwali lejn kull Stat Membru sabiex jiġu 
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identifikati defiċits fit-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni u sabiex dawn 
jiġu indirizzati f’rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

AE. billi l-evalwazzjoni tal-istat tas-Suq Uniku għandha ssir parti integrali tas-Semestru 
Ewropew, b’pilastru tal-Governanza tas-Suq Uniku imqiegħed maġenb il-pilastru tal-
Governanza Ekonomika; billi l-proposta tal-Kummissjoni sabiex jitħejja rapport annwali 
dwar l-integrazzjoni tas-Suq Uniku li għandu jikkontribwixxi għal rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż tista’ tqiegħed il-pedament għal ċiklu tas-Suq Uniku annwali fil-
ġejjieni fi ħdan is-Semestru Ewropew;

1. Jitlob lill-Kummissjoni tissottometti kemm jista’ jkun malajr, abbażi tal-Artikolu 26(3) 
tat-TFUE, proposta għal att immirat lejn it-tisħiħ tal-governanza tas-Suq Uniku, wara r-
rakkomandazzjonijiet iddettaljati stipulati fl-Anness ma’ dan;

2. Jikkonferma li r-rakkomandazzjonijiet jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-prinċipju 
ta’ sussisdjarjetà;

3. Iqis li l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-proposta mitluba għandhom ikunu koperti bl-
allokazzjonijiet baġitarji eżistenti; 

4. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rakkomandazzjonijiet dettaljati annessi magħha lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, lill-
Kunsill Ewropew u lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENTUT TAL-

PROSPOSTA MITLUBA

Rakkomandazzjoni 1: Jiġu stabbiliti linji gwida tal-Unjoni Ewropea u kondizzjonijiet 
oħra meħtieġa biex tissaħħaħ il-governanza tas-Suq Uniku

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– Proposta għal att għandha tiġi sottomessa, abbażi tal-Artikolu 26(3) tat-TFUE u 
f’konnessjoni ma’ bażijiet legali rilevanti oħra, u għandha timmira biex tiddetermina l-
linji gwida u kondizzjonijiet oħra meħtieġa biex tissaħħaħ il-governanza tas-Suq Uniku 
bil-għan li tikkontribbwixxi għall-iżgurar tal-funzjonament tas-suq intern tal-Unjoni u 
biex jiġi promoss tkabbir ekonomiku fl-Ewropa.

– L-att għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-qafas regolatorju tas-Suq Uniku diġà fis-
seħħ jew ir-regoli li jridu jiddaħħlu fis-seħħ f’setturi differenti. Għandu jkun ukoll 
mingħajr preġudizzju għall-prerogattivi tal-istituzzjonijiet kif stabbilit fit-Trattati, b’mod 
partikolari l-Kummissjoni, jew għall-obbligi tal-Istati Membri bbażati fuq it-Trattati jew 
li joħorġu mill-acquis tas-Suq Uniku.

– L-att għandu jikkumplimenta l-qafas regolatorju tas-Suq Uniku u jiffaċilita t-
traspożizzjoni, l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli u l-prinċipji tas-
Suq Uniku.

– Għandhom jiġu fformulati linji gwida tas-suq intern tal-Unjoni. Dawk il-linji gwida 
għandhom jinkludu objettivi li jridu jiġu segwiti, prijoritajiet għall-azzjoni u 
kondizzjonijiet li jridu jiġu żgurati, u għandhom jiġu akkumpanjati minn metodi ta’ 
ħidma u proċeduri li jridu jiġu stabbiliti bil-għan li tissaħħaħ il-governanza tas-Suq 
Uniku.

– Il-proċeduri għas-sottomissjoni, il-valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali bi tweġiba għal-linji gwida tal-Unjoni, u għad-determinazzjoni ta’ 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż relatati mas-Suq Uniku għandhom jiġu 
fformulati.

– Għandhom jiġu definiti miżuri kumplimentari meħtieġa sabiex tittejjeb l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-qafas regolatorju tas-Suq Uniku.

– Ir-rabta bejn iċ-ċiklu tal-governanza tas-Suq Uniku u ċ-ċiklu tal-politika annwali tas-
Semestru Ewropew għandha tiġi ċċarata.

Ir-Rakkomandazzjoni 2: Jiġu ddeterminati linji gwida tal-Unjoni bil-għan li jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
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tirregola kif ġej:

– Sabiex is-Suq Uniku jwassal b’mod effettiv it-tkabbir u l-fiduċja fil-konsumatur u n-
negozju, għandhom jiġu stabbiliti l-linji gwida tal-Unjoni immirati lejn it-titjib tal-
funzjonament tas-suq intern. Il-linji gwida għandhom jinkludu: (a) objettivi u prijoritajiet 
għal azzjoni mill-Unjoni u l-Istati Membri; (b) kondizzjonijiet li jridu jiddaħħlu fis-seħħ 
sabiex tittejjeb aktar il-governanza tas-Suq Uniku.

– Sett limitat ta’ objettivi u prijoritajiet għall-azzjoni f’oqsma fejn Suq Uniku li jiffunzjona 
aħjar x’aktarx iġib l-aktar kisbiet sinifikanti fit-tkabbir u fl-impjiegi madwar l-Unjoni.

– L-għażla ta’ objettivi u prijoritajiet għall-azzjoni għandha tiġi bbażata fuq il-kriterji li 
ġejjin:

(a) Paragun tal-produzzjoni permezz ta’ għażla ta’ indikaturi kwantitattivi li jkopru l-
kontributi fil-produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi, biex jiġu identifikati setturi li fihom 
jidher l-ogħla potenzjal mhux sfruttat biex jiġi ġġenerat it-tkabbir;

(b) Importanza ekonomika, li tanalizza jekk is-settur huwiex sinifikanti biżżejjed 
f’termini ta’ skala tal-ekonomija tant li jħalli impatt mhux negliġibbli fuq it-tkabbir 
li kieku jiġu indirizzati r-raġunijiet għall-isfruttament insuffiċjenti tal-potenzjal;

(c) Fatturi dinamiċi li janalizzaw jekk is-settur ikunx jidher li diġà qiegħed jindirizza l-
potenzjal mhux sfruttat tiegħu, abbażi ta’ fatturi bħalma huma l-kapaċità tas-settur 
li joħloq it-tkabbir tal-impjiegi, u l-possibbiltà tiegħu li jilħaq il-livelli ta’ riferiment 
għall-produttività tax-xogħol;

(d) Fatturi tas-Suq Uniku li janalizzaw jekk hemmx evidenza li t-titjib tas-Suq Uniku 
jista’ jwassal għall-użu ta’ potenzjal mhux sfruttat.

Ir-Rakkomandazzjoni 3: Jiġu ddeterminati, fil-kuntest tal-linji gwida tal-Unjoni, il-
kondizzjonijiet li jridu jiġu żgurati sabiex tittejjeb il-governanza tas-Suq Uniku

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– Il-kondizzjonijiet li jridu jiddaħħlu fis-seħħ sabiex tittejjeb aktar il-governanza tas-Suq 
Uniku għandhom jinkudu:

(a) L-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ regolamentazzjoni intelliġenti fejn ir-regoli tas-Suq 
Uniku isiru u jiġu implimentati sabiex jiżguraw li dawk ir-regoli jsiru, jiġu trasposti 
u implimentati b’tali mod li jaħdmu b’mod effettiv għal dawk li huma maħsuba 
għalihom; 

(b) Tnaqqis fil-livell ta’ piżijiet amministrattivi, speċjalment għal intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju, sal-livell minimu; 
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(c) In-negozji u ċ-ċittadini ikunu jistgħu, fejn jinħtieġu li jikkonformaw mal-proċeduri, 
jagħmlu dan b’mod mgħaġġel permezz ta’ mezzi elettroniċi; 

(d) L-iżgurar li n-negozji u ċ-ċittadini jsibu informazzjoni u jgħinu u jkollhom aċċess 
għal rimedji mgħaġġla u effettivi fejn ikunu meħtieġa;

(e) Użu aktar intelliġenti ta’ teknoloġija tal-informazzjoni sabiex jiġu infurmati negozji 
u ċittadini, u jkunu jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet u l-opportunitajiet tagħhom, u 
jgħaqdu aħjar l-inizjattivi fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni; 

(f) Użu mtejjeb ta’ għodda onlajn, bħas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern 
(IMI), f’kooperazzjoni transkonfinali bejn amministrazzjonijiet;

(g) Aktar żvilupp tal-Punti Uniċi ta’ Kuntatt;

(h) Użu effettiv ta’ mekkaniżmi tas-soluzzjoni ta’ problemi u ta’ rimedji mgħaġġla u 
effettivi, inkluż permezz tal-istabbiliment ta’ servizz ta’ għajnuna uniku, b’aċċess 
faċli u tal-aħjar kwalità fuq il-livell nazzjonali li n-negozji u ċ-ċittadini jistgħu 
jirrikorru għalih meta jiltaqgħu ma’ problemi x’ħin jippruvaw jużaw id-drittijiet u l-
opportunitajiet offruti mis-Suq Uniku;

Ir-Rakkomandazzjoni 4: Jiġu ddefiniti miżuri supplimentari meħtieġa sabiex jittejbu l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-qafas regolatorju tas-Suq Uniku

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– Sabiex tittejbu l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-qafas regolatorju tas-Suq Uniku, il-
Kummissjoni għandha:

(a) Ittejjeb l-għajnuna tat-traspożizzjoni tagħha lill-Istati Membri għal direttivi li għad 
iridu jiġu trasposti;

(b) Twettaq kontrolli ta’ konformità sistematiċi u tieħu miżuri ta’ appoġġ sabiex ir-
regoli jaħdmu fil-prattika madwar l-Istati Membri;

(c) Għal leġiżlazzjoni li ġiet trasposta u implimentata, twettaq reviżjonijiet fil-fond 
biex tivvaluta kif ir-regoli jiġu implimentati u kif jaħdmu fil-prattika, f’termini 
prattiċi kif ukoll ekonomiċi;

(d) Ittejjeb ir-rappurtar tal-implimentazzjoni ex-post filwaqt illi tiffoka fuq il-
konformità mill-Istati Membri u l-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni tagħha filwaqt illi 
tiffoka fuq l-effiċjenza ta’ miżuri tal-politika adottati.

(e) Torganizza eżerċizzji ta’ evalwazzjoni bejn il-pari mal-Istati Membri.

– Sabiex jittejbu l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-qafas regolatorju tas-Suq Uniku, l-Istati 
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Membri għandhom:

(a) Jissottomettu lill-Kummissjoni abbozz tal-miżuri tat-traspożizzjoni, fejn l-Istati 
Membri jew il-Kummissjoni iqisu li huwa xieraq, sabiex jiġu żgurati l-konformità u 
l-implimentazzjoni mgħaġġla;

(b) Jikkonsultaw regolarment mal-partijiet interessati u s-soċjetà ċivili, inklużi l-
konsumturi u n-negozji, matul il-proċess tat-traspożizzjoni u matul l-
implimentazzjoni;

(c) Jipprovdu spjegazzjoni online ta’ kif ittrasponu r-regoli u kif dawk ir-regoli jaħdmu 
fil-prattika;

Ir-Rakkomandazzjoni 5: Issir provvista għas-sottomissjoni, il-valutazzjoni u l-
monitoraġġ ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– L-Istati Membri għandhom ifasslu u jissottomettu lill-Kummissjoni pjanijiet ta’ azzjoni 
nazzjonali immirati lejn l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-Unjoni dwar it-titjib tal-
funzjonament tas-suq intern. Il-pjanijiet ta’ azzjoni għandhom jinkludu lista ta’ miżuri 
ddettaljati li jridu jitwettqu u pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tagħhom.

– Il-pjanijiet ta’azzjoni nazzjonali għandhom jitfasslu f’konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati rilevanti li jirrappreżentaw interessi ekonomiċi u soċjali, kif ukoll l-interessi 
tal-konsumaturi.

– Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Suq Intern, għandha 
tivvaluta l-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali u tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill.

– Il-valutazzjoni ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għandha tqis it-Tabella ta’ Valutazzjoni 
tas-Suq Intern u r-Rapport dwar il-Governanza tas-Suq Intern.

– Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-
pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali. Għal dak l-għan, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni bl-informazzjoni rilevanti kollha meqjusa bħala meħtieġa sabiex jiġi 
vvalutat il-progress li jkun sar.

Ir-Rakkomandazzjoni 6: Issir provvista għall-formulazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet 
distinti speċifiċi għall-pajjiż u relatati mas-Suq Intern

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– Abbażi tal-valutazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali u permezz tal-għodda l-oħra 
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rilevanti tas-Suq Intern, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni u wara konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew, jista’ jifformula rakkomandazzjonijiet relatati mas-Suq Intern 
lill-Istati Membri bil-għan li jittejbu l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli tas-Suq 
Intern u jittejjeb il-funzjonament tiegħu.

– Meta jindirizza r-rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, il-Kunsill għandu jagħmel użu 
sħiħ tal-istrumenti pprovduti fit-TFUE.

– Fejn issir rakkomandazzjoni relatata mas-Suq Intern, il-Kumitat rilevanti tal-Parlament 
Ewropew għandu jkollu l-possibbiltà li jistieden rappreżentanti tal-Istat Membru 
kkonċernat biex jipparteċipaw fi skambju tal-opinjonijiet, u rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandu jkollhom il-possibbiltà li jiġu mistiedna biex jiskambjaw l-
opinjonijiet tagħhom mal-parlament ta’ dak l-Istat Membru.

Ir-Rakkomandazzjoni 7: Jiġi definit pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– Sabiex jiġi żgurat li s-Suq Uniku jwassal riżultati konkreti għaċ-ċittadini, il-konsumaturi 
u n-negozji, iċ-ċiklu annwali tas-Semestru Ewropew għandu jintuża bħala pjattaforma 
għall-gwida politika, ir-rappurtar, il-monitoraġġ tal-progress li jkun sar mill-Istati 
Membri u l-Unjoni fil-kisba tal-objettivi tas-Suq Uniku u d-definizzjoni ta’ azzjoni 
rimedjali.

– Għandu jiġi definit pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew.

– Il-pilastru tas-Suq Uniku tas-Semestru Ewropew għandu jinkludi.

(a) It-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern, inklużi rapporti ddettaljati speċifiċi għall-
pajjiż fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tas-Suq 
Intern.

(b) Il-proposti mill-Kummissjoni għal prijoritajiet politiċi għas-sena li ġejja, fil-livell 
tal-Unjoni u dak nazzjonali, ippreżentati fi ħdan l-Istħarriġ dwar it-Tkabbir 
Annwali u r-rapport annwali dwar l-integrazzjoni tas-Suq Intern. Ir-rapport annwali 
għandu jipprovdi wkoll valutazzjoni ta’ kif is-Suq Intern jiffunzjona fil-prattika. 
Dawn il-proposti dwar prijoritajiet politiċi għandhom jiġu bbażati fuq is-sejbiet tat-
Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern.

(c) Il-formulazzjoni ta’ prijoritajiet politiċi għall-azzjoni u l-miri li jridu jinkisbu biex 
jingħelbu l-ostakoli li jibqgħu fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali fil-forma ta’ linji 
gwida tas-suq intern;

(d) Is-sottomissjoni mill-Istati Membri ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali immirati lejn 
l-implimentazzjoni tal-linji gwida tas-suq intern;
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(e) Il-valutazzjoni ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali mill-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Suq Intern, u filwaqt 
illi jitqiesu t-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Intern u r-Rapport Annwali dwar il-
Governanza tas-Suq Intern;

(f) Il-formulazzjoni mill-Kunsill ta’ rakkomandazzjonijiet distinti relatati mas-Suq 
Intern lill-Istati Membri, abbażi ta’ proposta mill-Kummissjoni.

Ir-Rakkomandazzjoni 8: Tiġi miżjuda l-kontabilità demokratika u r-rwol tal-Parlament 
Ewropew u tal-Parlamenti nazzjonali

Il-Parlament Ewropew iqis li l-proposta li għandha tiġi sottomessa għandu jkollha l-għan li 
tirregola kif ġej:

– Il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat mill-Kunsill dwar il-linji gwidi proposti 
mill-Unjoni, inkluż ir-raġuni wara l-prijoritizzazzjoni ta’ objettivi u azzjonijiet tal-
politika ppjanati.

– Qabel l-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa, il-Parlament Ewropew għandu jiddiskuti l-
Istħarriġ dwar it-Tkabbir Annwali u jivvota dwar l-emendi relatati mar-rapport annwali 
dwar l-integrazzjoni tas-Suq Intern li jrid jiġi sottomoess lill-Kunsill Ewropew.

– Il-President tal-Parlament Ewropew għandu jippreżenta, fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew 
tar-Rebbiegħa, l-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar l-integrazzjoni tas-Suq Intern.

– Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu preżenti f’laqgħat interparlamentari bejn il-
Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali meta tiġi diskussa l-integrazzjoni tas-Suq 
Intern.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Filwaqt illi bdiet bħala kriżi finanzjarja fl-2007/2008, ir-riċessjoni ekonomika globali annwali 
qed ikollha riperkussjonijiet ekonomiċi u soċjali enormi fuq ċittadini u negozji tal-UE li 
probabbilment u fortunatament ma kinux magħrufa minn ħafna, jekk mhux il-maġġoranza,
minna. Din il-kriżi żvelat aktar il-ġestjoni ħażina qawwija ta’ dejn sovran fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fiż-żona tal-euro, li l-ispejjeż tagħha issa jridu jinġarru minn ċittadini u negozji. 
Filwaqt illi akkużi reċiproċi bejn l-industriji, l-Istati Membri u atturi individwali jibqgħu parti 
mid-dibattitu ta’ kuljum, il-ħtieġa għal koordinazzjoni ekonomika u governanza aktar 
qawwija fil-livell tal-UE ġiet identifikata u mħaddma mal-hekk imsejjaħ ‘Semestru Ewropew’ 
fl-2011. 

Bħala parti minn dawn l-isforzi tal-irkupru, is-Suq Uniku għandu rwol importanti ħafna għal 
ċittadini u negozji: Rikonoxxut bħala l-forza prinċipali għall-promozzjoni tat-tkabbir u l-
impjiegi, għandu jipprovdi l-bażi għar-restawr tal-kompetittività u l-istimulu tat-tkabbir 
sostenibbli f’konformità mal-istrateġija Ewropa 2020.

Quddiem acquis diġà mimli ta’ dispożizzjonijiet tas-Suq Uniku, l-implimentazzjoni u l-
infurzar kif suppost ta’ dawn ir-regoli jsiru dejjem aktar importanti sabiex jikkontribbwixxu 
b’mod effettiv għall-irkupru ekonomiku. Minkejja dan, l-istatistiċi dwar id-defiċit fit-
traspożizzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tar-regoli tas-Suq Uniku kif ukoll in-numru li 
dejjem jikber ta’ proċeduri ta’ ksur iqajmu preokkupazzjonijiet serji u juru biċ-ċar li għadna 
m’aħniex qegħdin ingawdu l-benefiċċji potenzjali ta’ Suq Uniku kkompletat.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ‘Governanza Aħjar tas-Suq Uniku’

F’dan l-isfond, il-Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni dwar il-governanza tas-Suq Uniku 
(COM(2012)259 finali), fejn tipproponi approċċ doppju sabiex jittejbu l-implimentazzjoni u l-
infurzar tar-regoli tas-Suq Uniku. Minn naħa waħda, huwa prevvist progress mgħaġġel 
f’oqsma ewlenin. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li jittejjeb iċ-‘ċiklu ta’ 
governanza’ billi jitqiesu d-disinn, l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tar-regoli 
tas-Suq Intern.

L-opinjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur tiegħek jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u l-proposti u l-
valutazzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni. Irrispettivament minn dan, ir-Rapporteur tiegħek 
huwa tal-opinjoni li dawn il-miżuri la huma suffiċjenti u lanqas estensivi biżżejjed biex jimxu 
b’mod effettiv lejn it-tlestija tas-Suq Intern. Għalhekk jikkonkludi li, abbażi tal-
osservazzjonijiet u s-sejħiet għall-azzjoni kif deskritt hawn taħt, huwa neċessarju li l-
Kummissjoni tippreżenta proposta għal att li jippermettilha li tindirizza n-nuqqasijiet eżistenti 
fil-governanza tas-Suq Uniku.

1. Legiżlazzjoni: Evalwazzjoni aħjar tal-impatti
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Meta jitqies l-approċċ frammentat kemm fl-istadju preparatorju ta’ atti leġiżlattivi ġodda 
possibbli u l-implimentazzjoni aktar tard fil-passat, huwa neċessarju li jiġu koordinati u 
vvalutati l-impatt u n-neċessità ta’ strumenti ġodda tas-Suq Uniku.

Għal dawn ir-raġunijiet, huwa propost li:
 Tissaħħaħ il-koordinazzjoni fi ħdan il-Kummissjoni, tiġi evalwata aħjar il-ħtieġa għal 

strumenti ġodda u għaldaqstant tittejjeb il-koerenza qabel ma jiġi propost att 
leġiżlattiv.

 Jintgħażlu regolamenti minflok direttivi, kull fejn xieraq
 Jiġi introdott ‘Test tas-Suq Uniku’ biex jitkejjel l-impatt ta’ leġiżlazzjoni ġdida fuq 

livell nazzjonali fis-Suq Uniku
 Titqies l-estensjoni tal-ambitu tad-Direttiva 98/34/KE (‘Id-Direttiva dwar in-Notifika’) 

għal setturi oħra.

2. Traspożizzjoni u implimentazzjoni: Lejn trasparenza u koerenza

Filwaqt illi t-traspożizzjoni tal-liġi tal-UE fil-liġi nazzjonali tista’ tiġi perċepita bħala sempliċi 
teknika legali tal-Istati Membri, hemm potenzjal konsiderevoli sabiex tittejjeb il-governanza 
tas-Suq Uniku anke f’dak l-istadju.

It-traspożizzjoni tal-miżuri kollha relatati ma’ att leġiżlattiv tal-Unjoni f'daqqa u b’mod 
konġunt tirrendi t-traspożizzjoni aktar trasparenti u koerenti billi jiġi rifless il-ftehim li 
ntlaħaq fil-livell tal-Unjoni. Barra minn hekk, filwaqt illi diġà hemm strument li jqabbel id-
dispożizzjonijiet tad-direttivi adottati fil-livell tal-Unjoni mad-dispożizzjonijiet korrispondenti 
fil-livell nazzjonali, jiġifieri l-hekk imsejħa ‘tabelli ta’ korrelazzjoni’, il-valur miżjud tiegħu 
f’termini ta’ trasparenza ma tantx għadu ġie sfruttat. Fl-ispirtu ta’ tfassil tal-liġijiet aħjar kif 
stabbilit fil-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni (2003/C 
321/01) jaqbel għalhekk li jitfasslu dawn it-tabelli ta’ korrelazzjoni aktar ta’ spiss u jiġu 
żvelati diskrepanzi bejn il-liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali b’mod aktar rapidu. 

3. Il-monitoraġġ u l-infurzar Il-parteċipanti ewlenin ikunu jistgħu jagħmlu użu ta’ 
strumenti eżistenti

Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u għaldaqstant id-dispożizzjonijiet tas-
Suq Intern huwa stabbilit fit-Trattati u attribwit lill-Kummissjoni. Dan huwa rifless b’mod 
komuni fi proċeduri ta’ ksur. Madankollu, il-monitoraġġ għandu jiġi mifhum bħala katina 
altar kumplessa u fuq ħafna livelli ta’ azzjoni fejn il-proċedura tal-ksur tirrappreżenta biss l-
aħħar stadju. Minħabba fin-natura tal-proċeduri tal-ksur li jieħdu ż-żmien u s-sensittività tal-
każijiet tal-qorti, għandhom jintuażaw faċilitaturi addizzjonali għall-applikazzjoni u finalment 
tal-infurzar.

Dan iwassal għall-kunsiderazzjonijiet li ġejjin:
 Bħal f’oqsma oħra, il-Governanza tas-Suq Uniku se jibbenefika minn skambju 

intensifikat u mtejjeb ta’ esperjenza u l-aħjar prattika bejn il-ħaddiema taċ-ċivil fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istat Membru.
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 Lil hinn minn valutazzjonijiet li huma sempliċementi ta’ statistika, hemm il-ħtieġa 
għal evalwazzjoni kwalitattiva tal-implimentazzjoni li tippermetti li jiġu kkunsidrati 
liema miżuri għandhom impatt partikolari u rilevanza ekonomika għas-Suq Uniku.

 Huwa pertinenti li ssir distinzjoni bejn in-nuqqas ta’ traspożizzjoni u n-nuqqas ta’ 
konformità mal-liġi tal-Unjoni fejn din tal-aħħar, f’każ ta’ fehim differenti tal-att 
leġiżlattiv sottostanti, tista’ tiġi ċċarata finalment mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea 
biss.

 Filwaqt illi l-proċeduri tal-ksur jieħdu ħafna żmien u għandhom jittejbu aktar, 
sadattant, strumenti bħal ‘EU Sweeps’1 u l-‘EU Pilot’2 jippermettu li tiġi skoperta 
konformità fqira u jwasslu tweġibiet għal każijiet possibbli ta’ nuqqas ta’ 
traspożizzjoni jew nuqqas ta’ konformità aktar malajr.

4. Oqsma prinċipali: Id-determinazzjoni ta’ prijoritajiet

Quddiem numru kbir ta’ dispożizzjonijiet tas-Suq Uniku, huwa ovvju li mhux kollha jġorru l-
istess rilevanza u għandhom l-istess impatt fuq iċ-ċittadini u n-negozji. Filwaqt illi fi stat 
ideali, dawk id-dispożizzjonijiet kollha ġew implimentati u mmonitorjati għal grad ugwali, 
sabiex jinkiseb titjib tanġibbli għas-Suq Uniku, huwa meħtieġ li jiġu magħżula oqsma ewlenin 
għall-azzjonijiet. Huwa għalhekk issuġġerit li wieħed iħares b’mod partikolari lejn ir-
rilevanza ekonomika u l-potenzjal tat-tkabbir tal-oqsma u l-istrumenti speċifiċi. Filwaqt illi 
numru ta’ oqsma u strumenti ewlenin kif propost mill-Kummissjoni għandhom jiġu llimitati 
aktar, reviżjoni annwali ta’ dawk il-prijoritajiet tippermetti li tiġi riflessa l-importanza attwali 
ta’ dawk l-oqsma u li twieġeb għall-iżviluppi riċenti u l-impatt tagħhom fuq is-Suq Uniku.

Konklużjoni

Wara dawn il-konsiderazzjonijiet, ir-Rapporteur tiegħek huwa tal-opinjoni li sabiex jinkiseb 
titjib tanġibbli, hija meħtieġa governanza aktar ċara u aktar strinġenti għas-Suq Uniku. Għal 
dan l-għan, huwa pertinenti li jiġi stabbilit qafas trasparenti u prevedibbli fejn ir-riżultati 
negattivi u pożittivi possibbli tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni jiġu 
riflessi b’mod adegwat u regolarment. Tali ċiklu tal-governanza tas-Suq Uniku għandu jitqies 
fid-dawl tas-Semestru Ewropew fejn aspetti mhux biss ekonomiċi u baġitarji iżda anke tal-
impjiegi huma diġà osservati. Minħabba l-importanza ekonomika tas-Suq Uniku, valutazzjoni 
regolari tal-istati tiegħu tirrappreżenta valur miżjud għal dawk l-evalwazzjonijiet u tgħaqqad 
l-istampa.

Lil hinn minn dan, ir-Rapporteur tiegħek jikkunsidra li tali ċiklu ta’ governanza tas-Suq 
Uniku għandu jemula ċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew jew jiġi integrat f’dan is-Semestru. Dan 
jippermetti li jiġi stabbilit eżerċizzju regolari li jevalwa t-tlestija tas-Suq Uniku u l-indirizzar 
ta’ defiċits speċifiċi fl-Istat Membru kkonċernat, fejn meħtieġ permezz tar-
                                               
.
22 L-‘EU Pilot’ oriġina mill-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni “Ewropa li tikseb ir-Riżultati – L-Applikazzjoni 
tal-Liġi Komunitarja” (COM(2007) 502 finali u ilu jopera mill-2008. Dan jippermetti li ċ-ċittadini u n-negozji 
joħorġu ilmenti dwar l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-Unjoni li imbagħad se jiġu eżaminati mill-Kummissjoni 
u mibgħuta lill-Istat Membru. Bħala proċedura ‘ta’ qabel il-ksur’ l-EU Pilot jippermetti li jiġu solvuti problemi 
jew nuqqas ta’ qbil fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni f’forma kooperattiva.
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rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż.

Għal dan l-għan, ir-Rapporteur tiegħek jitlob proposta għal att ibbażat fuq l-Artikolu 26 III 
TFUE. Din id-dispożizzjoni tat-Trattat tipprevedi l-istabbiliment ta’ linji gwida u 
kondizzjonijiet meħtieġa biex jiġi żgurat progress ibbilanċjat fis-setturi kollha kkonċernati 
mir-regoli tas-Suq Uniku. Il-proposta mitluba għandha timmira sabiex jiġi stabbilit il-qafas 
meħtieġ li jippermetti d-determinazzjoni tal-oqsma ta’ prijorità, il-prinċipji ta’ tfassil tal-
liġijiet aħjar fl-Istati Membri, tipprovdi miżuri ta’ appoġġ fl-Istati Membri, titlob pjanijiet ta’ 
azzjoni nazzjonali. Fl-aħħarnett dan għandu jirriżulta f’rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż.

F’dan id-dawl, is-Semestru Ewropew għandu jservi bħala pjattaforma u ċiklu għall-provvista 
tal-linja gwida tal-politika msemmija hawn fuq. Għal dan l-għan, huwa ssuġġerit li jinħoloq 
pilastru tas-Suq Uniku maġenb l-aspetti ekonomiċi u baġitarji.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi li tiżdied il-kontabilità demokratika u r-rwol tal-
Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali.

B’dawn il-miżuri proposti flimkien ma’ tmexxija b’saħħitha tal-instituzzjonijiet Ewropej 
kollha u sjieda politika ċara min-naħa tal-Istati Membri, ir-Rapporteur tiegħek jemmen li 
governanza aktar b’saħħitha tas-Suq Uniku se tikkontribbwixxi sabiex jitneħħew il-bqija tar-
restrizzjonijiet u l-atturi kollha jkunu jistgħu jgawdu mill-benefiċċji tal-erba’ libertajiet.


