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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. Jinnota li r-responsabbiltà tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

(IMCO) fil-proċedura tal-baġit tkopri l-linji baġitarji fit-titoli 2 (Suq Intern, Industrija, 

Intraprenditorija u SMEs), 14 (Tassazzjoni u unjoni doganali) u 33 (Ġustizzja u 

Konsumaturi); 

2. Iqis li suq intern li jiffunzjona tajjeb integrat ħafna u magħqud b'ambjent ġust għall-

konsumaturi u l-SMEs huwa fundamentali għal kompetittività iktar b'saħħitha tal-Unjoni u 

jenfasizza l-ħtieġa li titqies it-trasformazzjoni għall-era diġitali b'allokazzjoni baġitarja 

xierqa, b'mod partikolari għall-SMEs; 

3. Jinsab konvint li l-politika tal-konsumatur hija waħda mill-prijoritajiet orizzontali ewlenin 

għall-Unjoni Ewropea u li dan għandu jkun rifless fil-baġit għal dak il-qasam ta' politika; 

jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel l-almu tagħha biex jiżdiedu l-edukazzjoni u s-

sensibilizzazzjoni dwar il-politika tal-konsumatur, kif ukoll dwar is-sikurezza tal-prodotti 

u s-sorveljanza tas-suq, b'mod partikolari fis-Suq Uniku Diġitali u għall-integrazzjoni tal-

interessi tal-konsumaturi fil-politiki kollha tal-Unjoni; 

4. Jilqa' l-fatt li, fil-proċedura baġitarja tal-2018, il-prijoritajiet ewlenin tal-Kumitat IMCO 

f'oqsma bħalma huma l-unjoni doganali, il-protezzjoni tal-konsumatur, il-kompetittività u 

s-suq intern għal oġġetti u servizzi ġew ikkunsidrati b'allokazzjonijiet baġitarji adegwati 

f'dak li jirrigwarda l-approprjazzjonijiet ta' impenn; 

5. Josserva li l-approprjazzjonijiet ta' pagament għal-linji tal-baġit tal-IMCO jonqsu bi 15 % 

f'termini ġenerali u jistenna li dan it-tnaqqis iwieġeb għal ippjanar adegwat tal-iskeda tal-

pagamenti ta' kuntratti li għadhom għaddejjin mill-Kummissjoni u li l-approprjazzjonijiet 

eżistenti jkunu biżżejjed biex isiru l-pagamenti kollha fl-2018; 

6. Jilqa' l-approprjazzjonijiet għall-kompetittività tal-intrapriżi u l-SMEs peress li din hija 

waħda mill-prijoritajiet li jappoġġjaw l-intraprenditorija u jagħtu spinta lit-tkabbir 

sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament effiċjenti għall-

innovazzjoni, it-tkabbir, l-internazzjonalizzazzjoni u l-aċċess għal swieq ta' pajjiżi terzi 

sabiex tiżdied il-kompetittività internazzjonali tal-intrapriżi tal-Unjoni; 

7. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn li tikkonċerna l-linja baġitarja 02 02 01 

"Promozzjoni tal-intraprenditorija u titjib tal-kompetittività u l-aċċess għas-swieq għall-

intrapriżi tal-Unjoni" iżda madankollu jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fl-

approprjazzjonijiet ta' pagament f'dik il-linja baġitarja peress li l-SMEs għadhom jiltaqgħu 

ma' problemi f'dawk l-oqsma tal-ekonomija reali; jenfasizza li hemm biżżejjed appoġġ 

finanzjarju għall-mikrointrapriżi u l-imprendituri, u l-SMEs jenħtieġ li jkunu l-prijorità 

ewlenija għall-Unjoni; jenfasizza li l-iżgurar ta' aċċess tajjeb għall-finanzi huwa essenzjali 

biex l-SMEs jibqgħu kompetittivi u biex jiġu megħjuna jegħlbu l-isfidi marbuta mal-

aċċess għas-suq intern kif ukoll għas-suq globali; 
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8. Jilqa' l-allokazzjoni tal-fondi għall-modernizzazzjoni tal-unjoni doganali, li tappoġġa l-

implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (Kodiċi) u l-iżvilupp tas-sistemi 

doganali elettroniċi, peress li dan jikkostitwixxi wieħed mill-oqsma ta' prijorità għall-

funzjonament imtejjeb tas-suq intern; jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa u uniformi 

tal-Kodiċi hija essenzjali biex tipproteġi liċ-ċittadini u l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u 

jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissodisfaw l-iskadenza tal-

31 ta' Diċembru 2020 għall-miżuri tranżitorji stipulati fl-Artikolu 278 tal-Kodiċi biex 

jiżguraw implimentazzjoni sħiħa tal-Kodiċi; 

9. Jilqa' l-allokazzjonijiet għal-linja baġitarja 33 04 01 "Salvagwardja tal-interess tal-

konsumaturi u titjib tas-sikurezza tagħhom u tal-informazzjoni għalihom" peress li l-

politika tal-konsumatur hija waħda mill-politiki prinċipali tal-Unjoni; 

10. Jitlob il-finanzjament tal-proġetti pilota kollha u b'mod partikolari, proġetti pilota ġodda 

bit-titolu "Ħiliet diġitali għan-negozji ġodda tal-UE" biex jikkontribwixxu għall-

innovazzjoni u l-kummerċ transfruntier, u "Valutazzjoni tal-allegati differenzi fil-kwalità 

tal-prodotti mibjugħa fis-Suq Uniku" li għandu l-għan jindirizza t-tħassib tal-konsumaturi 

dwar id-differenzi possibbli fil-kwalità tal-prodotti bl-istess ditta u imballaġġ fis-suq 

intern u jitlob ukoll għall-estensjoni tal-PP-"Inizjattiva għall-Bini ta' Sensibilizzazzjoni 

Algoritmika" biex jipprovdi riżultati għal serje ta' approċċi ta' prototipi fil-fond immirati u 

soluzzjonijiet ta' politika xierqa għall-indirizzar tal-kumplessità tal-isfidi mqajma mit-

teħid ta' deċiżjonijiet algoritmiku fuq terminu qasir u twil. 
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