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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

 

1. Ifakkar li s-Suq Uniku huwa politika ewlenija u qasam ta' prijorità għat-tkabbir 

ekonomiku; iqis li biex l-Unjoni Ewropea tinħareġ mill-kriżi, huwa essenzjali li jkun 

hemm Suq Uniku integrat u aktar b'saħħtu b'allokazzjoni baġitarja adegwata; 

2. Iqis li l-politika tal-konsumaturi hija prijorità ewlenija għall-UE; jenfasizza li għandu jiġi 

previst baġit adegwat għal dan il-qasam ta' politika u jemmen li għandu jintuża biex 

tiżdied il-kunfidenza tal-konsumaturi f'Suq Uniku aktar trasparenti billi: tissaħħaħ is-

sikurezza tal-konsumatur; jiżdied l-għarfien kif ukoll jiġu allinjati d-drittijiet u l-politiki 

tal-konsumatur mal-bidliet fis-soċjetà u fl-ekonomija; 

3. Jitlob għal mezzi finanzjarji adegwati mmirati biex jappoġġjaw strateġija għal tkabbir u 

impjieg intelliġenti u sostenibbli; 

4. Jisħaq fuq il-bżonn ta' pakkett ibbilanċjat biex jappoġġja l-funzjonament tal-unjoni 

doganali u l-ġlieda kontra l-frodi kemm biex jiġu protetti l-konsumaturi kif ukoll biex jiġi 

ggarantit l-irkupru finanzjarju għar-riżorsi proprji; 

5. Jirrikonoxxi l-importanza li jiġi ffinanzjat il-"Forum tas-Suq Uniku" u jitlob għal 

estensjoni tal-Azzjoni Preparatorja tiegħu sas-sena 2015; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tipproponi bażi legali li trid tiġi stabbilita fil-leġiżlazzjoni sekondarja sabiex tiġi żgurata l-

kontinwazzjoni tal-Forum tas-Suq Uniku wara l-2015; 

6. Jisħaq fuq il-bżonn li jitħeġġeġ, u għall-Istati Membri li jallokaw, iffinanzjar adegwat 

għas-SOLVIT peress li kemm iċ-ċittadini tal-UE kif ukoll in-negozji tal-UE jistgħu 

jirċievu gwida utli dwar kwistjonijiet varji bħall-istabbiliment ta' negozji, drittijiet ta' viżi 

u ta' residenzi, kummerċ u servizzi kif ukoll benefiċċji familjari u ħafna oħrajn; 

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex jaġġorna lill-Parlament dwar il-livell ta' implimentazzjoni 

tal-proġett pilota "l-Applikazzjoni Your Europe Travel għal Apparat Mobbli" (YET); 

jisħaq fuq l-importanza li tiżdied il-kuxjenza tal-konsumaturi dwar dawn it-tipi ta' 

servizzi; jilqa' f'dan ir-rigward l-azzjonijiet preċedenti tan-Netwerk ta' Ċentri Ewropej tal-

Konsumaturi; jinnota li l-applikazzjoni għandha tkun integrata f'kampanja eżistenti fil-

livell tal-Unjoni biex tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet u l-interessi tal-konsumaturi; 

jirrakkomanda li l-finanzjament jiġi rrilaxxat wara riżultat pożittiv tal-istudju tal-

fattibilità; 

8. Jinnota l-bżonn li jiġi żgurat iffinanzjar adegwat għall-programm COSME, kif ukoll għan-

Netwerk Enterprise Europe fl-2015 sabiex jitqiesu b'mod speċifiku d-diffikultajiet li 

jaffaċċjaw l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (SMEs) minħabba l-limiti ekonomiċi u 

finanzjarji tal-UE; 
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9. Jilqa' l-impenn imtejjeb biex tiġi ffinanzjata l-innovazzjoni miżjuda fl-SMEs taħt il-linja 

baġitarja 02 04 02 03 għax jinsab konvint li l-SMEs għandhom rwol importanti xi jwettqu 

fir-rigward tal-modernizzazzjoni, it-tkabbir u l-ħolqien ta' impjiegi u jilqa' l-istrument tal-

SMEs inkluż fl-Orizzont 2020, li huwa approċċ ġdid, iffukat fuq il-kumpaniji u mmexxi 

mis-suq, biex jiġu appoġġjati l-attivitajiet tal-innovazzjoni tal-SMEs u jkollhom impatt 

ekonomiku pożittiv; 

10. Jitlob għall-iffinanzjar ta' proġett pilota ġdid intitolat "Taħriġ għall-SMEs dwar id-

Drittijiet tal-Konsumaturi fl-Era Diġitali"; jenfasizza li dan għandu jgħin lill-SMEs biex 

jikkonformaw mal-liġi tal-ħarsien tal-konsumaturi fl-ambjent online; jenfasizza li s-

servejs urew li ħafna SMEs huma nieqsa minn għarfien essenzjali dwar il-leġiżlazzjoni 

tal-UE relevanti kif inhi trasposta fil-liġi nazzjonali; iqis li konformità aħjar mar-regoli 

tnaqqas il-problemi tal-konsumaturi u tibbenefika l-kummerċjanti billi jiġu evitati l-

problemi mal-awtoritajiet tal-infurzar; 

11. Jenfasizza li l-istandards huma għodod importanti għall-kompetittività tal-intrapriżi u 

speċjalment l-SMEs, fejn il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċess ta' standardizzazzjoni hija 

essenzjali għall-progress teknoloġiku fl-Unjoni; Għalhekk, iqis li hija importanti li jiġu 

ffinanzjati b'mod xieraq l-inizjattivi mmirati biex jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 

standardizzazzjoni mwettqa mis-CEN, is-Cenelec u l-ETSI; 

12. Ifakkar fil-bżonn li tiġi ffinanzjata l-għodda multilingwa għall-pjattaforma tas-soluzzjoni 

online għat-tilwim (ODR); Jenfasizza li din il-faċilità multilingwa ġiet adottata fir-

Regolament (UE) Nru.524/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Mejju 2013 dwar soluzzjoni online għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi 

(Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi)1; jenfasizza li s-sistemi tal-ODR li 

jiffunzjonaw tajjeb mal-UE jħeġġu lill-konsumaturi biex ifittxu soluzzjonijiet għall-

problemi li jaffaċċjaw meta jixtru prodotti u servizzi fis-Suq Uniku u jżidu x-xiri online, 

b'mod partikolari minn kummerċjanti fi Stati Membri oħrajn; ifakkar li aktar kummerċ 

online u bejn il-fruntieri fl-UE jipprovdi wkoll lin-negozji b'opportunitajiet ġodda u jgħin 

biex ikun hemm tkabbir ekonomiku. 

                                                 
1 ĠU L 165, 18.6.2013, p. 1. 
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