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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien talKonsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin filmozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:
Suq uniku għall-impriżi u t-tkabbir
1. Jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni li għandhom l-għan li japprofondixxus-suq uniku;
2. Jisħaq li f’dinja globalizzata, is-suq uniku għandu jiżgura l-aħjar ambjent kummerċjali
possibbli għall-impriżi, u għandu jikkunsidra n-natura speċifika tal-SMEs sabiex
jinkoraġġixxi l-ħolqien tal-impjiegi, l-innovazzjoni u l-intraprenditorija fir-reġjuni kollha
tal-UE, inklużi ż-żoni rurali; jilqa’, għaldaqstant, l-evalwazzjoni ppjanata tal-‘Att dwar inNegozji ż-Żgħar’ u t-tisħiħ tal-prinċipju ‘Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir’;
3. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex itemmu d-dewmien u n-nuqqasijiet fittraspożizzjoni tad-direttivi tas-suq uniku, sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni mingħajr
tagħwiġ;
4. Jisħaq li l-aċċessibilità tas-suq uniku għar-reġjuni kollha tal-UE hija prerekwiżit għallmoviment tal-persuni, il-merkanzija, il-kapital u s-servizzi, u għaldaqstant għal suq uniku
b’saħħtu u dinamiku; jinnota, f’dan ir-rigward, ir-rwol importanti li għandha l-politika
reġjonali tal-Unjoni f’termini ta’ żvilupp fl-infrastruttura, partikularment fir-reġjuni li
huma l-anqas żviluppati u r-reġjuni l-aktar imbiegħda; jitlob li jiġu żviluppati sorsi
innovattivi ta' finanzjament (bħalma huma s-sħubiji pubbliċi-privati, bonds tal-proġetti u
ħlasijiet tal-utent); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex flimkien
jindirizzaw il-kumplessità tar-regoli li jiggvernaw il-proġetti li jiġġeneraw introjtu;
5. Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-politika reġjonali hija importanti għas-suċċess talIstrateġija Ewropa 2020 u għat-tisħiħ tas-suq uniku; jinnota li l-finanzjament strutturali
tal-UE għandu jiġi allokat b’mod dinamiku u li jħares ‘il quddiem biex ikomplu jittaffew
l-effetti negattivi fuq reġjuni li għandhom ftehimiet ta’ kummerċ internazzjonali u sabiex
ir-reġjuni tal-UE jiġu ppreparati għat-tibdil soċjoekonomiku; jitlob li jkun hemm aktar
politiki reġjonali ta’ użu faċli, iżda anke regoli aktar stretti kontra l-‘fund-shopping’, li
permezz tiegħu xi impriżi jistgħu jagħmlu użu ħażin mill-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni;
6. Jenfasizza li r-reġjuni li jinstabu fil-fruntieri interni tas-suq uniku huma l-ewwel li
jesperjenzaw il-konsegwenzi tat-tneħħija ta' dawn il-fruntieri; jitlob lill-Kummissjoni
tikkunsidra t-tħassib rigward ‘l-effett ta' limitu’ bejn ir-reġjuni tal-fruntiera li jgawdu minn
livelli ta' żvilupp iżda li jirċievu livelli ferm differenti ta' appoġġ finanzjarju taħt ilpolitika reġjonali tal-Unjoni; jitlob li jkun hemm dibattitu dwar il-ħolqien ta' kategoriji
intermedji ġusti bejn l-objettivi ta' 'konverġenza' u 'l-kompetittività reġjonali u talimpjieg';
7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiċċara ‘l-prinċipju ta’ kondizzjonalità’ msemmi fid-dibattitu
dwar il-ġejjieni tal-politika reġjonali tal-Unjoni, li, jekk ma tiġix implimentata kif xieraq,
tista’ twassal għall-impożizzjoni ta’ ħsara u sanzjonijiet inutli fuq benefiċjarji potenzjali
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taħt il-politika reġjonali, jiġifieri, l-impriżi u ċ-ċittadini tal-UE;
8. Jisħaq li s-servizzi huma sors uniku ta’ żvilupp għas-suq uniku; jenfasizza li d-Direttiva
tas-Servizzi hija pass importanti lejn suq uniku veru għas-servizzi, u li l-proċess ta’
traspożizzjoni għandu jsir mill-aktar fis possibbli u b’mod trasparenti; jenfasizza,
partikularment, il-ħtieġa għall-aċċess reġjonali ġust għas-servizzi ta’ interess ġenerali;
Suq Uniku għall-Ewropej
9. Huwa tal-opinjoni li l-kooperazzjoni territorjali (inkluż ir-Raggruppament Ewropew ta'
kooperazzjoni territorjali (REKT) u l-istrateġiji makro-reġjonali) jagħtu kontribut deċiżiv
għat-tneħħija ta’ fruntieri interni viżibbli u inviżibbli fis-suq uniku; jitlob, f’dan irrigward, sabiex il-baġit ta’ wara l-2013 għall-kooperazzjoni territorjali jiżdied;
10. Jilqa’ l-ħolqien propost għal Statut tal-Fondazzjonijiet Ewropej; jitlob li jinħoloq Statut
tal-Fondazzjonijiet Ewropej sabiex jiġu ffaċilitati inizjattivi bejn il-fruntieri u sabiex
jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ ċittadinanza tal-UE lil hinn mill-fruntieri;
Governanza u Sħubija fis-suq uniku
11. Japprezza l-approċċ ta’ governanza tal-Kummissjoni fuq ħafna livelli, li huwa meħtieġ
sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ġenwina minn parteċipanti politiċi u ekonomiċi
reġjonali u lokali;
12. Jitlob lill-Kummissjoni tinvolvi aktar lill-Kumitat għar-Reġjuni u lill-Parlament, u taħdem
magħhom biex jiġu mmonitorjati kontinwament il-potenzjal u l-konsegwenzi attwali tattisħiħ tas-suq uniku; jilqa’, għaldaqstant, l-idea ta' forum ta’ suq uniku.
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