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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jagħraf il-potenzjal tad-Direttiva tas-Servizz għal iktar integrazzjoni tal-ekonomija tal-UE 
u t-tnedija mill-ġdid tas-suq uniku, billi jitkattar it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività u 
jsir kontribut għall-impjiegi u l-ħolqien tal-impjiegi, peress li s-servizzi għandhom sehem 
sinifikanti fil-PGD u l-impjiegi fl-UE; huwa tal-opinjoni li, f’dan is-sens, l-
implimentazzjoni tad-direttiva tista’ ssaħħaħ ir-relazzjoni ta’ rinforz reċiproku bejn is-suq 
intern u l-politika ta’ koeżjoni;

2. Jemmen li s-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u l-punti ta’ kuntatt uniku, permezz 
ta' talba għal sforz kbir ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet kollha involuti 
jistgħu jwittu t-triq għal iktar interoperabilità u netwerking fil-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali fl-UE kollha; huwa tal-opinjoni, madankolllu li jeħtieġ li jkun żgurat li dan ma 
jimponix piżijiet addizzjonali fuq il-partijiet ikkonċernati, partikolarment il-gvern lokali u 
reġjonali;

3. Jispera li l-għanijiet tad-direttiva jistgħu jibdew jinkisbu fil-ġejjieni qarib u li l-UE b’mod 
globali u r-reġjuni tagħha jistgħu jibbenefikaw, biex b'hekk isir kontribut għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali reali; jenfasizza r-rwol tal-fondi strutturali u l-istrumenti 
ta’ finanzjament l-oħra li jipprovdu aċċess għal u jiżguraw id-disponibbiltà tal-
infrastruttura bħat-trasport, it-telekomunikazzjoni u r-riċerka u l-innovazzjoni, fl-għoti ta' 
aċċess għall-oġġetti u s-servizzi pubbliċi fir-reġjuni, partikolarment fiż-żoni li mhumiex 
attraenti għall-investituri, u fl-għajnuna għat-tħeġġiġ ta’ skambji ta’ prattika tajba fl-għoti 
ta' servizzi ewlenin; jitlob, f’dan il-kuntest, għal iktar koerenza u koordinazzjoni bejn il-
politiki; 

4. Huwa tal-opinjoni li, sabiex il-proċeduri amministrattivi jkunu iktar effiċjenti, l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu obbligati jaderixxu mal-prinċipju tal-
multilingwiżmu billi jużaw, minbarra l-lingwa tagħhom stess, waħda mil-lingwi ta’ ħidma 
uffiċjali tal-UE u, jekk ikun possibbli, lingwa magħżula tal-pajjiż li jkun l-eqreb sieħeb 
f’termini ta’ kooperazzjoni ekonomika jew, jekk ikun possibbli li tiġi aċċertata, dik 
territorjali;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tissorvelja b’mod effikaċi, u tivvaluta mill-bidu, l-impatt 
tad-direttiva fuq ir-reġjuni, u biex tiżgura l-koordinazzjoni effikaċi tal-politiki kollha, 
partikolarment l-istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, billi tidentifika l-ħtiġijiet għall-
infrastruttura, it-taħriġ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u biex tagħmel kwlaunkwe modifika 
meħtieġa fil-livell reġjonali u lokali; 

6. Jistenna li d-direttiva tista’ fil-fatt iġġib magħha tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi, 
partikolarment dawk li jaffettaw lill-SMEs, li jippredominaw fil-qasam tas-servizzi;

7. Jitlob għal monitoraġġ xieraq u komprensiv għall-applikazzjoni tar-restrizzjonijiet 
stabbiliti fid-direttiva rigward is-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, filwaqt li jiġi 
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rrispettat it-taqsim tal-kompetenzi mal-Istati Membri. 


