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SUGGESTIONS

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin u l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitati responsabbli, biex 
jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

A. billi ftehim mar-Renju Unit irid jiżgura bilanċ tad-drittijiet u l-obbligi, jirrispetta l-
integrità sħiħa tas-suq intern u l-unjoni doganali tal-UE, u jiggarantixxi kundizzjonijiet 
ekwi;

1. Itenni bil-qawwa li l-Ftehim dwar il-Ħruġ irid jiġi implimentat b'mod sħiħ fil-partijiet 
kollha tiegħu miż-żewġ naħat, u dan jista' jkun indikatur b'saħħtu tal-bona fide li biha se 
jitwettqu n-negozjati dwar il-ftehim futur;

2. Jemmen li huwa fl-interess reċiproku tal-UE u tar-Renju Unit li tiġi segwita relazzjoni 
ambizzjuża, wiesgħa u bbilanċjata permezz tal-ftehim futur;

3. Jenfasizza li ċ-ċittadini, in-negozji, u l-Istituzzjonijiet kollha tal-UE għandhom ikunu lesti 
għal sħubija ġdida mar-Renju Unit fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni;

Is-suq intern

4. Jenfasizza li l-ftehim futur għandu jinkludi arranġamenti reċiproċi dwar aċċess għas-suq 
ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat għall-prodotti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku u r-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali;

5. Jemmen li pajjiż terz taħt l-ebda ċirkostanza ma jista' jkollu l-istess drittijiet u jgawdi 
mill-istess benefiċċji bħal Stat Membru; ifakkar, għalhekk, li ftehim ta' kummerċ ħieles 
ibbilanċjat, ambizzjuż u wiesa' jista' jiġi miftiehem biss jekk jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi permezz ta' impenji robusti;

6. Jenfasizza li l-allinjament regolatorju dinamiku fir-rigward tas-sorveljanza tas-suq tal-
prodotti u l-istandards robusti tal-prodotti għandu jkun parti essenzjali u insostitwibbli ta' 
kwalunkwe ftehim futur sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tal-UE u 
livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumaturi tal-UE permezz ta' sorveljanza tas-suq 
effetiva; jissottolinja li kundizzjonijiet ekwi jirrikjedu mekkaniżmu orizzontali, bħal qafas 
ta' governanza ġenerali li jkopri l-oqsma ta' kooperazzjoni kollha, biex jiġu żgurati l-
effetività tal-implimentazzjoni, l-infurzar u s-soluzzjoni tat-tilwim permezz ta' 
awtoritajiet domestiċi b'riżorsi adegwati u proċeduri amministrattivi u ġudizzjarji 
effettivi;

7. Ifakkar li fi kwalunkwe każ ftehim ġdid se jwassal għal verifiki u kontrolli doganali qabel 
ma l-prodotti jidħlu fis-suq intern u jinsisti li s-salvagwardja tal-konformità tal-prodotti 
mar-regoli tas-suq intern hija tal-akbar importanza; iqis li l-proċeduri operattivi li 
għandhom l-għan li jissalvagwardjaw is-suq intern għall-prodotti u l-unjoni doganali 
għandhom jaraw li l-"burokrazija żejda" tinżamm f'livelli minimi, speċjalment għall-
SMEs; 
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8. Jemmen bil-qawwa li l-arranġamenti għandhom jinkludu dispożizzjonijiet dwar l-aċċess 
għas-suq u t-trattament nazzjonali fl-ambitu tar-regoli tal-Istat ospitanti biex jiġi żgurat li 
l-fornituri tas-servizzi tal-UE jiġu ttrattati b'mod mhux diskriminatorju mir-Renju Unit, 
inkluż fir-rigward tal-istabbiliment; Jenfasizza li l-arranġamenti l-ġodda għandhom 
jippermettu d-dħul u s-soġġorn temporanju ta' ċittadini tal-UE fir-Renju Unit għal finijiet 
ta' negozju bl-għan li jipprovdu s-servizzi;

9. Jenfasizza li għandhom jiġu inklużi arranġamenti ambizzjużi biex jiġu ffaċilitati l-flussi 
tad-data u l-kummerċ elettroniku, biex jiġu indirizzati l-ostakli mhux ġustifikati għall-
kummerċ b'mezzi elettroniċi, u biex jiġi żgurat ambjent online miftuħ, sigur u affidabbli 
għan-negozji u l-konsumaturi;

10. Jenfasizza li s-suq tal-akkwist pubbliku għandu jibqa' ugwalment miftuħ fuq iż-żewġ 
naħat, sakemm ikun hemm kundizzjonijiet ekwi effettivi li jkopru kull aspett rilevanti; 
jiddispjaċih li s-settur tal-akkwist pubbliku mhuwiex imsemmi fil-mandat tar-Renju Unit 
għan-negozjati;

Id-dwana

11. Jenfasizza l-importanza li tinżamm l-integrità tal-unjoni doganali u l-proċeduri tagħha, li 
jiggarantixxu s-sikurezza tal-konsumaturi u l-interessi ekonomiċi tal-UE u tal-intrapriżi 
tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' investiment ikbar fil-faċilitajiet ta' kontroll doganali fil-
punti ta' tranżitu komuni;

12. Jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa tal-arranġamenti dwar il-fruntiera Irlandiża hija 
kruċjali għan-negozju, u li l-Artikolu 12 tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq li 
jikkonċerna l-applikazzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar tal-protokoll għandu jiġi 
implimentat b'bona fide;

13. Jissottolinja li kwalunkwe ftehim futur għandu jistabbilixxi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni 
doganali komprensivi biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ transkonfinali;

14. Jenfasizza li, għall-manifatturi u n-negozjanti tal-UE, l-arranġamenti l-ġodda fil-qasam 
doganali u f'oqsma oħrajn għandhom jiżguraw kundizzjonijiet ugwalment ta' benefiċċju 
fir-rigward tal-kontropartijiet tagħhom fir-Renju Unit; 

15. Jenfasizza li huwa ferm mixtieq li r-Renju Unit iżomm il-klassifikazzjoni attwali tal-
prodotti abbażi tat-Tariffa Integrata tal-Komunitajiet Ewropej (TARIC) sabiex il-
proċeduri jibqgħu simplifikati u jitnaqqas il-piż regolatorju;

Il-politika tal-konsumatur

16. Jenfasizza li l-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u d-drittijiet taċ-
ċittadini skont l-acquis tal-UE m'għandhom jiġu affettwati b'mod negattiv minn l-ebda 
ftehim futur;

17. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni regolatorja, bħal dik li sseħħ ma' pajjiżi terzi 
oħra, sabiex jiġu indirizzati l-ostakli mhux tariffarji u jiġu segwiti objettivi ta' interess 
pubbliku, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-konsumaturi tal-UE inkluż biex jiġi żgurat 
ambjent sigur u affidabbli għall-konsumaturi u n-negozji online, kif ukoll biex jiġu 
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miġġielda l-prattiki kummerċjali inġusti.

***


