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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

A. A. billi Suq Uniku li jiffunzjona tajjeb u 

effettiv ibbaŜat fuq ekonomija ta’ suq 

soëjali kompetittiva ħafna huwa meħtieā 

aktar minn qatt qabel sabiex jagħti spinta 

lit-tkabbir u l-kompetittività u joħloq l-

impjiegi sabiex l-ekonomija Ewropea terāa' 

tieħu l-ħajja; billi s-Suq Uniku għandu 

jaħdem għal dan il-għan billi jipprovdu 

reazzjoni konkreta għall-kriŜi filwaqt li 

jiŜguraw is-sikurezza tal-konsumaturi u 

jrawwem il-koeŜjoni soëjali; 

A. A. billi Suq Uniku li jiffunzjona tajjeb u 

effettiv ibbaŜat fuq ekonomija ta’ suq 

soëjali kompetittiva ħafna mmirata lejn 
impjieg mifrux bis-sħiħ u l-progress 
soëjali, huwa meħtieā aktar minn qatt 

qabel sabiex jagħti spinta lit-tkabbir u l-

kompetittività u joħloq l-impjiegi sabiex l-

ekonomija Ewropea terāa' tieħu l-ħajja; 

billi s-Suq Uniku għandu jaħdem għal dan 

il-għan billi jipprovdu reazzjoni konkreta 

għall-kriŜi filwaqt li jiŜguraw is-sikurezza 

tal-konsumaturi u jrawwem il-koeŜjoni 

soëjali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

J. billi s-Suq Uniku bħala s-sinsla tal-

Unjoni, u l-funzjonament tajjeb tiegħu 

bħala l-baŜi u l-qafas għal irkupru 

ekonomiku u soëjali fl-Ewropa, huma ta’ 

importanza kbira; billi f'dan il-kuntest ir-

rispett għad-drittijiet soëjali, f'konformità 

mal-liāi u l-prassi nazzjonali li jirrispettaw 
il-liāi tal-Unjoni, huwa indispensabbli; 

J. billi s-Suq Uniku bħala s-sinsla tal-

Unjoni, u l-funzjonament tajjeb tiegħu 

bħala l-baŜi u l-qafas għal irkupru 

ekonomiku u soëjali fl-Ewropa, huma ta’ 

importanza kbira; billi f'dan il-kuntest ir-

rispett għad-drittijiet soëjali u l-ftehimiet 
kollettivi f'konformità mal-liāi u l-prassi 

nazzjonali huwa indispensabbli; 
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O. billi l-President tal-Kunsill Ewropew 
enfasizza, fir-rapport tiegħu imsemmi 
hawn fuq tas-26 ta’ Āunju 2012, l-
importanza ta’ kompatibilità sħiħa mas-
Suq Uniku kif ukoll il-ftuħ u t-
trasparenza fil-proëess lejn unjoni 
ekonomika u monetarja aktar profonda; 
billi, fir-rapport finali tal-5 ta' Diëembru 
2012, il-President tal-Kunsill Ewropew 
enfasizza l-importanza ulterjuri, fil-futur 
qarib, li jitlesta s-Suq Uniku peress li 
jservi ta' għodda b'saħħitha għall-
promozzjoni tat-tkabbir; 

imħassar 
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T. N. billi l-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jintroduëu ‘test tas-Suq Uniku’ 

fil-livell nazzjonali bil-għan li jiāi vvalutat 

jekk leāiŜlazzjoni ādida adottata fl-livell 

nazzjonali jistax ikollha impatt negattiv fuq 

il-funzjonament effettiv tas-Suq Uniku; 

billi l-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-

vijabbiltà ta' sistema ta' notifika għal 
abbozz ta' liāijiet nazzjonali li jista' 

jkollhom impatt negattiv fuq il-

funzjonament tas-Suq Uniku, u b'hekk 

tissupplimenta l-proëedura stabbilita fid-

Direttiva 98/34/KE għall-ħolqien ta' 

strument orizzontali, li jsaħħaħ in-natura 

preventiva tagħħa meta l-Kummissjoni 

tressaq opinjoni dettaljata dwar abbozz ta' 

liāi u tiŜgura l-applikazzjoni tagħha sabiex 

tirrimedja għall-applikazzjoni mhux 

sodisfaëenti tal-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni fl-

livell lokali; 

T. N. billi l-Istati Membri u l-Kummissjoni 

għandhom jintroduëu ‘test tas-Suq Uniku’ 

fil-livell nazzjonali bil-għan li jiāi vvalutat 

jekk leāiŜlazzjoni ādida adottata fl-livell 

nazzjonali jistax ikollha impatt negattiv fuq 

il-funzjonament effettiv tas-Suq Uniku; 

billi l-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-

vijabbiltà ta' mekkaniŜmu ta' 
konsultazzjoni li jista' jgħin lill-Istati 
Membri fuq talba tagħhom fil-kaŜ ta' 
abbozz ta' liāijiet nazzjonali li jista' 

jkollhom impatt negattiv fuq il-

funzjonament tas-Suq Uniku, u b'hekk 

tissupplimenta l-proëedura stabbilita fid-

Direttiva 98/34/KE għall-ħolqien ta' 

strument orizzontali, li jsaħħaħ in-natura 

preventiva tagħħa meta l-Kummissjoni 

tressaq opinjoni dettaljata dwar abbozz ta' 

liāi u tiŜgura l-applikazzjoni tagħha sabiex 

tirrimedja għall-applikazzjoni mhux 

sodisfaëenti tal-leāiŜlazzjoni tal-Unjoni fl-

livell lokali; 
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 AMa. billi l-Att tas-Suq Uniku jinkludi t-
tħabbira tal-pubblikazzjoni ta' proposta 
tal-Kummissjoni għal regolament dwar l-
eŜerëizzju tad-dritt għat-teħid ta' azzjoni 
kollettiva; jinnota li din il-proposta āiet 
irtirata f'Settembru 2012; jesprimi t-tama 
tiegħu li l-Kummissjoni tressaq proposta 
riveduta, li tirrispetta d-dritt għat-teħid ta' 
azzjoni kollettiva; 
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BK. billi r-rapport jelenka numru ta’ 
prijoritajiet għas-swieq tal-enerāija u t-
trasport, u billi ħafna minn dawk il-
prijoritajiet jindikaw in-nuqqas ta’ 
investimenti u kompetizzjoni nazzjonali u 
Ewropej f’xi oqsma; billi jinħtieāu aktar 
riëerka u informazzjoni bbaŜata fuq l-
evidenza għal dawn is-swieq sabiex isir 
kaŜ b’saħħtu għal azzjonijiet speëifiëi u 
għal sejħiet lill-Istati Membri; billi 
infrastruttura tat-trasport Ewropea 
integrata, interoperabbli u aëëessibbli, l-
istabbiliment ta' suq intern tal-enerāija 
filwaqt li tiāi Ŝgurata l-kompetizzjoni soda 
u t-tisħiħ tal-protezzjoni tal-konsumaturi, 
u politika ambizzjuŜa industrijali Ewropea 

huma vitali biex jiāi Ŝgurat il-
funzjonament tajjeb tas-Suq Uniku; 

BK. billi huwa importanti li l-Istati 
Membri jkunu ħielsa biex jiddeterminaw 
il-mod kif jorganizzaw is-settur tat-
trasport pubbliku u tal-enerāija tagħhom; 
billi politika Ewropea industrijali 

ambizzjuŜa hija vitali; 
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BM. billi ë-ëittadini Ewropej għadhom ma 

bbenefikawx bis-sħiħ mill-potenzjal tas-

Suq Uniku f’ħafna oqsma, b’mod 

partikolari mill-moviment liberu tal-

persuni u tal-ħaddiema; billi l-mobbiltà 
tax-xogħol fl-Ewropa kollha għadha 
baxxa wisq u jeħtieāu miŜuri aktar 

b'saħħithhom sabiex jitneħħew l-ostakli li 
fadal u biex jiāi Ŝgurat il-prinëipju tat-

trattament ugwali tal-ħaddiema fi ħdan il-

kamp ta' applikazzjoni tat-Trattati u 

f'konformità mal-liāi u l-prassi nazzjonali; 

BM. billi ë-ëittadini Ewropej għadhom ma 

bbenefikawx bis-sħiħ mill-potenzjal tas-

Suq Uniku f’ħafna oqsma, b’mod 

partikolari mill-moviment liberu tal-

persuni u tal-ħaddiema; billi jeħtieāu 

miŜuri aktar b'saħħithhom sabiex jiāi 

Ŝgurat il-prinëipju tat-trattament ugwali tal-

ħaddiema fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni 

tat-Trattati u f'konformità mal-liāi u l-

prassi nazzjonali; 
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