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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi 
li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-korp sostanzjali tal-leġiżlazzjoni
tal-Unjoni jirfed il-funzjonament tas-suq 
intern. Dan jirrigwarda, b'mod partikolari, 
il-kompetittività, l-istandardizzazzjoni, il-
protezzjoni tal-konsumatur, is-sorveljanza 
tas-suq u r-regolamentazzjoni tal-katina 
alimentari iżda wkoll regoli li jirrigwardaw 
tranżazzjonijiet tan-negozju, kummerċjali 
u finanzjarji u l-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni ġusta li tipprovdi 
kundizzjonijiet ekwi essenzjali għall-
funzjonament tas-suq intern.

(3) Il-corpus sostanzjali ta' 
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jirfed il-
funzjonament tas-suq intern. Dan 
jirrigwarda, b'mod partikolari, il-
kompetittività, l-istandardizzazzjoni, il-
protezzjoni tal-konsumatur, is-sorveljanza 
tas-suq u r-regolamentazzjoni tal-katina 
alimentari iżda wkoll regoli li jirrigwardaw 
tranżazzjonijiet ta' negozju, kummerċjali u 
finanzjarji u l-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni ġusta li tipprovdi 
kundizzjonijiet ekwi essenzjali għall-
funzjonament tas-suq intern, bl-għan li 
dan ikun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini 
kollha tal-UE. Il-konformità mar-regoli 
tal-Unjoni dwar il-kompetizzjoni mhijiex 
biss rekwiżit legali fl-Istati Membri iżda 
hija essenzjali għall-funzjonament 
proprju tas-suq intern.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi inklużi l-SMEs, 
il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-klijenti u 
tal-utenti aħħarin fis-servizzi finanzjarji, it-
tfassil tal-politika fis-servizzi finanzjarji u 
l-katina alimentari. Xi attivitajiet 

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi, inklużi l-
SMEs, tal-protezzjoni tal-konsumatur, tal-
klijenti u tal-utenti aħħarin fis-servizzi 
finanzjarji, tat-tfassil tal-politika fis-
servizzi finanzjarji u tal-katina alimentari. 
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addizzjonali huma ffinanzjati direttament 
taħt il-linji baġitarji tas-suq intern. Huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji bejn diversi azzjonijiet u jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb bl-aktar mod 
kosteffiċjenti. Għalhekk huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit programm ġdid li jiġbor 
flimkien l-attivitajiet li qabel kienu 
ffinanzjati taħt dawk il-programmi l-oħra u 
linji baġitarji oħra rilevanti. Jenħtieġ li l-
Programm jinkludi wkoll inizjattivi ġodda 
li għandhom l-għan li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern.

Xi attivitajiet addizzjonali huma ffinanzjati 
direttament taħt il-linji baġitarji tas-suq 
intern. Mingħajr preġudizzju għal-livell 
eżistenti ta' trasparenza u skrutinju 
demokratiku mill-koleġiżlaturi, huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji bejn diversi azzjonijiet u jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb bl-aktar mod 
kosteffiċjenti. Għalhekk huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit programm ġdid li jiġbor 
flimkien l-attivitajiet li qabel kienu 
ffinanzjati taħt dawk il-programmi l-oħra u 
linji baġitarji oħra rilevanti. Jenħtieġ li l-
Programm jinkludi wkoll inizjattivi ġodda 
li għandhom l-għan li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern u l-iżvilupp 
tiegħu.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
huma soġġetti għal Programm Statistiku 
Ewropew separat stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill47. Sabiex tiġi provduta 
kontinwità tal-produzzjoni u tad-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, il-
programm il-ġdid jenħtieġ li jinkludi wkoll 
l-attivitajiet koperti mill-Programm 
Statistiku Ewropew billi jiġi provdut qafas 
għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-
Programm jenħtieġ li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju għall-istatistika Ewropea biex 
tinħareġ statistika ta' kwalità għolja, 
komparabbli u affidabbli dwar l-Ewropa
sabiex tirfed it-tfassil, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki 

(6) L-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
huma soġġetti għal Programm Statistiku 
Ewropew separat stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill47. Sabiex tiġi provduta 
kontinwità tal-produzzjoni u tad-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, il-
programm il-ġdid jenħtieġ li jinkludi wkoll 
l-attivitajiet koperti mill-Programm 
Statistiku Ewropew eżistenti billi jiġi 
provdut qafas għall-ġbir tad-data kif ukoll 
għall-iżvilupp, il-produzzjoni, l-użu 
korrett, l-applikazzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-
Programm il-ġdid jenħtieġ li jistabbilixxi l-
qafas finanzjarju għall-istatistika Ewropea 
biex tinħareġ statistika Ewropea ta' kwalità 
għolja, komparabbli u affidabbli, anki
dwar kwistjonijiet bħalma huma l-
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kollha tal-UE. kummerċ u l-migrazzjoni, sabiex jintridfu 
t-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politiki kollha tal-UE
b'konformità mal-Artikolu 3 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea.

__________________ __________________

47 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm 
statistiku Ewropew tal-2013-2017 (ĠU 
L 39, 9.2.2013, p. 12).

47 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm 
statistiku Ewropew tal-2013-2017 (ĠU 
L 39, 9.2.2013, p. 12).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġa l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist
pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġa l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex isaħħaħ il-
pożizzjoni tal-atturi kollha eżistenti u 
potenzjali tas-suq intern: in-negozji, 
inklużi n-negozji l-ġodda, dawk li jfaddlu 
u l-investituri, iċ-ċittadini inklużi l-
konsumaturi, is-soċjetà ċivili u l-
awtoritajiet pubbliċi. Għal dan l-għan, il-
Programm jenħtieġ li jimmira li jiżgura l-
kompetittività tan-negozji, b'mod 
partikolari l-SMEs, iżda wkoll li jappoġġa 
l-infurzar tal-protezzjoni tal-konsumatur u 
r-regoli ta' sikurezza u jissensibilizza n-
negozji u l-individwi billi jipprovdilhom il-
kompetenzi, l-għarfien u l-għodod xierqa
biex jieħdu deċiżjonijiet informati u 
jsaħħu l-parteċipazzjoni tagħhom fit-
tfassil tal-politiki tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, il-Programm jenħtieġ li jkollu l-għan 
li jsaħħaħ il-kooperazzjoni regolatorja u 
amministrattiva, b'mod partikolari permezz 
tal-iskambju tal-aħjar prattiki, il-bini ta' 
bażijiet ta' kompetenza u għarfien, inkluż 
l-użu ta' akkwist pubbliku strateġiku. Il-
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implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar 
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' standards 
ukoll billi jiżgura l-involviment l-aktar 
wiesa' possibbli tal-partijiet ikkonċernati. 
L-objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun 
ukoll li jappoġġa l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tipprovdi għal livell għoli ta' saħħa għall-
bniedem, għall-annimali u għall-pjanti tul 
il-katina alimentari u t-titjib tal-benessri 
tal-annimali.

Programm jenħtieġ ukoll li jappoġġa l-
iżvilupp ta' standards internazzjonali ta' 
kwalità għolja li jirfdu l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Dan jinkludi 
wkoll l-iffissar ta' standards fil-qasam tar-
rappurtar finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq kapitali tal-
Unjoni u għat-titjib tal-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
t-tfassil tar-regoli u l-iffissar tal-istandards 
anki billi jiżgura l-aktar involviment wiesa' 
possibbli tal-partijiet ikkonċernati. L-
objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun ukoll 
li jappoġġa l-implimentazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tipprevedi
livell għoli ta' saħħa għall-bniedem, għall-
annimali u għall-pjanti tul il-katina 
alimentari u t-titjib tal-benessri tal-
annimali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Barra minn hekk, peress li s-swieq 
tal-konsumaturi ma għandhomx fruntieri 
bl-iżvilupp tal-kummerċ online u s-servizzi 
tal-ivvjaġġar, huwa importanti li jkun 
żgurat li l-konsumaturi residenti fl-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn protezzjoni 
adegwata meta jimportaw oġġetti u servizzi 
mingħand operaturi ekonomiċi bbażati 
f'pajjiżi terzi. Għalhekk il-Programm 
jenħtieġ li jippermetti li tiġi appoġġata l-
kooperazzjoni mal-korpi rilevanti li jinsabu 
f'pajjiżi terzi sħab kummerċjali ewlenin tal-
Unjoni fejn meħtieġ.

(14) Barra minn hekk, peress li s-swieq 
tal-konsumaturi ma għandhomx fruntieri 
bl-iżvilupp tas-servizzi tal-ivvjaġġar u l-
kummerċ online u bl-iżvilupp tas-suq 
diġitali, huwa importanti li jkun żgurat li l-
konsumaturi residenti fl-Unjoni jistgħu 
jibbenefikaw minn protezzjoni adegwata 
meta jimportaw oġġetti u servizzi 
mingħand operaturi ekonomiċi bbażati 
f'pajjiżi terzi. Għalhekk il-Programm 
jenħtieġ li jippermetti li tiġi appoġġata l-
kooperazzjoni mal-korpi rilevanti li jinsabu 
f'pajjiżi terzi sħab kummerċjali ewlenin tal-
Unjoni fejn meħtieġ.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Programm u biex jiġu ffaċilitati l-ħajjiet 
tan-negozji u taċ-ċittadini, iridu jiġu 
stabbiliti servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja 
ċċentrati fuq l-utent. Dan jimplika li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi se jkollhom 
jibdew jaħdmu b'modi ġodda, iwaqqgħu s-
sajlos bejn il-partijiet differenti tal-
amministrazzjonijiet tagħhom, u jinvolvu 
ruħhom fil-ħolqien konġunt ta' dawn is-
servizzi pubbliċi maċ-ċittadini u man-
negozji. Barra minn hekk, iż-żieda 
kontinwa u kostanti tal-attivitajiet 
transfruntiera fis-suq intern tirrikjedi l-
provvediment ta' informazzjoni aġġornata 
dwar id-drittijiet tan-negozji u taċ-
ċittadini, iżda wkoll informazzjoni li 
tispjega l-formalitajiet amministrattivi. Isir 
ukoll essenzjali li jingħataw pariri legali u
għajnuna biex jissolvew problemi li 
jinqalgħu bejn il-fruntieri. Minbarra dan, 
huwa meħtieġ li ssir konnessjoni sempliċi 
u effiċjenti bejn l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali kif ukoll li jiġi evalwat kif is-
suq intern jaħdem fuq il-post. Għalhekk il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-għodod 
eżistenti ta' governanza tas-suq intern, 
jiġifieri: il-Portal l-Ewropa Tiegħek li 
jenħtieġ li jkun is-sinsla tal-Portal Diġitali 
Uniku li ġej, il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, is-sistema ta' Informazzjoni tas-
Suq Intern u t-Tabella ta' Valutazzjoni tas-
Suq Uniku biex titjieb il-ħajja ta' kuljum 
taċ-ċittadini u l-kapaċità tan-negozji li 
jinnegozjaw bejn il-fruntieri.

(16) Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Programm u biex jiġu ffaċilitati l-ħajjiet 
tan-negozji u taċ-ċittadini, iridu jiġu 
stabbiliti servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja 
ċċentrati fuq l-utent. Dan jimplika li l-
amministrazzjonijiet pubbliċi se jkollhom 
jibdew jaħdmu b'modi ġodda, jeliminaw il-
mentalità kompartimentalizzata bejn il-
partijiet differenti tal-amministrazzjonijiet 
tagħhom, u jinvolvu ruħhom fil-ħolqien 
konġunt ta' dawn is-servizzi pubbliċi maċ-
ċittadini u man-negozji. Barra minn hekk, 
iż-żieda kontinwa u kostanti tal-attivitajiet 
transfruntiera fis-suq intern tirrikjedi l-
għoti ta' informazzjoni aġġornata dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini u tan-negozji, iżda 
wkoll informazzjoni li tispjega l-
formalitajiet amministrattivi. Isir ukoll 
essenzjali li jingħataw pariri legali u 
għajnuna biex jissolvew problemi li 
jinqalgħu bejn il-fruntieri. Minbarra dan, 
huwa meħtieġ li ssir konnessjoni sempliċi 
u effiċjenti bejn l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali kif ukoll li jiġi evalwat kif is-
suq intern jaħdem fuq il-post. Għalhekk il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-għodod 
eżistenti ta' governanza tas-suq intern, 
jiġifieri: il-Portal l-Ewropa Tiegħek li 
jenħtieġ li jkun is-sinsla tal-Portal Diġitali 
Uniku li ġej, il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek, 
SOLVIT, is-sistema ta' Informazzjoni tas-
Suq Intern u t-Tabella ta' Valutazzjoni tas-
Suq Uniku biex jitjiebu l-ħajja ta' kuljum 
taċ-ċittadini u l-kapaċità tan-negozji li 
jinnegozjaw bejn il-fruntieri.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Peress li s-suq intern kif stipulat 
fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni

(20) Peress li t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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Ewropea jinkludi sistema li tiżgura li l-
kompetizzjoni ma tkunx imxekkla, il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-politika 
dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni, in-
netwerks u l-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet nazzjonali u l-qrati kif ukoll 
jilħaq grupp usa' ta' partijiet ikkonċernati 
fil-komunikazzjoni u l-ispjegazzjoni tad-
drittijiet, l-benefiċċji u l-obbligi tal-politika 
dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni.

jinkludi sistema ta' regoli li tiżgura li l-
kompetizzjoni ma tkunx imxekkla fis-suq 
intern, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi biex jappoġġa l-politika 
dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni, billi 
jtejjeb u jsaħħaħ il-kooperazzjoni man-
Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni u 
mal-qrati u mal-awtoritajiet nazzjonali, 
inkluż billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
internazzjonali kif ukoll billi jikkomunika
u jispjega d-drittijiet, il-benefiċċji u l-
obbligi tal-politika dwar il-kompetizzjoni 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Programm jgħin 
b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex 
ittejjeb l-analiżi u l-valutazzjoni tagħha 
tal-iżviluppi tas-suq, anke permezz ta' użu 
estensiv tal-inkjesti settorjali u permezz ta' 
kondiviżjoni sistematika tar-riżultati u tal-
aħjar prattiki fi ħdan in-Netwerk 
Ewropew għall-Kompetizzjoni. Jenħtieġ li 
dan jikkontribwixxi għall-iżgurar ta' 
kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet 
ekwi, anke fil-livell internazzjonali, u 
għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-negozji, 
b'mod partikolari l-SMEs, u tal-
konsumaturi sabiex jiksbu l-benefiċċji 
tas-Suq Uniku.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) B'mod partikolari l-Programm irid 
jindirizza l-implikazzjonijiet radikali għall-
kompetizzjoni u l-funzjonament tas-suq 
intern li jirriżultaw mit-trasformazzjoni 
kontinwa tal-ekonomija u tal-ambjent tan-
negozju, b'mod partikolari permezz tat-
tkabbir esponenzjali u l-użu tad-data, waqt 
li jiġi kkunsidrat l-użu dejjem jikber tal-
Intelliġenza Artifiċjali u ta' għodod oħrajn 
u l-għarfien espert tal-IT mill-kumpaniji u 
l-konsulenti tagħhom. Huwa wkoll 
essenzjali li l-Programm jappoġġa n-
netwerks u l-kooperazzjoni mal-

(21) B'mod partikolari l-Programm irid 
jindirizza l-implikazzjonijiet għall-
kompetizzjoni u l-funzjonament tas-suq 
intern li jirriżultaw mit-trasformazzjoni 
radikali kontinwa tal-ekonomija u tal-
ambjent tan-negozju ul-ekonomija diġitali, 
b'mod partikolari permezz tat-tkabbir 
esponenzjali u l-użu tad-data, waqt li jiġi 
kkunsidrat l-użu dejjem jikber tal-
Intelliġenza Artifiċjali u ta' għodod oħrajn 
u l-għarfien espert tal-IT mill-kumpaniji u 
l-konsulenti tagħhom. Huwa wkoll 
essenzjali li l-Programm jappoġġa n-
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awtoritajiet u l-qrati tal-Istati Membri, 
minħabba li l-kompetizzjoni mhux 
imxekkla u l-funzjonament tas-suq intern 
jiddependu ferm mill-azzjoni ta' dawn l-
entitajiet. Fid-dawl tar-rwol partikolari tal-
politika dwar il-kompetizzjoni fil-
prevenzjoni tal-ħsara lis-suq intern li 
tirriżulta mill-imġiba antikompetittiva lil 
hinn mill-fruntieri tal-Unjoni, il-Programm 
jenħtieġ li jappoġġa wkoll il-kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi, kif xieraq. 
Finalment, it-twessigħ tal-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni huwa meħtieġ sabiex 
jippermetti li aktar ċittadini u negozji 
jiksbu l-benefiċċji sħaħ ta' kompetizzjoni 
ġusta fis-suq intern. Minħabba li għadd ta' 
inizjattivi fil-Programm huma ġodda u li l-
parti tal-kompetizzjoni tal-Programm hija 
partikolarment affettwata mill-iżviluppi 
dinamiċi fil-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fis-suq intern, l-aktar f'dak 
li jirrigwarda l-Intelliġenza Artifiċjali, l-
algoritmi, il-big data, iċ-ċibersigurtà u t-
teknoloġija forensika, li l-pass u d-daqs 
tagħhom huma diffiċli li jiġu stmati, huwa 
antiċipat li se tkun meħtieġa flessibbiltà 
biex jiġu ffaċċjati l-ħtiġijiet li qed jevolvu 
taħt din il-parti tal-Programm.

netwerks u l-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet u l-qrati tal-Istati Membri, 
minħabba li l-kompetizzjoni mhux 
imxekkla u l-funzjonament tas-suq intern 
jiddependu ferm mill-azzjoni ta' dawn l-
entitajiet. Fid-dawl tar-rwol partikolari tal-
politika dwar il-kompetizzjoni fil-
prevenzjoni tal-ħsara lis-suq intern li 
tirriżulta mill-imġiba antikompetittiva lil 
hinn mill-fruntieri tal-Unjoni, il-Programm 
jenħtieġ li jappoġġa wkoll il-kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi, kif xieraq. 
Finalment, it-twessigħ tal-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni huwa meħtieġ sabiex 
jippermetti li aktar ċittadini u negozji 
jiksbu l-benefiċċji sħaħ ta' kompetizzjoni 
ġusta fis-suq intern. Minħabba li għadd ta' 
inizjattivi fil-Programm huma ġodda u l-
infurzar tal-kompetizzjoni huwa 
partikolarment affettwat mill-isfidi u mill-
iżviluppi dinamiċi fil-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fis-suq intern, inkluż f'dak li 
jirrigwarda l-Intelliġenza Artifiċjali, l-
algoritmi, il-big data, il-monopolji diġitali, 
l-implimentazzjoni tal-broadband, l-
imblukkar ġeografiku, l-użu ta' privattivi 
bħala mezz ta' prevenzjoni tal-aċċess 
għat-teknoloġija, il-pożizzjoni ta' 
gwardjan tal-Fornituri tas-Servizz tal-
Internet, l-irkantijiet tal-ispettru, iċ-
ċibersigurtà u t-teknoloġija forensika, li l-
pass u d-daqs tagħhom huma diffiċli li jiġu 
stmati, huwa antiċipat li se tkun meħtieġa 
flessibbiltà biex jiġu ffaċċjati l-ħtiġijiet li 
qed jevolvu taħt din il-parti tal-Programm. 
Il-Kummissjoni se tinforma regolarment 
lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Programm fil-
qasam tal-politika tal-kompetizzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jingħelbu dawn il-fallimenti (25) Sabiex jingħelbu dawn il-fallimenti 
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tas-suq u biex tiġi żgurat li l-SMEs 
ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom bħala l-
pedament tal-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju jeħtieġu aktar appoġġ permezz ta' 
strumenti ta' dejn u ta' ekwità li jridu jiġu 
stabbiliti taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU stabbilit fir-Regolament [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill52. Il-
faċilità tal-garanzija għal self stabbilita fir-
Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill53 uriet li 
għandha valur miżjud u hija mistennija li 
tagħti kontribut pożittiv għal mill-inqas 
500 000 SME; se jiġi stabbilit suċċessur 
taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU.

tas-suq u biex tiġi żgurat li l-SMEs 
ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom bħala l-
pedament tal-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju jeħtieġu aktar appoġġ anke permezz 
ta' strumenti ta' dejn u ta' ekwità li jridu 
jiġu stabbiliti taħt it-tieqa għall-SMEs tal-
Fond InvestEU stabbilit bir-Regolament
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill52. 
Il-faċilità tal-garanzija għal self stabbilita 
fir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill53 uriet li 
għandha valur miżjud u hija mistennija li 
tagħti kontribut pożittiv għal mill-inqas 
500 000 SME; se jiġi stabbilit suċċessur 
taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju (COSME) (2014 - 2020) u li
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

53 Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs 
medju (COSME) (2014 - 2020) u jħassar 
id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE (ĠU 
L 347, 20.12.2013, p. 33).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ effettiv għall-SMEs tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom. Jenħtieġ li jibni fuq l-
għarfien u l-kompetenza esperta uniċi 
żviluppati fir-rigward tal-SMEs u s-setturi 
industrijali u fuq esperjenza twila ta' ħidma 
ma' partijiet ikkonċernati Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali. Dan l-appoġġ 
jenħtieġ li jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess 
tan-Netwerk Enterprise Europe bħala punt 
uniku ta' servizz biex tittejjeb il-
kompetittività tal-SMEs u jiġi żviluppat in-

(27) Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ effettiv għall-SMEs tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom. Jenħtieġ li jibni fuq l-
għarfien u l-kompetenza esperta uniċi 
żviluppati fir-rigward tal-SMEs u s-setturi 
industrijali u fuq esperjenza twila ta' ħidma 
ma' partijiet ikkonċernati Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali. Dan l-appoġġ 
jenħtieġ li jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess 
tan-Netwerk Enterprise Europe bħala punt 
uniku ta' servizz biex jittejbu l-għarfien u 
l-kompetittività tal-SMEs u jiġi żviluppat 



AD\1167850MT.docx 11/27 PE628.583v02-00

MT

negozju tagħhom fis-Suq Uniku u lil hinn 
minnu. In-Netwerk qed jippjana li jkompli 
jagħti servizzi f'isem programmi oħra tal-
Unjoni bħall-programm Orizzont 2020, 
permezz tar-riżorsi finanzjarji ta' dawn il-
programmi. L-iskema ta' mentoraġġ għall-
intraprendituri ġodda jenħtieġ li tibqa' l-
għodda biex tgħin lill-intraprendituri ġodda 
jew aspiranti jiksbu esperjenza ta' negozju 
billi tlaqqagħhom ma' intraprenditur tal-
esperjenza minn pajjiż ieħor u b'hekk 
tippermettilhom isaħħu t-talenti 
intraprenditorjali tagħhom. Il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jagħmel ħiltu biex 
jikber u jestendi l-kopertura ġeografika 
tiegħu u b'hekk joffri firxa usa' ta' 
possibilitajiet ta' tqabbil lill-intraprendituri 
f'komplementarjetà ma inizjattivi oħra tal-
Unjoni fejn rilevanti.

in-negozju tagħhom fis-Suq Uniku u lil 
hinn minnu. In-Netwerk qed jippjana li 
jkompli jagħti servizzi f'isem programmi 
oħra tal-Unjoni bħall-programm 
Orizzont 2020, permezz tar-riżorsi 
finanzjarji ta' dawn il-programmi. L-
iskema ta' mentoraġġ għall-intraprendituri 
ġodda jenħtieġ li tibqa' l-għodda biex tgħin 
lill-intraprendituri ġodda jew aspiranti 
jiksbu esperjenza ta' negozju billi 
tlaqqagħhom ma' intraprenditur tal-
esperjenza minn pajjiż ieħor u b'hekk 
tippermettilhom isaħħu t-talenti 
intraprenditorjali tagħhom. Il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jagħmel ħiltu biex 
jikber u jestendi l-kopertura ġeografika 
tiegħu u b'hekk joffri firxa usa' ta' 
possibilitajiet ta' tqabbil lill-intraprendituri 
f'komplementarjetà ma inizjattivi oħra tal-
Unjoni fejn rilevanti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Qafas ta' rappurtar finanzjarju 
komuni li jaħdem sew huwa essenzjali 
għas-suq intern, għall-funzjonament 
effikaċi tas-swieq tal-kapital u għall-
ħolqien ta' suq integrat għas-servizzi 
finanzjarji fil-kuntest tal-Unjoni tas-Swieq 
tal-Kapital.

(32) Qafas ta' rappurtar finanzjarju 
komuni li jaħdem sew huwa essenzjali 
għas-suq intern, għall-funzjonament 
effikaċi tas-swieq finanzjarji u għall-
ħolqien ta' suq integrat għas-servizzi 
finanzjarji fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja 
u tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Unjoni tikkontribwixxi biex jiġi 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, tagħti s-setgħa lill-
konsumaturi u tqiegħdhom fil-qalba tas-

(36) L-Unjoni tikkontribwixxi biex jiġi 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, filwaqt li ssaħħaħ il-
pożizzjoni tal-konsumaturi u tqiegħdhom 
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suq intern billi tappoġġa u tikkumplimenta
l-politiki tal-Istati Membri b'mod li tiżgura 
li meta jaġixxu bħala konsumaturi ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jgawdu b'mod sħiħ 
il-benefiċċji tas-suq intern u li, b'hekk, is-
sikurezza u l-interessi legali u ekonomiċi 
tagħhom jiġu protetti sew permezz ta' 
azzjonijiet konkreti. L-Unjoni trid tiżgura 
wkoll li l-liġijiet dwar il-konsumatur u s-
sikurezza tal-prodotti jkunu infurzati kif 
xieraq u b'mod ugwali fuq il-post u li n-
negozji jgawdu kundizzjonijiet ekwi 
b'kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Barra 
minn hekk, huwa meħtieġ li tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi u jiġu mħeġġa u 
assistiti biex jagħmlu għażliet sostenibbli, 
u b'hekk ikunu qed jikkontribwixxu għal 
ekonomija ċirkolari, sostenibbli u effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi.

fil-qalba tas-suq intern billi tappoġġa u 
tikkomplementa l-politiki tal-Istati Membri 
b'mod li tiżgura li meta jaġixxu bħala 
konsumaturi ċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jgawdu b'mod sħiħ il-benefiċċji tas-suq 
intern u li, b'hekk, is-sikurezza u l-interessi 
legali u ekonomiċi tagħhom jiġu protetti 
sew permezz ta' azzjonijiet konkreti. L-
Unjoni trid tiżgura wkoll li l-liġijiet dwar 
is-sikurezza tal-prodotti u l-konsumatur 
ikunu infurzati kif xieraq u b'mod ugwali 
fuq il-post u li n-negozji jgawdu 
kundizzjonijiet ekwi b'kompetizzjoni ġusta 
fis-suq intern. Barra minn hekk, huwa 
meħtieġ li tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-
konsumaturi u jiġu mħeġġa u assistiti biex 
jagħmlu għażliet sostenibbli, u b'hekk 
ikunu qed jikkontribwixxu għal ekonomija 
ċirkolari, sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-
enerġija u tar-riżorsi li ssegwi l-għanijiet 
stabbiliti skont l-Aġenda 2030 tan-NU 
għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Iċ-ċittadini huma partikolarment 
affettwati mill-funzjonament tas-swieq tas-
servizzi finanzjarji. Dawn huma 
komponent ewlieni tas-suq intern u 
jirrikjedu qafas solidu għar-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni li 
jiżgura mhux biss stabbiltà finanzjarja u 
ekonomija sostenibbli, iżda jipprovdi wkoll 
livell għoli ta' ħarsien lill-konsumaturi u lil 
utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi 
finanzjarji, inklużi l-investituri individwali, 
dawk li jfaddlu, id-detenturi tal-poloz ta' 
assigurazzjoni, il-membri u l-benefiċjarji 
ta' fondi ta' pensjoni, l-azzjonisti 
individwali, il-mutwatarji u l-SMEs. Huwa 
importanti li titjieb il-kapaċità tagħhom li 
jipparteċipaw fit-tfassil ta' politiki għas-

(41) Iċ-ċittadini huma partikolarment 
affettwati mill-funzjonament tas-swieq 
finanzjarji u għalhekk jenħtieġ li jiġu 
infurmati aktar dwar id-drittijiet, ir-riskji 
u l-benefiċċji rilevanti. Dawn huma 
komponent ewlieni tas-suq intern u 
jirrikjedu qafas solidu għar-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni li 
jiżgura mhux biss stabbiltà finanzjarja u 
ekonomija sostenibbli, iżda jipprovdi wkoll 
livell għoli ta' ħarsien lill-konsumaturi u lil 
utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi 
finanzjarji, inklużi l-investituri individwali, 
dawk li jfaddlu, id-detenturi tal-poloz ta' 
assigurazzjoni, il-membri u l-benefiċjarji 
ta' fondi ta' pensjoni, l-azzjonisti 
individwali, il-mutwatarji u l-SMEs. Il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi biex
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settur finanzjarju. titjieb il-kapaċità tagħhom li jipparteċipaw 
fit-tfassil ta' politiki, anke permezz tal-
produzzjoni u d-dissiminazzjoni ta' 
informazzjoni ċara, kompluta u faċli 
għall-utent dwar il-prodotti 
kummerċjalizzati fis-swieq finanzjarji.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Għaldaqstant il-Programm jenħtieġ 
li jkompli jappoġġa l-attivitajiet speċifiċi 
koperti mill-Programm tal-Bini tal-
Kapaċità 2017-2020 filwaqt li isaħħaħ l-
involviment tal-konsumaturi u utenti 
aħħarin oħrajn tas-servizzi finanzjarji fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni, kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru 2017/826 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill60 li 
kompla l-programm pilota u l-azzjoni 
preparatorja tas-snin 2012-2017. Dan huwa 
meħtieġ biex jipprovdi lil dawk li jfasslu l-
politika b'opinjonijiet mill-partijiet 
ikkonċernati apparti professjonisti tas-
settur finanzjarju u jiżgura rappreżentanza 
aħjar tal-interessi tal-konsumaturi u ta' 
utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi 
finanzjarji. Dan huwa mistenni li jwassal 
għal politiki aqwa għas-servizzi
finanzjarji, l-aktar bis-saħħa ta' fehim aqwa 
mill-pubbliku tal-kwistjonijiet involuti fir-
regolamentazzjoni finanzjarja u ta' 
litteriżmu finanzjarju msaħħaħ.

(42) Għaldaqstant il-Programm jenħtieġ 
li jkompli jappoġġa l-attivitajiet speċifiċi 
koperti mill-Programm tal-Bini tal-
Kapaċità 2017-2020 filwaqt li jsaħħaħ l-
involviment tal-konsumaturi u utenti 
aħħarin oħrajn tas-servizzi finanzjarji fit-
tfassil tal-politika tal-Unjoni, kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru 2017/826 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill60 li 
kompla l-programm pilota u l-azzjoni 
preparatorja tas-snin 2012-2017. Dan huwa 
meħtieġ sabiex jipprovdi lil dawk li jfasslu 
l-politika b'opinjonijiet mill-partijiet 
ikkonċernati apparti professjonisti tas-
settur finanzjarju u jiżgura rappreżentanza 
aħjar tal-interessi tal-konsumaturi u ta' 
utenti aħħarin oħrajn tas-servizzi 
finanzjarji. Il-Programm jenħtieġ li 
jiżviluppa b'mod kontinwu l-metodoloġija 
tiegħu u l-aħjar prattiki dwar kif iżid l-
involviment tal-konsumaturi u tal-utenti 
aħħarin tas-servizzi finanzjarji sabiex jiġu 
identifikati l-kwistjonijiet rilevanti għat-
tfassil tal-politika tal-Unjoni u jiġu 
salvagwardati l-interessi tal-konsumaturi 
fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Dan 
jenħtieġ li jtejjeb il-politiki dwar is-servizzi
finanzjarji, l-aktar bis-saħħa ta' fehim aqwa 
mill-pubbliku tal-kwistjonijiet involuti fir-
regolamentazzjoni finanzjarja u ta' 
litteriżmu finanzjarju msaħħaħ. Ir-riżorsi 
pubbliċi ta' dan il-Programm jenħtieġ li 
jiffukaw fuq dak li huwa essenzjali għall-
utenti aħħarin u jevitaw kull forma ta' 
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appoġġ finanzjarju dirett jew indirett 
għall-attivitajiet kummerċjali proposti 
minn operaturi finanzjarji privati;

__________________ __________________

60 Ir-Regolament (UE) 2017/826 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Mejju 2017 dwar l-istabbiliment ta' 
programm tal-Unjoni biex jappoġġa 
attivitajiet speċifiċi li jsaħħu l-involviment 
tal-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn tas-
servizzi finanzjarji fit-tfassil tal-politika 
tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
għall-perjodu 2017-2020 (ĠU L 129, 
19.5.2017, p. 17).

60 Ir-Regolament (UE) 2017/826 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Mejju 2017 dwar l-istabbiliment ta' 
programm tal-Unjoni biex jappoġġa 
attivitajiet speċifiċi li jsaħħu l-involviment 
tal-konsumaturi u utenti aħħarin oħrajn tas-
servizzi finanzjarji fit-tfassil tal-politika 
tal-Unjoni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji 
għall-perjodu 2017-2020 (ĠU L 129, 
19.5.2017, p. 17).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bħala parti minn proġett pilota, 
bejn l-2012 u l-2013, u ta' azzjoni 
preparatorja, bejn l-2014 u l-2016, il-
Kummissjoni tat għotjiet lil żewġ 
organizzazzjonijiet wara sejħa annwali 
miftuħa għal proposti. Iż-żewġ 
organizzazzjonijiet huma Finance Watch, 
stabbilita b'għotjiet tal-Unjoni fl-2011 
bħala assoċjazzjoni internazzjonali 
mingħajr skop ta' qligħ skont il-liġi 
Belġjana, u Better Finance, li hija l-prodott 
ta' riorganizzazzjonijiet u rebranding 
suċċessivi ta' federazzjonijiet u azzjonisti 
Ewropej preeżistenti sa mill-2009. Il-
Programm tal-Bini tal-Kapaċità stabbilit 
taħt ir-Regolament (UE) Nru 2017/826, 
jidentifika dawn l-istess żewġ 
organizzazzjonijiet bħala l-uniċi 
benefiċjarji. Għalhekk huwa meħtieġ li 
jitkompla l-kofinanzjament ta' dawn l-
organizzazzjonijiet bħala parti mill-
Programm. Madankollu, dan il-
finanzjament jenħtieġ li jkun soġġett għal 
rieżami.

(43) Fil-kuntest ta' proġett pilota, bejn 
l-2012 u l-2013, u ta' azzjoni preparatorja, 
bejn l-2014 u l-2016, il-Kummissjoni tat 
għotjiet lil żewġ organizzazzjonijiet wara 
sejħa annwali miftuħa għal proposti. Iż-
żewġ organizzazzjonijiet huma Finance 
Watch, stabbilita b'għotjiet tal-Unjoni fl-
2011 bħala assoċjazzjoni internazzjonali 
mingħajr skop ta' qligħ skont il-liġi 
Belġjana, u Better Finance, li hija l-prodott 
ta' riorganizzazzjonijiet u rebranding 
suċċessivi ta' federazzjonijiet u azzjonisti 
Ewropej preeżistenti sa mill-2009. Il-
Programm tal-Bini tal-Kapaċità stabbilit 
skont ir-Regolament (UE) Nru 2017/826, 
jidentifika dawn l-istess żewġ 
organizzazzjonijiet bħala l-uniċi 
benefiċjarji. Għalhekk huwa meħtieġ li 
jitkompla l-kofinanzjament ta' dawn l-
organizzazzjonijiet fil-kuntest tal-
Programm. Madankollu, dan il-
finanzjament jenħtieġ li jkun soġġett għal 
rieżami. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li 
jitfakkar li fl-eventwalità li l-Programm 
tal-Bini tal-Kapaċità u l-fondi 
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korrispondenti jiġu estiżi lil hinn mill-
2020 u jitfaċċaw benefiċjarji potenzjali 
oħrajn, jenħtieġ li s-sejħa għall-applikanti 
tkun miftuħa għal kwalunkwe 
organizzazzjoni oħra li tissodisfa l-kriterji, 
u li tikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Programm, skont ir-Regolament 
(UE) 2017/826.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Statistika Ewropea ta' kwalità 
għolja żviluppata, prodotta u disseminata 
taħt il-Programm Statistiku Ewropew hija 
essenzjali għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza. L-istatistika 
Ewropea jenħtieġ li tkun disponibbli fil-
waqt u jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni kif 
rifless fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, b'mod partikolari 
governanza ekonomika msaħħa u 
integrata, il-koeżjoni soċjali, ekonomika u 
territorjali, l-iżvilupp sostenibbli, il-politika 
agrikola, id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa 
u l-globalizzazzjoni.

(48) Statistika Ewropea ta' kwalità 
għolja prodotta, kondiviża, disseminata u 
konsistentement applikata fil-livell tal-
Unjoni u fl-Istati Membri jenħtieġ li tkun 
disponibbli fil-waqt u jenħtieġ li 
tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
politiki tal-Unjoni kif rifless fl-Artikolu 3 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fir-
rigward tat-tisħiħ u l-integrazzjoni tal-
governanza ekonomika, il-koeżjoni 
soċjali, ekonomika u territorjali, l-iżvilupp 
sostenibbli, il-politika agrikola, id-
dimensjoni soċjali tal-Ewropa u l-
globalizzazzjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-istatistika Ewropea hija 
indispensabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-Unjoni u għall-kejl tal-prestazzjoni u 
tal-impatt tal-inizjattivi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu żgurati l-
provvediment u l-iżvilupp kontinwi tal-
istatistika Ewropea, li jieħdu approċċ 

(49) L-istatistika Ewropea hija 
indispensabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
tal-Unjoni u għall-kejl tal-prestazzjoni u 
tal-impatt ta' numru ta' inizjattivi tal-
Unjoni. Il-provvediment u l-iżvilupp 
kontinwi tagħha li jmorru lil hinn minn 
perspettiva tas-suq intern u 
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mifrux mal-Unjoni kollha u li jmorru lil 
hinn minn perspettiva tas-suq intern, sabiex 
ikopru l-attivitajiet u l-oqsma politiċi 
kollha tal-Unjoni, inkluż l-għoti tas-setgħa 
lin-negozji u liċ-ċittadini sabiex jieħdu
deċiżjonijiet infurmati.

b'diżaggregazzjoni fil-livell nazzjonali u, 
fejn ikun possibbli, fil-livell reġjonali 
jenħtieġ li jiġu żgurati sabiex ikopru l-
attivitajiet u l-oqsma politiċi eżistenti u 
potenzjali kollha, inkluż it-tisħiħ tal-
pożizzjoni tal-amministrazzjonijiet, tan-
negozji u taċ-ċittadini Ewropej biex jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-Programm ġie sottomess għal 
eżami minn qabel lill-Kumitat tas-Sistema 
Ewropea tal-Istatistika skont ir-Regolament 
(KE) Nru 223/2009.

(51) Il-Programm ġie sottomess għal 
eżami minn qabel lill-Kumitat tas-Sistema 
Ewropea tal-Istatistika, skont ir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 u jenħtieġ 
li jiġi implimentat billi jiġi żgurat 
skrutinju parlamentari effettiv.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'kunsiderazzjoni tal-
interkonnettività tal-ekonomija dinjija li 
dejjem qiegħda tiżdied, il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jipprovdi l-possibbiltà li 
jiġu involuti esperti esterni, bħal uffiċjali 
ta' pajjiżi terzi, rappreżentanti ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali jew 
operaturi ekonomiċi f'ċerti attivitajiet.

(60) B'kunsiderazzjoni tal-
interkonnettività tal-ekonomija dinjija li 
dejjem qiegħda tiżdied, inkluża l-
ekonomija diġitali, il-Programm jenħtieġ li 
jkompli jipprovdi l-possibbiltà li jiġu 
involuti esperti esterni, bħal uffiċjali ta' 
pajjiżi terzi, rappreżentanti ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali jew 
operaturi ekonomiċi f'ċerti attivitajiet.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 71
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Fejn rilevanti l-azzjonijiet tal-
Programm jenħtieġ li jintużaw biex
jindirizzaw il-fallimenti tas-suq jew is-
sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, 
b'mod proporzjonat, mingħajr ma jsir
duplikazzjoni jew esklużjoni tal-
finanzjament privat u jenħtieġ li jkollhom 
valur miżjud Ewropew ċar.

(71) L-azzjonijiet tal-Programm jenħtieġ 
li jkollhom valur miżjud Ewropew ċar u
jindirizzaw il-fallimenti tas-suq jew is-
sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, 
b'mod proporzjonat, mingħajr ma ssir
duplikazzjoni jew esklużjoni tal-
finanzjament privat.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(81) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill90

jirregola l-ipproċessar tad-data personali 
mwettaq mill-Istati Membri fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament u taħt is-superviżjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Ir-Regolament (KE) 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill19

jirregola l-ipproċessar tad-data personali 
mwettaq mill-Kummissjoni fil-qafas ta' dan 
ir-Regolament u taħt is-superviżjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data. Kwalunkwe skambju jew 
trażmissjoni ta' informazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti irid jikkonforma
mar-regoli dwar it-trasferiment tad-data 
personali kif stabbilit fir-Regolament 
(UE) 2016/679 u kwalunkwe skambju jew 
trażmissjoni ta' informazzjoni mill-
Kummissjoni jrid jikkonforma mar-regoli 
dwar it-trasferiment ta' data personali kif 
stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

(81) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill90

jirregola l-ipproċessar tad-data personali 
mwettaq mill-Istati Membri fil-kuntest ta' 
dan ir-Regolament u taħt is-superviżjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Ir-Regolament (KE) 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill19

jirregola l-ipproċessar tad-data personali 
mwettaq mill-Kummissjoni fil-qafas ta' dan 
ir-Regolament u taħt is-superviżjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data. Kwalunkwe skambju jew 
trażmissjoni ta' informazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, inkluż fil-proċess 
ta' żvilupp u ta' disseminazzjoni ta' 
statistika fejn il-prinċipju tal-
kunfidenzjalità tal-istatistika huwa 
rikonoxxut ukoll permezz tar-Regolament 
(KE) Nru 223/2009, iridu jikkonformaw
mar-regoli dwar it-trasferiment tad-data 
personali kif stabbilit fir-Regolament 
(UE) 2016/679 u kwalunkwe skambju jew 
trażmissjoni ta' informazzjoni mill-
Kummissjoni jridu jikkonformaw mar-
regoli dwar it-trasferiment ta' data 
personali kif stabbilit fir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001.
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_________________ _________________

90 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

90 Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).

91 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' 
dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

91 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 
tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' 
dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Il-Programm jenħtieġ ukoll li 
jiżgura aktar viżibbiltà u koerenza tal-
azzjonijiet tas-suq intern tal-Unjoni, tal-
kompetittività tal-intrapriżi inkluż l-SMEs 
u tal-istatistika Ewropea lejn iċ-ċittadini, 
in-negozji u l-amministrazzjonijiet.

(83) Barra minn hekk il-Programm 
jenħtieġ li jiżgura aktar viżibbiltà u 
koerenza tal-azzjonijiet fl-oqsma tas-suq 
intern tal-Unjoni, tal-kompetittività tal-
intrapriżi inklużi l-SMEs u tal-istatistika 
Ewropea għall-benefiċċju taċ-ċittadini, in-
negozji u l-amministrazzjonijiet.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm għat-titjib tal-funzjonament tas-
suq intern u l-kompetittività tal-intrapriżi, 
inkluż l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 
medju u l-qafas għall-finanzjament tal-
iżvilupp, il-produzzjoni u d-

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm għat-titjib tal-funzjonament tas-
suq intern għall-benefiċċju taċ-ċittadini 
tal-UE u, f'dan ir-rigward, tal-
kompetittività tal-intrapriżi, inklużi l-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, 
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disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea fit-
tifsira tal-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 (il-"Programm").

tas-servizzi finanjarji u tal-qafas għall-
finanzjament tal-ġbir tad-data, tal-
iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea
filwaqt li jkopri l-politiki kollha tal-Unjoni 
b'konformità mal-Artikolu 3 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u fit-tifsira tal-
Artikolu 13 tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 (il-"Programm").

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Statistika Ewropea" tfisser 
statistika żviluppata, prodotta u 
disseminata skont ir-Regolament (KE) 
Nru 223/2009;

(2) "Statistika Ewropea" tfisser 
statistika żviluppata, prodotta u 
disseminata fil-livell tal-Unjoni u fl-Istati 
Membri skont l-Artikolu 1 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u r-Regolament
(KE) Nru 223/2009;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jipprovdi statistika ta' kwalità 
għolja, komparabbli u affidabbli dwar l-
Ewropa li tirfed it-tfassil, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni tal-politiki kollha tal-Unjoni 
u jgħin lil dawk li jfasslu l-politika, in-
negozji, l-akkademji, iċ-ċittadini u l-midja 
sabiex jieħdu deċiżjonijiet informati u 
jipparteċipaw b'mod attiv fil-proċess 
demokratiku.

(b) li jiżviluppa, jipproduċi u 
jiddissemina statistika Ewropea ta' kwalità 
għolja, komparabbli u affidabbli li tirfed it-
tfassil, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
politiki kollha tal-Unjoni, inklużi l-
kummerċ u l-migrazzjoni, u jgħin liċ-
ċittadini, lil dawk li jfasslu l-politika u lir-
regolaturi, l-awtoritajiet superviżorji, in-
negozji, l-akkademji, is-soċjetà ċivili u l-
midja biex jieħdu deċiżjonijiet informati u 
jipparteċipaw b'mod attiv fil-proċess 
demokratiku.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jappoġġaw l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja ta' 
rappurtar finanzjarju u ta' awditjar, 
jiffaċilita l-integrazzjoni tagħhom fid-dritt 
tal-Unjoni u jippromwovi l-innovazzjoni u 
l-iżvilupp tal-aħjar prattiki fir-rappurtar 
korporattiv;

(ii) jappoġġaw l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja ta' 
rappurtar finanzjarju u ta' awditjar, 
jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fid-
dritt tal-Unjoni u/jew jippromwovu l-
innovazzjoni u l-iżvilupp tal-aħjar prattiki 
fir-rappurtar korporattiv kemm għall-
kumpaniji ż-żgħar kif ukoll għall-
kumpaniji l-kbar;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jagħti s-setgħa, jassisti u jeduka lill-
konsumaturi, lin-negozji u lis-soċjetà ċivili; 
jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, konsum sostenibbli u 
sikurezza tal-prodotti b'mod partikolari 
billi jappoġġa lill-awtoritajiet ta' infurzar 
kompetenti u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-konsumatur u lill-
azzjonijiet ta' kooperazzjoni; jiżgura li l-
konsumaturi kollha jkollhom aċċess għar-
rimedju u; jipprovdi informazzjoni xierqa 
dwar is-swieq u l-konsumaturi;

(i) jagħti s-setgħa, jassisti u jeduka lill-
konsumaturi, lin-negozji u lis-soċjetà ċivili; 
jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, permezz tal-promozzjoni ta' 
konsum sostenibbli u sikurezza tal-prodotti 
b'mod partikolari billi jappoġġa lill-
awtoritajiet ta' infurzar kompetenti u lill-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
konsumatur u lill-azzjonijiet ta' 
kooperazzjoni; jiżgura li l-konsumaturi 
kollha jkollhom aċċess għar-rimedju u; 
jipprovdi informazzjoni xierqa, ċara u 
faċli għall-utent dwar is-swieq u l-
kategoriji differenti ta' prodotti 
finanzjarji;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) isaħħaħ l-parteċipazzjoni tal-
konsumaturi u ta' utenti aħħarin oħrajn tas-
servizzi finanzjarji u tas-soċjetà ċivili fit-
tfassil tal-politiki; jippromwovi fehim aħjar 
tas-settur finanzjarju;

(ii) isaħħaħ l-parteċipazzjoni tal-
konsumaturi u ta' utenti aħħarin oħrajn tas-
servizzi finanzjarji u tas-soċjetà ċivili fit-
tfassil tal-politiki; jippromwovi fehim aħjar 
tas-settur finanzjarju u tal-kategoriji 
differenti ta' prodotti finanzjarji 
kkumerċjalizzati u jiżgura l-interessi tal-
konsumaturi fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji għall-konsumatur.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jipproduċi u jikkomunika 
statistika ta' kwalità għolja f'waqtha, 
imparzjali u kosteffiċjenti dwar l-Ewropa, 
permezz ta' sħubiji mtejba fis-Sistema 
Ewropea tal-Istatistika msemmija fl-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 u mal-partijiet rilevanti u 
esterni kollha, bl-użu ta' diversi sorsi ta' 
data, metodi avvanzati ta' analiżi tad-data, 
sistemi intelliġenti u teknoloġiji diġitali.

(f) li jiżviluppa, jipproduċi, 
jiddissemina u jikkomunika statistika 
Ewropea ta' kwalità għolja b'tempestività, 
imparzjalità u kosteffiċjenza, permezz ta' 
sħubiji mtejba fis-Sistema Ewropea tal-
Istatistika msemmija fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 u mal-
partijiet rilevanti u esterni kollha, bl-użu ta' 
diversi sorsi ta' data, metodi avvanzati ta' 
analiżi tad-data, sistemi intelliġenti u 
teknoloġiji diġitali, u jipprovdi 
diżaggregazzjoni fil-livell nazzjonali u, 
fejn ikun possibbli, fil-livell reġjonali.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi 
n-negozji, iċ-ċittadini u l-konsumaturi, is-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi
jingħataw is-setgħa permezz ta' kampanji 
trasparenti ta' informazzjoni u ta' 

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-atturi
kollha tas-suq intern, inklużi ċ-ċittadini u l-
konsumaturi, in-negozji, is-soċjetà ċivili u 
l-awtoritajiet pubbliċi permezz ta' kampanji 
trasparenti ta' informazzjoni u ta' 
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sensibilizzazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-promozzjoni ta' prattiki tajbin, l-
iskambju u d-disseminazzjoni ta' 
kompetenza esperta u għarfien u l-
organizzazzjoni ta' taħriġ;

sensibilizzazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-promozzjoni ta' prattiki tajbin, l-
iskambju u d-disseminazzjoni ta' 
kompetenza esperta u għarfien u l-
organizzazzjoni ta' taħriġ;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-appoġġ għall-infurzar effettiv u l-
immodernizzar tal-qafas legali tal-UE u l-
adattament rapidu tiegħu għall-ambjent li l-
ħin kollu jinbidel, inkluż permezz tal-ġbir u 
l-analiżijiet ta' data; studji, 
evalwazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet ta' 
politika; l-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' 
dimostrazzjoni u proġetti pilota; attivitajiet 
ta' komunikazzjoni; l-iżvilupp ta' għodod 
tal-IT dedikati li jiżguraw it-trasparenza u 
l-funzjonament effiċjenti tas-suq intern.

(d) l-appoġġ għall-infurzar effettiv u l-
immodernizzar tal-qafas legali tal-Unjoni
u l-adattament rapidu tiegħu għall-ambjent 
li l-ħin kollu jinbidel, b'mod partikolari fil-
kuntest diġitali, inkluż permezz tal-ġbir u 
l-analiżi ta' data; studji, evalwazzjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet ta' politika; l-
organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' 
dimostrazzjoni u proġetti pilota; attivitajiet 
ta' komunikazzjoni; l-iżvilupp ta' għodod 
tal-IT dedikati li jiżguraw it-trasparenza u 
l-funzjonament effiċjenti tas-suq intern.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs 
għas-swieq, jappoġġawhom fl-indirizzar ta' 
sfidi globali u soċjetali u l-
internazzjonalizzazzjoni tan-negozji, u 
jsaħħu t-tmexxija industrijali tal-Unjoni fil-
ktajjen tal-valur globali, inkluż in-Netwerk 
Enterprise Europe;

(b) li jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs 
għas-swieq globali u tal-UE, 
jappoġġawhom fl-indirizzar ta' sfidi globali 
u soċjetali u l-internazzjonalizzazzjoni tan-
negozji, u jsaħħu t-tmexxija industrijali tal-
Unjoni fil-ktajjen tal-valur globali, inkluż 
in-Netwerk Enterprise Europe;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c



AD\1167850MT.docx 23/27 PE628.583v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jindirizzaw l-ostakli tas-swieq, il-
piż amministrattiv u joħolqu ambjent tan-
negozju favorevoli biex jagħtu s-setgħa 
lill-SMEs jibbenefikaw mis-suq intern;

(c) li jindirizzaw l-ostakli tas-suq, 
inklużi l-ostakli ġeografiċi, u l-piżijiet 
amministrattivi u joħolqu ambjent tan-
negozju favorevoli biex tissaħħaħ il-
pożizzjoni tal-SMEs mir-reġjuni kollha 
tal-UE biex ikunu jistgħu jibbenefikaw
b'mod ugwali mis-suq intern;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiffaċilitaw it-tkabbir tan-negozji, 
inkluż l-iżvilupp ta' ħiliet, u t-
trasformazzjoni industrijali fis-setturi tal-
manifattura u tas-servizzi;

(d) li jiffaċilitaw it-tkabbir tan-negozji
bi qbil mal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli, inkluż l-iżvilupp tal-ħiliet, u t-
trasformazzjoni diġitali u industrijali fis-
setturi tal-manifattura u tas-servizzi;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'rabta man-nefqa li tappoġġa l-
politika tal-kompetizzjoni, u b'mod 
partikolari mal-attivitajiet koperti mid-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri biex ikunu inforzaturi aktar 
effettivi u biex jiġi żgurat il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-rapport annwali 
tagħha ħarsa ġenerali tal-azzjonijiet 
implimentati skont dan il-Programm li 
għandu jintbagħat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni (l-EUROSTAT) 
għandha timplimenta attivitajiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni relatati 
mal-implimentazzjoni tal-objettiv speċifiku 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(f), l-azzjonijiet u 
r-riżultati tiegħu meta dawn jirrigwardaw l-
iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, 
b'konformità mal-prinċipji dwar l-
istatistika kif stipulat fir-Regolament (KE) 
Nru 223/2009.

3. Il-Kummissjoni (l-EUROSTAT) 
għandha timplimenta attivitajiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni relatati 
mal-implimentazzjoni tal-objettiv speċifiku 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(f), l-azzjonijiet u 
r-riżultati tiegħu meta dawn jirrigwardaw 
il-ġbir ta' data, l-iżvilupp, il-produzzjoni u 
d-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, 
b'konformità mal-prinċipji dwar l-
istatistika kif stipulat fir-Regolament (KE) 
Nru 223/2009.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness II – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-kejl aħjar tal-kummerċ fis-
servizzi, tal-investiment dirett barrani, tal-
ktajjen ta' valur mondjali u tal-impatt tal-
globalizzazzjoni fuq l-ekonomiji tal-
Unjoni.

– il-kejl aħjar tal-kummerċ fl-oġġetti 
u fis-servizzi, tal-investiment dirett barrani, 
tal-ktajjen ta' valur mondjali u tal-impatt 
tal-globalizzazzjoni fuq l-ekonomiji tal-
Unjoni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness II – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-provvista ta' statistika ta' kwalità 
għolja, tempestiva u affidabbli għall-
appoġġ tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u Politika tal-Ħiliet tal-Unjoni, 
inkluż statistika dwar is-suq tax-xogħol, l-
impjiegi, l-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
introjtu, il-kundizzjonijiet tal-għajxien, il-
faqar, l-inugwaljanza, il-protezzjoni 
soċjali, ix-xogħol mhux iddikjarat u l-

– il-provvista ta' statistika ta' kwalità 
għolja, tempestiva u affidabbli għall-
appoġġ tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali u l-Politika tal-Ħiliet tal-Unjoni, 
inkluża, iżda mhux biss, statistika dwar is-
suq tax-xogħol, l-impjiegi, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, l-introjtu, il-kundizzjonijiet tal-
għajxien, il-faqar, l-inugwaljanza, il-
protezzjoni soċjali, ix-xogħol mhux 
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kontijiet satellita fuq il-ħiliet; iddikjarat u l-kontijiet satellita fuq il-ħiliet;
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