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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
dwar it-tisħiħ tas-suq uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi
(2020/2020(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2018/958 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Ġunju 2018 dwar test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni 
ġdida tal-professjonijiet, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2018/1724 tat-2 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi 
gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-
servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Settur Ewropew tal-bejgħ bl-
imnut adattat għas-seklu 21" tad-19 ta' April 2018 (COM(2018)0219), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-pakkett dwar 
is-suq uniku1,

– wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "Contribution to Growth: The Single Market for 
Services - Delivering Economic benefits for citizens and businesses" (Il-Kontribut għat-
Tkabbir: Is-Suq Uniku għas-Servizzi - Benefiċċji Ekonomiċi għaċ-Ċittadini u għan-
Negozji) ta' Frar 2019, ikkummissjonat mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 dwar l-
identifikazzjoni u l-indirizzar tal-ostakli għas-Suq Uniku (COM(2020)0093), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 dwar pjan 
ta' azzjoni fit-tul għal implimentazzjoni u infurzar aħjar tar-regoli tas-suq uniku 
(COM(2020)0094), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi d-Direttiva dwar is-Servizzi u d-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali huma 
strumenti ewlenin biex jindirizzaw l-ostakoli għall-moviment liberu tas-servizzi fl-
Unjoni Ewropea, iżda l-potenzjal tas-suq uniku għas-servizzi għadu fil-biċċa l-kbira 

1 Testi adottati, P8_TA(2018)0511.
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mhux sfruttat;

B. billi s-servizzi jikkostitwixxu madwar 70 % tal-attività ekonomika kollha fl-UE u 
proporzjon simili tal-impjiegi tagħha, filwaqt li s-sehem tas-servizzi fil-kummerċ intra-
UE huwa biss madwar 20 %;

C. billi studji juru li l-kisbiet potenzjali tal-ikkompletar tas-suq uniku għas-servizzi 
permezz ta' implimentazzjoni effettiva u armonizzazzjoni aħjar tar-regolamenti jistgħu 
jkunu mill-inqas EUR 297 biljun, li jikkorrispondu għal 2 % tal-PDG tal-UE;

D. billi l-UE bħalissa qed tħabbat wiċċha ma' reċessjoni u qgħad li qed jiżdied ikkawżati 
mill-pandemija tal-COVID-19 u, b'hekk, l-ikkompletar tas-suq uniku għas-servizzi 
huwa mod intelliġenti u effikaċi ta' kif jinħoloq tkabbir ekonomiku mingħajr infiq 
pubbliku addizzjonali;

E. billi huwa meħtieġ suq tas-servizzi aktar integrat u interkonness biex jiġi indirizzat it-
tibdil fil-klima, tinħoloq ekonomija sostenibbli u jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew;

F. billi l-frammentazzjoni, ir-regolamenti nazzjonali restrittivi u r-regolamentazzjoni żejda 
mhux biss ixekklu n-negozji, iżda wkoll iweġġgħu lill-konsumaturi, li għandhom inqas 
għażliet u jħallsu prezzijiet ogħla;

G. billi l-implimentazzjoni effettiva tar-regoli eżistenti u l-abolizzjoni tar-rekwiżiti 
eċċessivi jiddependu mill-Istati Membri;

H. billi l-implimentazzjoni mhux kompluta tal-leġiżlazzjoni eżistenti toħloq distakk fl-
infurzar, minħabba li jista' jkun ukoll impossibbli li d-dispożizzjonijiet mhux 
implimentati kif suppost jiġu infurzati b'mod effikaċi;

I. billi l-proċeduri amministrattivi onerużi, ir-regolamenti nazzjonali diverġenti u, 
speċjalment, l-ostakoli għall-aċċess għall-informazzjoni meħtieġa ħolqu 
diskriminazzjoni u għamlu l-involviment fil-kummerċ transfruntier ikkumplikat, b'mod 
partikolari għal kumpaniji iżgħar;

L-indirizzar tal-ostakoli fis-suq uniku 

1. Jissottolinja li l-promozzjoni tas-suq uniku, inkluż il-moviment liberu tas-servizzi u tal-
persuni, hija fundamentali biex tiġi indirizzata l-kriżi ekonomika kkawżata mill-
COVID-19; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jtaffu r-restrizzjonijiet fuq il-moviment 
liberu fis-suq uniku mill-aktar fis possibbli;
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2. Jenfasizza li, fl-Unjoni Ewropea, il-burokrazija żejda, il-prattiki amministrattivi onerużi 
u r-restrizzjonijiet regolatorji għall-fornituri tas-servizzi qegħdin joħolqu ostakoli 
inġustifikati li jċaħħdu liċ-ċittadini mill-impjiegi, lill-konsumaturi mill-għażliet u lill-
imprendituri mill-opportunitajiet;

3. Ifakkar li d-Direttiva dwar is-Servizzi għandha l-għan li tnaqqas il-frammentazzjoni, 
tapprofondixxi l-integrazzjoni tas-suq uniku u twitti t-triq kemm għan-negozji kif ukoll 
għall-konsumaturi biex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom;

4. Ifakkar li d-Direttiva dwar is-Servizzi u d-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali 
jibnu fuq ir-rikonoxximent reċiproku biex jiffaċilitaw il-moviment liberu tas-servizzi;

5. Jiddispjaċih li l-Istati Membri ta' spiss jużaw raġunijiet ta' interess pubbliku biex jiżolaw 
is-suq intern tagħhom; jenfasizza li r-rekwiżiti bħal restrizzjonijiet territorjali u testijiet 
tal-ħtiġijiet ekonomiċi joħolqu ostakoli inġustifikati għall-istabbiliment transfruntier;

6. Ifakkar fl-importanza tal-proposta tal-Kummissjoni għal proċedura ta' notifika fil-qasam 
tas-servizzi riveduta; jiddispjaċih li l-proposta ma setgħetx tiġi adottata minħabba n-
nuqqas ta' qbil fil-Kunsill;

7. Jinnota li l-iskop tal-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għal e-card Ewropea tas-
servizzi kien li tindirizza l-ostakoli amministrattivi li għadhom stabbiliti; jissottolinja li 
tali ostakoli jiswew ħafna flus għall-fornituri tas-servizzi, u jkomplu jikkostitwixxu 
diżinċentiv sinifikanti għall-forniment transfruntier tas-servizzi fis-suq uniku;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni attwali u 
jevitaw ir-regolamentazzjoni żejda u r-rekwiżiti mhux meħtieġa, biex b'hekk jiffaċilitaw 
il-forniment transfruntier tas-servizzi u jiżguraw kundizzjonijiet ekwi; 

9. Jistieden lill-parlamenti nazzjonali jinvolvu ruħhom b'mod attiv fl-appoġġ għall-infurzar 
tar-regoli eżistenti u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom ta' skrutinju fuq l-awtoritajiet 
nazzjonali;

10. Iħeġġeġ lill-partijiet ikkonċernati, lill-komunità tan-negozju u lis-sħab soċjali jagħmlu l-
parti tagħhom biex jistiednu lill-gvernijiet jagħtu ħajja ġdida lis-settur tas-servizzi 
Ewropew; 

L-iżgurar tal-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti

11. Jinnota li l-moviment liberu tas-servizzi huwa fil-qalba tas-suq uniku, u jista' jipprovdi 
qligħ ekonomiku sostanzjali, dment li jkun hemm infurzar suffiċjenti u attiv mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali, mill-qrati nazzjonali u mill-Kummissjoni; 

12. Jirrimarka li l-prezz għal implimentazzjoni inadegwata jitħallas min-negozji u mill-
konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħti prijorità 
lill-azzjoni ta' infurzar u tnaqqas l-ostakoli f'oqsma li għandhom impatt ekonomiku 
sinifikanti; 

13. Jenfasizza li spiss ħafna jiġu invokati raġunijiet prevalenti ta' interess pubbliku mill-
Istati Membri b'mod li jagħmel ħsara lis-suq uniku għas-servizzi; jistieden lill-
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Kummissjoni ttejjeb il-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-Istati Membri fit-traspożizzjoni u 
fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni; 

14. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tagħmel użu mill-mezzi kollha għad-dispożizzjoni 
tagħha sabiex tiżgura l-infurzar sħiħ tar-regoli eżistenti; jitlob li jiġu applikati proċeduri 
ta' ksur rapidi kull meta jiġi identifikat ksur serju tal-leġiżlazzjoni rilevanti;

15. Jitlob li l-Kummissjoni turi aktar ħeġġa biex tiżgura koordinament u skambju ta' 
informazzjoni effiċjenti bejn l-Istati Membri sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
proċeduri u tal-kontrolli għall-forniment transfruntier tas-servizzi;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu l-pjan ta' azzjoni fit-tul għal 
implimentazzjoni u infurzar aħjar tar-regoli tas-suq uniku sabiex jimmassimizzaw il-
potenzjal tas-suq uniku għas-servizzi.

It-tisħiħ taċ-ċarezza regolatorja: portali ta' informazzjoni nazzjonali

17. Jissottolinja l-importanza tal-gateway diġitali unika bħala punt ta' aċċess online għall-
informazzjoni, għall-proċeduri u għas-servizzi ta' assistenza nazzjonali u tal-UE fis-suq 
uniku; 

18. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jimplimentaw il-gateway diġitali unika b'mod 
favorevoli għall-SMEs, billi jipprovdu informazzjoni ċċentrata fuq l-utenti, servizzi ta' 
assistenza u proċeduri fuq il-gateway, sabiex jagħmluha, kemm jista' jkun, punt uniku 
ta' servizz virtwali, u jiżguraw livell massimu ta' ċentralità tal-utenti; 

19. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jipprovdu sistematikament 
informazzjoni faċli għall-utenti permezz tal-gateway diġitali unika għal-leġiżlazzjoni 
ġdida kollha tal-UE li toħloq drittijiet jew obbligi għaċ-ċittadini u għan-negozji;

20. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, fid-dawl tal-kriżi attwali, iħaffu l-ħidma tagħhom fid-
diġitalizzazzjoni, speċjalment għal proċeduri li jaffettwaw in-negozji;

21. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tassisti lill-awtoritajiet nazzjonali f'kull Stat Membru 
bil-ħolqien ta' portal nazzjonali ta' informazzjoni dwar is-suq uniku li jipprovdi lill-
konsumaturi, lill-impjegati u lin-negozji bl-informazzjoni li ġejja:

a. ir-regoli nazzjonali u tal-UE li l-kumpaniji jridu japplikaw fl-Istat Membru 
inkwistjoni;

b. l-azzjoni li l-kumpaniji jridu jieħdu biex ikunu konformi ma' dawn ir-regoli, miġbura 
fil-qosor skont il-proċedura, bi gwida pass pass;

c. id-dokumenti li l-kumpaniji jrid ikollhom disponibbli u f'liema medda ta' żmien; 
d. l-awtoritajiet li jridu jikkuntattjaw il-kumpaniji biex jiksbu l-awtorizzazzjoni 

meħtieġa, eċċ.;

22. Jirrakkomanda li l-portali ta' informazzjoni nazzjonali għandhom jassistu lill-kumpaniji 
barranin li jkunu jixtiequ jagħmlu negozju fl-Istat Membru inkwistjoni, kif ukoll lill-
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kumpaniji lokali li jkunu jixtiequ jesportaw servizzi u prodotti lejn Stati Membri oħrajn; 

23. Iħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn il-portali ta' informazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri 
sabiex ikun żgurat li l-kumpaniji, l-impjegati u ċ-ċittadini jiġu pprovduti 
b'informazzjoni korretta, komprensiva u aġġornata; 

24. Jitlob li l-Kummissjoni tiżvolġi rwol ta' koordinament fil-kondiviżjoni tal-informazzjoni 
bejn il-portali ta' informazzjoni nazzjonali;

25 Jenfasizza li l-portali ta' informazzjoni nazzjonali kollha għandhom ikunu aċċessibbli 
permezz tal-gateway diġitali unika;

26. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe direttiva ġdida jew regolament ġdid 
dwar is-suq uniku jkunu jinkludu rekwiżit li jiġi stabbilit punt ta' kuntatt ta' 
informazzjoni nazzjonali;

Forniment ta' evalwazzjonijiet: it-tabella ta' valutazzjoni tas-suq uniku u l-indikaturi 
tar-restrittività

27. Jappoġġja l-inizjattiva preliminari tal-Kummissjoni li taġġorna t-tabella ta' valutazzjoni 
tas-suq uniku b'ġabra ġdida ta' indikaturi li tintuża biex tiġi evalwata l-implimentazzjoni 
min-naħa tal-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni rilevanti dwar is-suq uniku;

28. Jirrakkomanda li t-tabella ta' valutazzjoni aġġornata tas-suq uniku tanalizza l-
kwistjonijiet rilevanti minn perspettiva tal-utent finali, billi tevalwa jekk it-tħassib u l-
ilmenti humiex solvuti, pereżempju, fil-qafas ta' SOLVIT;

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta metodu ta' evalwazzjoni kwantitattiv u kwalitattiv; 
jinnota l-importanza li jiġi evalwat jekk id-direttivi rilevanti tal-UE humiex 
implimentati fil-ħin u kif maħsub mil-leġiżlaturi tal-UE;

30. Jirrakkomanda li tabella ta' valutazzjoni aġġornata tas-suq uniku tkun marbuta mal-
indikaturi tar-restrittività eżistenti, u tidentifika r-restrizzjonijiet tas-servizzi u d-diversi 
livelli ta' implimentazzjoni u infurzar tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE;

31. Jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-indikaturi tar-restrittività eżistenti biex tgħin lill-
Istati Membri jidentifikaw f'liema oqsma jridu jsiru sforzi biex jitnaqqsu r-
restrizzjonijiet, kif ukoll tissorvelja l-isforzi tagħhom fit-tnaqqis tar-restrizzjonijiet.

32. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-konsegwenzi ekonomiċi negattivi tal-pandemija tal-coronavirus żiedu biss l-urġenza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-settur tas-servizzi għat-tkabbir u l-impjiegi. B'hekk, il-moviment 
liberu tas-servizzi fis-suq uniku għandu jkun prijorità assoluta tal-aġenda politika. Din ir-
riżoluzzjoni għandha l-għan li tagħti ċarezza u trasparenza akbar lin-negozji u lill-
konsumaturi, u li tindirizza l-frammentazzjoni tas-suq uniku billi tqiegħed lill-Istati Membri 
quddiem ir-responsabbiltà tagħhom li jimplimentaw sewwa l-ittra u l-ispirtu tad-direttiva 
dwar is-servizzi.

Għaldaqstant, ir-rapporteur jirrakkomanda li (I) jiġu indirizzati direttament l-ostakoli 
nazzjonali fis-suq uniku, (II) jiġi żgurat infurzar adegwat tal-leġiżlazzjoni eżistenti, (III) 
tissaħħaħ iċ-ċarezza regolatorja billi jiġu introdotti portali ta' informazzjoni nazzjonali u (IV) 
jiġu pprovduti għodod ta' evalwazzjoni addizzjonali permezz ta' tabelli ta' valutazzjoni tas-suq 
uniku u indikaturi tar-restrittività.

Il-potenzjal mhux sfruttat tas-servizzi għat-tkabbir u l-impjiegi 

Is-settur tas-servizzi huwa l-magna ta' tkabbir indispensabbli tal-Unjoni Ewropea. Huwa 
jikkostitwixxi madwar 70 % tal-PDG tal-UE u proporzjon simili tal-impjiegi tagħha. 
Minħabba n-natura tal-forniment tas-servizzi, huwa interkonness b'mod strett ma' setturi 
ekonomiċi oħrajn, bħall-manifattura u l-ekonomija diġitali. Għalhekk, suq intern li jiffunzjona 
aħjar għas-servizzi huwa neċessità kruċjali għal ekonomija Ewropea aktar kompetittiva u 
innovattiva. 

Id-Direttiva dwar is-Servizzi u d-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali kienu passi ewlenin 
importanti fl-indirizzar tal-ostakoli eżistenti għall-moviment liberu tas-servizzi fl-UE. 
Madankollu, il-potenzjal tas-suq uniku għas-servizzi għadu fil-biċċa l-kbira mhux sfruttat. 
Anki wara bosta snin, id-direttivi għadhom mhumiex implimentati bis-sħiħ fl-Istati Membri 
kollha. Hemm ħafna evidenza li turi kif il-burokrazija żejda, il-prattiki diskriminatorji u r-
restrizzjonijiet regolatorji qegħdin joħolqu ostakoli inġustifikati li jċaħħdu liċ-ċittadini mill-
impjiegi, lill-konsumaturi mill-għażliet u lill-imprendituri mill-opportunitajiet. L-ikkompletar 
tas-suq uniku huwa mxekkel ukoll minn azzjoni ta' infurzar insuffiċjenti kemm mill-
Kummissjoni, kif ukoll mill-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali. 

Quddiem reċessjoni storika u qgħad li qed jiżdied minħabba l-pandemija tal-coronavirus, 
risposta Ewropea ambizzjuża hija fundamentali. L-ikkompletar tas-suq uniku għas-servizzi 
huwa wieħed mill-ftit oqsma li fihom nistgħu niġġeneraw tkabbir mingħajr ma nżidu d-dejn 
pubbliku. Skont studji li saru, il-benefiċċji ta' implimentazzjoni effettiva u armonizzazzjoni 
aħjar tar-regolamenti dwar is-servizzi jistgħu jkunu ta' mill-inqas madwar EUR 297 biljun, li 
jikkorrispondu għal 2 % tal-PDG tal-UE. 

L-indirizzar tal-ostakoli nazzjonali fis-suq uniku 

Implimentazzjoni insuffiċjenti u nuqqas ta' infurzar ikollhom konsegwenzi ta' ħsara kemm 
għall-konsumaturi kif ukoll għall-fornituri tas-servizzi fl-Unjoni Ewropea. L-SMEs, b'mod 
partikolari, ibatu minħabba burokrazija żejda u ostakoli amministrattivi inġustifikati. 
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Sfortunatament, xi Stati Membri ta' spiss jużaw raġunijiet ta' interess pubbliku biex jiżolaw is-
suq intern tagħhom. B'mod partikolari, ir-regolamentazzjoni żejda, ir-rekwiżiti legali onerużi, 
ir-restrizzjonijiet territorjali u t-testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi jimpedixxu l-forniment tas-
servizzi u jeskludu lil ċerti partijiet ikkonċernati mis-suq. 

F'dan il-kuntest, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma tal-Kummissjoni biex tindirizza l-
ostakoli amministrattivi, pereżempju, permezz tal-proposta ta' e-card, u enfasizza l-
importanza tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, bħall-Gateway Diġitali Unika 
b'mod favorevoli għall-SMEs.

L-iżgurar tal-infurzar tal-leġiżlazzjoni eżistenti

In-negozji u l-konsumaturi, li jesperjenzaw ostakoli u frustrazzjonijiet meta jipprovaw 
jinnegozjaw servizzi fl-UE, sikwit jenfasizzaw li l-problemi tagħhom mhumiex ġejjin minn 
nuqqas ta' leġiżlazzjoni. Jindikaw pjuttost nuqqas serju ta' implimentazzjoni u infurzar tar-
regoli eżistenti.

L-Istati Membri kollha għandhom responsabbiltà kondiviża li jittrasponu, jimplimentaw u 
jinfurzaw ir-regoli komuni għall-kummerċ intra-UE fis-servizzi. Ir-rapporteur huwa konxju 
tar-realtajiet differenti fl-Istati Membri u tad-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom biex jiftħu s-
swieq nazzjonali għal kompetizzjoni akbar. Huwa importanti wkoll li jiġi rikonoxxut il-
progress miksub. Madankollu, ma għandhomx jiġu ttollerati disparità tal-kriterji jew 
eċċezzjonijiet. Bl-istess mod, il-kriżi tal-coronavirus ma għandhiex tintuża bħala skuża mill-
Istati Membri biex ikomplu jipposponu l-implimentazzjoni tar-regolamenti rilevanti li 
jikkonċernaw is-suq uniku. Għall-kuntrarju, jeħtieġ li nagħtu ċ-ċans lill-Ewropej jinnegozjaw 
kemm jista' jkun liberament sabiex b'hekk ngħinu fl-irkupru ta' wara l-kriżi, kif ukoll intejbu 
t-trajettorja tat-tkabbir fit-tul tal-Ewropa. 

Għal dawn ir-raġunijiet, ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-komunikazzjoni reċenti tal-
Kummissjoni "Pjan ta' azzjoni fit-tul għal implimentazzjoni u infurzar aħjar tar-regoli tas-suq 
uniku" u jappoġġja l-inizjattivi deskritti fiha. Madankollu, ir-rapporteur jitlob ukoll azzjoni ta' 
infurzar aktar qawwija min-naħa tal-Kummissjoni. Is-sett ta' għodod sħiħ, inklużi l-proċeduri 
ta' ksur rapidi, irid jintuża tajjeb. Irid ikun hemm konsegwenzi meta l-implimentazzjoni 
nazzjonali insuffiċjenti tfixkel l-opportunitajiet taċ-ċittadini Ewropej u l-kompetittività tal-
ekonomija Ewropea.

It-tisħiħ taċ-ċarezza regolatorja: portali ta' informazzjoni nazzjonali

Fil-mument tal-proposta, tal-adozzjoni u tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea, 
huwa importanti li ma niqfux nitolbu feedback mill-operaturi ekonomiċi li suppost għandhom 
jibbenefikaw minn tali regolamentazzjoni. Is-suq uniku għas-servizzi mhuwiex eċċezzjoni. 
Wieħed mill-messaġġi saljenti tal-kumpaniji u tal-konsumaturi fl-Ewropa huwa li, fil-prattika, 
ħafna drabi jkun diffiċli ħafna li tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa dwar liema regoli 
għandhom jiġu rrispettati, liema proċeduri għandhom jiġu segwiti u liema awtoritajiet 
għandhom jiġu kkuntattjati fl-Istat Membru fejn dawk ikkonċernati jkunu jixtiequ jagħmlu n-
negozju. Barra minn hekk, l-informazzjoni pprovduta ta' spiss tkun disponibbli biss bil-lingwa 
lokali. Kif irrimarkat fil-komunikazzjoni pertinenti ħafna tal-Kummissjoni, "L-
identifikazzjoni u l-indirizzar tal-ostakli għas-Suq Uniku", 36 % tan-negozji jirrapportaw 
ostakoli lingwistiċi meta jipprovaw jinnegozjaw fis-Suq Uniku. Dan sikwit ibeżża' lill-SMEs 
milli saħansitra jipprovaw. 
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Minħabba dawn ir-realtajiet, ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li huwa meħtieġ approċċ aktar 
ikkoordinat relatat mal-kondiviżjoni tal-informazzjoni fil-prattika. Għalhekk, grupp ta' 
proposti fir-rapport jipproponi li jiġu stabbiliti portali ta' informazzjoni nazzjonali li jkunu 
maħsuba biex itejbu l-effetti ta' benefiċċju tal-Gateway Diġitali Unika. Dawn il-portali 
jikkonsolidaw il-punti ta' kuntatt eżistenti fl-ambitu ta' portal ta' aċċess ġenerali u jinformaw 
lill-kumpaniji u lill-konsumaturi dwar ir-rekwiżiti kollha relatati man-negozju li huma 
obbligatorji biex jagħmlu n-negozju. Din l-informazzjoni kollha għandha tkun disponibbli bl-
Ingliż, minbarra bil-lingwa lokali.

Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-ħidma tal-portali ta' informazzjoni nazzjonali 
individwali. U l-informazzjoni kollha għandha tkun aċċessibbli permezz tal-Gateway Diġitali 
Unika. Dan huwa sempliċement l-ewwel pass loġiku lejn it-tisħiħ tal-kummerċ intra-
Ewropew fis-servizzi: Nagħmluha possibbli li l-kumpaniji jkunu jafu liema regoli jridu 
jirrispettaw u liema proċeduri jridu jsegwu. 

Forniment ta' evalwazzjonijiet: Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku u indikaturi tar-
restrittività

L-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-Istati Membri fir-rigward kemm tal-implimentazzjoni kif 
ukoll tal-għoti ta' informazzjoni hija assolutament essenzjali biex jittejjeb is-Suq Uniku għas-
servizzi. Tippermetti lill-Istati Membri jitgħallmu minn xulxin permezz tal-aħjar prattika u 
tapplika l-pressjoni tant meħtieġa għat-titjib fil-funzjonament tal-leġiżlazzjoni Ewropea 
eżistenti (u dik li jmiss). 

F'dan il-kuntest, ir-rapporteur jappoġġja bis-sħiħ l-użu tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq 
Uniku u l-impenn tal-Kummissjoni li taġġornaha b'indikaturi ġodda. Hemm l-intenzjoni li t-
Tabella ta' Valutazzjoni tintuża saħansitra b'mod aktar attiv billi, pereżempju, jintużaw 
indikaturi kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi u billi l-Istati Membri jiġu kklassifikati 
skont kemm ikunu miftuħa għall-kummerċ fis-servizzi. Dan jagħti ċ-ċans lill-konsumaturi u 
lin-negozji jaraw kemm qed isir progress u f'liema oqsma, kif ukoll jippermetti lill-
Kummissjoni tiddefinixxi l-prijoritajiet fl-azzjoni ta' infurzar f'oqsma li qegħdin 
partikolarment lura.

Fil-qosor, ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li s-Suq Uniku Ewropew għas-servizzi jista' jiġi 
kkompletat biss permezz ta' sforz konġunt mill-Parlament, mill-Kummissjoni u mill-Istati 
Membri individwali - u mhux biss permezz ta' leġiżlazzjoni mmirata ġdida, iżda speċjalment 
permezz ta' infurzar ferm aħjar, kondiviżjoni ta' informazzjoni u evalwazzjoni.


