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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

24. Jenfasizza li s-settur privat huwa mutur 

kruċjali għat-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien 

tal-impjiegi; jirrimarka li r-regolamenti u 

l-prattiki nazzjonali individwali, flimkien 

ma' implimentazzjoni inadegwata tal-

prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku, 
jistgħu jirriżultaw f'ostakli u piżijiet bla 

bżonn u dannużi għall-imprendituri u l-

konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jiżguraw applikazzjoni 

xierqa u infurzar aħjar tal-prinċipju ta' 

rikonoxximent reċiproku u strumenti 

kosteffiċjenti għas-soluzzjoni tat-tilwim; 

24. Jenfasizza li s-settur privat huwa mutur 

kruċjali għat-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien 

tal-impjiegi; jiġbed l-attenzjoni li 

traspożizzjoni mhux uniformi u 

inadegwata tar-regoli u tal-prinċipji tas-

Suq Uniku jistgħu jirriżultaw f'ostakoli u 

piżijiet bla bżonn u ta' ħsara għall-

intraprendituri u għall-konsumaturi;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jenfasizza li kundizzjonijiet aħjar għat-

trawwim ta' negozji ġodda u SMEs jistgħu 

jirriżultaw f'innovazzjoni aktar attiva u 

ħolqien ta' impjiegi, minbarra li jiġġeneraw 

tkabbir sostenibbli; ifakkar li għad hemm 

ħafna ostakli, xi wħud minnhom 

burokratiċi, li jfixklu l-iżvilupp tal-SMEs 

internament u internazzjonalment; jappella 

biex jiġu identifikati u eliminati l-ostakli li 

jimpedixxu t-tkabbir domestiku u 

internazzjonali; 

27. Jenfasizza li kundizzjonijiet aħjar għat-

trawwim ta' negozji ġodda u SMEs jistgħu 

jirriżultaw f'innovazzjoni aktar attiva u 

ħolqien ta' impjiegi, minbarra li jiġġeneraw 

tkabbir sostenibbli; ifakkar li għad hemm 

ħafna ostakli, xi wħud minnhom 

burokratiċi, li jfixklu l-iżvilupp tal-SMEs 

internament u internazzjonalment; jappella 

biex jiġu identifikati u eliminati l-ostakli 

mhux ġustifikati li jimpedixxu t-tkabbir 

domestiku u internazzjonali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jinnota li s-sens ta' appartenenza fuq 

ħafna livelli fir-rigward tal-governanza 

effikaċi tas-Suq Uniku jista' jintlaħaq 

b'suċċess permezz tad-

deregolamentazzjoni, minn naħa, u kultura 

ta' infurzar regolatorju usa', min-naħa l-

oħra; jappella biex jiġi żviluppat il-kapital 

uman, fost l-oħrajn abbażi ta' 

informazzjoni aktar aċċessibbli u taħriġ 

xieraq biex jogħlew il-livelli ta' għarfien u 

ta' sensibilizzazzjoni; 

46. Jinnota li s-sens ta' appartenenza fuq 

ħafna livelli fir-rigward tal-governanza 

effikaċi tas-Suq Uniku jista' jintlaħaq 

b'suċċess permezz ta' regolamentazzjoni 

aħjar, minn naħa, u kultura ta' infurzar 

regolatorju usa', min-naħa l-oħra; jappella 

biex jiġi żviluppat il-kapital uman, fost l-

oħrajn abbażi ta' informazzjoni aktar 

aċċessibbli u taħriġ xieraq biex jogħlew il-

livelli ta' għarfien u ta' sensibilizzazzjoni; 

Or. en 

 

 


