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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. Jappoġġja l-idea tal-Kummissjoni li tibda bl-Att dwar is-Suq Uniku, dibattitu globali u 
prammatiku fl-Ewropa kollha dwar il-benefiċċji u l-ispejjeż tas-suq intern u jitlob lill-
Kummissjoni tiżgura l-applikazzjoni effettiva tar-regoli tas-suq intern li jnaqqsu l-piż 
amministrattiv fuq iċ-ċittadini; 

2. Jilqa’ l-objettiv li ċ-ċittadini Ewropej jitqiegħdu fiċ-ċentru tas-suq uniku bħala 
protagonisti fl-għoti ta’ spinta għar-rilanċ ekonomiku fl-Ewropa, ħaġa li tista’ terġa’ ġġib 
il-fiduċja fis-Suq Uniku; 

3. Jaqbel mal-konvinzjoni li t-twettiq sħiħ tas-suq uniku Ewropew għandu jifforma l-bażi tal-
ikkompletar tal-proċess tal-integrazzjoni politika u ekonomika;

4. Jikkondividi l-objettiv li nibnu flimkien suq kompetittiv uniku fil-livell Ewropew kif ukoll 
l-aspirazzjoni għal ekonomija soċjali tas-suq aktar ambizzjuża li tkun tista’ tilqa’ l-isfidi li 
qed naffrontaw illum, li toħloq opportunitajiet ġodda ta’ impjiegi u li tippromwovi tkabbir 
intelliġenti, ekoloġiku u inklussiv li jirrappreżenta benefiċċju komuni għan-negozju u ċ-
ċittadini;

5. Jilqa’ l-appell tal-Kummissjoni lill-Istati Membri biex inaqqsu d-defiċit tagħhom ta’ 
traspożizzjoni tad-Direttivi tas-suq uniku għal 0,5% u biex jinnotifikaw it-tabelli ta’ 
korrelazzjoni mal-miżuri ta’ implimentazzjoni tagħhom;

6. Itenni t-talbiet tiegħu għal tnaqqis strett tat-tul tal-proċeduri ta’ ksur immexxija mill-
Kummissjoni, li jiġu ordnati biex l-Istati Membri jkunu f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
UE, iżda jiddispjaċih ħafna li tali proċeduri m’għandhom l-ebda effett dirett fuq iċ-
ċittadini jew ir-residenti tal-UE li setgħu sfaw vittmi ta’ nuqqas ta’ infurzar tal-liġijiet tal-
UE;

7. Jafferma li l-Istati Membri għandhom id-dmir li jadottaw u jimplimentaw il-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar is-suq intern u d-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej relatati miegħu; 

8. Jappoġġja r-rieda tal-Kummissjoni li żżid il-konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili (partijiet 
interessati, NGOs, trejdjunjins, impjegaturi, eċċ.) fit-tħejjija tat-testi leġiżlattivi li 
jirrigwardaw is-suq intern;

9. Jemmen li l-proċess tal-petizzjonijiet jista’ jagħti kontribut pożittiv għall-faċilitazzjoni tal-
approċċ aħjar taċ-ċittadini għas-suq intern;

10. Iqis li l-UE għandha tibdel il-perċezzjonijiet dwar is-suq uniku li għandhom iċ-ċittadini 
billi n-nies jiġu informati dwar il-benefiċċji li joffri u jkunu jistgħu jifhmuhom;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta immedjatament “Karta taċ-Ċittadini” ċara dwar id-
dritt li persuna tgħix u taħdem kullimkien fl-UE u biex tiżviluppa komunikazzjoni 
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mmirata u multilingwi dwar il-problemi kwotidjani li ċ-ċittadini jiltaqgħu magħhom meta 
jiċċaqilqu, jixtru jew ibigħu fl-Ewropa u dwar l-istandards soċjali, tas-saħħa, tal-ħarsien 
tal-konsumaturi u tal-protezzjoni tal-ambjent li fuqhom jistgħu jserrħu;

12. Jitlob għal azzjoni reali għall-promozzjoni tal-punti ta’ waqfa waħda għal drittijiet tal-UE 
għaċ-ċittadini li jitolbu parir jew rikors sabiex iċ-ċittadini Ewropej jiġu infurmati dwar ir-
realtà tas-suq intern, u jemmen li l-Parlament Ewropew għandu jkun ukoll direttament 
ikkonċernat b’dan fl-istrateġija ta’ komunikazzjoni tiegħu.

13. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti prattiċi biex il-ħarsien tal-konsumaturi minn 
prattiki kummerċjali żleali jiġi estiż għan-negozji ż-żgħar u għaċ-ċittadini individwali;

14. Iħeġġeġ li jsir rikors għal mekkaniżmi ta’ riżoluzzjonijiet alternattivi tat-tilwim, fil-qafas 
tas-suq intern, filwaqt li jkun hemm l-għażla li jsir rikors għalihom permezz ta’ proċedura 
onlajn;

15. Jinnota r-rwol pożittiv tas-SOLVIT biex jiffranka l-ispejjeż għaċ-ċittadini Ewropej u biex 
isolvi, b’mod informali, problemi li jitfaċċaw għaċ-ċittadini u n-negozji minħabba l-
applikazzjoni ħażina tal-liġi tas-suq intern mill-awtoritajiet pubbliċi;

16. Jinnota b’interess partikolari l-isforzi kollha maħsuba biex jipprovdu lill-UE netwerk tat-
trasport modern, iktar effiċjenti u effettiv li, bl-eliminazzjoni tad-distanzi, iressaq liċ-
ċittadini Ewropew eqreb ta’ xulxin u jgħin biex jissaħħaħ is-sentiment ta’ appartenenza u 
ta’ ċittadinanza;

17. Iqis li titjib tas-sistemi tal-ħarsien tal-konsumaturi u tal-protezzjoni tad-dejta fl-UE jista’ 
jiżgura l-fiduċja tal-konsumaturi fit-tranżazzjonijiet transkonfinali onlajn;

18. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tas-Suq Uniku għandha tipproċedi b’rispett sħiħ għad-
drittijiet taċ-ċittadini u r-residenti tal-Unjoni, kif stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.


