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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 l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-kapital u tal-persuni huwa l-

prinċipju fundamentali tas-suq uniku u huwa essenzjali għat-tkabbir ekonomiku tal-

Unjoni; jissottolinja li t-tfixkil li jsir fir-rigward tal-erba' libertajiet se jostakola l-

funzjonament tas-suq uniku u jnaqqas l-attività ekonomika; 

2. Jenfasizza li suq uniku msaħħaħ u li jiffunzjona sew, li jkun kemm integrat kif ukoll 

unifikat fuq livell għoli, huwa fundamentali biex l-Unjoni tkun kapaċi tilqa' għax-

xokkijiet; jenfasizza li l-baġit tal-Unjoni għandu jappoġġa t-tranżizzjoni għal ekonomija 

ċirkolari u għal Suq Uniku Diġitali li jkun inklużiv, aċċessibbli u varjat; 

3. Jissottolinja l-importanza ta' politika tal-konsumatur b'saħħitha li ssaħħaħ is-sikurezza u s-

sensibilizzazzjoni tal-konsumatur u taġġusta d-drittijiet tal-konsumatur għall-bidliet 

soċjetali, teknoloġiċi u ekonomiċi bħal pereżempju, il-big data u l-internet tal-oġġetti, l-

ekonomija ċirkolari, l-hekk imsejħa ekonomija kollaborattiva u l-kummerċ elettroniku; 

ifakkar, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-awtonomizzazzjoni u l-edukazzjoni tal-

konsumatur, kif ukoll is-sigurtà tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq fis-Suq Uniku Diġitali; 

jitlob li dawn l-isfidi għall-politika tal-konsumatur jiġu indirizzati permezz ta' allokazzjoni 

baġitarja xierqa; 

4. Jenfasizza li l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u l-mikrointrapriżi huma kruċjali 

għall-ekonomija Ewropea; jissottolinja l-ħtieġa għal finanzjament effiċjenti għall-

innovazzjoni, it-tkabbir, l-internazzjonalizzazzjoni u l-aċċess għal swieq terzi, id-

diġitalizzazzjoni u l-adozzjoni ta' mudelli ta' negozju tal-ekonomija ċirkolari għall-SMEs 

u għall-mikrointrapriżi, sabiex tiżdied il-kompetittività internazzjonali tagħhom; jappella 

għal allokazzjoni baġitarja xierqa għall-COSME u għan-Netwerk Enterprise Europe; 

5. Jenfasizza li l-adozzjoni f'waqtha ta' standards tal-UE hija fundamentali għall-

kompetittività u għall-interoperabbiltà; jenfasizza l-importanza tal-involviment tal-

konsumaturi u tal-partijiet interessati fil-proċess ta' standardizzazzjoni; jappella għal 

allokazzjoni baġitarja xierqa għall-attivitajiet ta' standardizzazzjoni tal-Kumitat Ewropew 

għall-Istandardizzazzjoni (CEN), tal-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 

Elettroteknika (CENELEC) u tal-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-

Telekomunikazzjonijiet (ETSI); 

6. Jenfasizza li l-unjoni doganali jeħtieġ li tirċievi allokazzjonijiet xierqa biex hija tkun tista' 

tipprovdi appoġġ effikaċi għall-ġlieda kontra l-frodi, biex b'hekk jiġu ggarantiti kemm il-

protezzjoni tal-konsumatur kif ukoll il-kompetizzjoni ġusta sabiex jinkiseb irkupru 

finanzjarju tar-riżorsi proprji; 

7. Jappella għat-tisħiħ tal-għodda tas-suq uniku li jgħinu liċ-ċittadini u lin-negozji jieħdu 

vantaġġ sħiħ tas-suq uniku; jistieden lill-Istati Membri jallokaw finanzjament xieraq għal 

SOLVIT u għal Fin-Net; jemmen, barra minn hekk, li n-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-

Konsumaturi għandu wkoll jingħata finanzjament xieraq sabiex ikun jista' jkompli 
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għaddej bil-missjoni tiegħu li jeduka liċ-ċittadini Ewropej dwar id-drittijiet tagħhom bħala 

konsumaturi; 

8. Jenfasizza li l-pjattaformi multilingwi għas-soluzzjoni online għat-tilwim għandhom rwol 

prinċipali fil-bini tal-fiduċja tal-konsumatur u fit-tisħiħ tal-kummerċ elettroniku 

transfruntier u għandhom jiġu allokati finanzjament xieraq; 

9. Jilqa' l-istituzzjonalizzazzjoni tal-Forum tas-Suq Uniku, li jiffaċilita l-implimentazzjoni 

korretta tar-regoli tas-suq uniku, u l-kontinwità tal-finanzjament tiegħu taħt il-programm 

COSME; jitlob, f'dan il-kuntest, baġit adegwat sabiex jiġu appoġġati l-objettivi tiegħu. 
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