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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni intitolat ”The Single Market through the lens of the 
people” (Is-Suq Uniku mil-lenti tan-nies) (SEC(2011)1003) bħala strument utli kemm 
biex jikkomunika l-preokkupazzjonijiet ewlenin taċ-ċittadini lil dawk li jfasslu l-politika u 
kemm biex jinforma liċ-ċittadini u lin-negozji dwar il-problemi li x'aktarx jiltaqgħu 
magħhom fis-suq intern;

2. Jilqa’ l-attività tal-‘Punti Uniċi ta’ Servizz’ (PSCs), li jissimplifikaw l-aċċess għall-
informazzjoni dwar kif tħaddem negozju fl-Istati Membri, billi jiċċentralizzaw, f’punt 
uniku nazzjonali ta’ kuntatt, il-formalitajiet u r-rekwiżiti amministrattivi kollha meħtieġa 
biex dak li jkun jistabbilixxi jew jespandi negozju transkonfinali;

3. Jilqa’ r-rwol pożittiv ta’ SOLVIT, il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek, l-Enterprise Europe 
Network, iċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumatur, iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kuntatt Dirett u s-
Servizz Ewropew tal-Impjiegi billi pprovdew informazzjoni u assistenza liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lill-intraprendituri fis-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni biex issib 
mezzi ħalli ttejjeb il-koordinazzjoni bejn dawn is-servizzi u tevita d-duplikazzjoni ta’ 
sforzi u riżorsi;

4. Jitlob li l-Kummissjoni tiffoka fuq li tirrealizza, permezz tal-uffiċċji ta’ rappreżentanza 
tagħha f’kull Stat Membru. punt uniku ta’ kuntatt reali u onlajn għaċ-ċittadini u l-
konsumaturi, li jaħdem f’kooperazzjoni mill-qrib mal-uffiċċji ta’ informazzjoni tal-
Parlament ħalli jiżguraw ‘one-stop-shop’ komprensiv għal kull ċittadin; huwa tal-fehma li 
punt uniku ta’ kuntatt reali u onlajn f’kull Stat Membru jgħin verament biex is-suq intern 
isir aktar aċċessibbli, bil-għan li jingħata servizz faċli għall-utent u aktar effiċjenti li mhux 
biss jagħti informazzjoni, iżda lill-pubbliku jikkomunikalu wkoll, b’mod li jinftiehem 
faċilment, in-natura tal-opportunitajiet konkreti li joffri s-suq intern; huwa konvint li dan 
jevita li tinħoloq il-konfużjoni fost il-pubbliku ġenerali, il-konsumaturi u n-negozji;

5. Jenfasizza li l-mobilità tal-ħaddiema fi Stati Membri differenti għandha tkun att volontarju 
li dejjem jibqa' marbut mar-rispett sħiħ tad-drittijiet tal-ħaddiema;

6. Jinnota l-għadd kbir ta’ petizzjonijiet li l-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament irċieva 
rigward il-problemi li ċ-ċittadini jiffaċċjaw fis-suq intern, b’mod partikolari f’dak li 
jirrigwarda traspożizzjoni jew implimentazzjoni mhux korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tinkorpora fir-rapport tagħha s-sejbiet u r-riżultati tal-
petizzjonijiet sottomessi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet; jenfasizza li l-proċess tal-
petizzjonijiet għandu jiġi utilizzat aħjar sabiex itejjeb il-proċess leġiżlattiv tal-UE, 
partikolarment fir-rigward tar-rimedji leġiżlattivi għall-ostakoli għall-kummerċ 
transkonfinali u l-infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika l-leġiżlazzjoni ewlenija tal-UE rilevanti għal 
kull preokkupazzjoni enfasizzata, sabiex liċ-ċittadini, lill-konsumaturi u lin-negozji 
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tagħtihom informazzjoni siewja u aktar aċċessibbli dwar jeddijiethom fis-suq uniku;

8. Jistieden lill-Kummissjoni, f’rapporti futuri, biex tenfasizza azzjonijiet korrispondenti li 
għalihom għandha responsabbiltà ċara, pereżempju li tieħu azzjoni f’waqtha u xierqa fil-
każ ta’ traspożizzjoni mhux korretta ta’ leġiżlazzjoni tal-UE mill-Istati Membri, b’tali 
mod li tiżgura l-implimentazzjoni adegwata tal-liġi tal-UE, u tirrevedi l-leġiżlazzjoni 
inadegwata;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal tabella għal kull preokkupazzjoni enfasizzata, li 
tindika liema atturi huma responsabbli għas-soluzzjonijiet għal kull kawża bażika 
identifikata;

10. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffokaw il-kampanji ta’ informazzjoni 
tagħhom matul is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini 2013 fuq l-oqsma ta’ tħassib relatati mad-
drittijiet ibbażati fuq iċ-ċittadinanza tal-UE għaliex dawn, abbażi tal-metodoloġija tal-
għażla tar-rapport, jirriflettu verament dak li huwa l-aktar importanti għaċ-ċittadini tal-UE 
fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum fis-suq intern;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex issib mezzi ħalli fil-futur tgħaqqad ħaġa waħda r-Rapport 
dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE u r-rapport intitolat “Is-Suq Uniku mil-lenti tan-nies”, sabiex 
tevita d-duplikazzjoni u l-konfużjoni u tilqa’ għar-riskju li l-problemi u s-soluzzjonijiet 
jisfaw diżakkoppjati.
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