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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. Jenfasizza li s-Suq Uniku jibqa' wieħed mill-akbar u l-aktar kisbiet tanġibbli tal-Unjoni, li 
joħloq benefiċċji għan-negozji, il-konsumaturi u ċ-ċittadini madwar l-Ewropa; l-
approfondiment ulterjuri tas-Suq Uniku u l-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali għandhom 
jingħataw prijorità fil-Baġit 2020;

3. Jissottolinja l-importanza ta' politika tal-konsumatur robusta li tagħti protezzjoni u 
prevedibbiltà lill-konsumaturi kemm offline kif ukoll online, u fiduċja lin-negozji biex 
jipprovdu l-prodotti u s-servizzi tagħhom fis-suq intern kollu;

4. Jenfasizza l-importanza ta' finanzjament xieraq tat-tranżizzjoni għal operazzjoni doganali 
kompletament awtomatizzata, fl-interessi ta' effiċjenza akbar għall-kumpaniji Ewropej u 
protezzjoni ssimplifikata għall-konsumaturi;

6. Jirrikonoxxi li l-2020 hija l-aħħar sena fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali attwali, u 
għalhekk jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ, fil-Baġit 2020, tal-marġini 
disponibbli tal-QFP fl-oqsma ta' politika taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat IMCO;

7. Jilqa' l-fatt li fl-abbozz ta' baġit tagħha l-Kummissjoni allokat baġit xieraq għall-parti l-
kbira tal-prijoritajiet ewlenin tal-IMCO u jistieden lill-Kunsill jikkonferma dawn l-
approprjazzjonijiet;

8. Jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet għal "Operazzjoni u żvilupp tas-suq intern ta' oġġetti u 
servizzi" (linja baġitarja 02 03 01), kif ukoll għal "Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal 
intrapriżi żgħar u medji" (linja baġitarja 02 02 02), peress li ż-żewġ azzjonijiet huma 
kruċjali biex tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku fl-Unjoni;

9. Jilqa' wkoll iż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament għal "Salvagwardja tal-interess 
tal-konsumaturi u titjib tas-sikurezza u informazzjoni għalihom" (linja baġitarja 33 04 01), 
peress li t-titjib tad-drittijiet tal-konsumatur u l-promozzjoni tal-għarfien ta' dawn id-
drittijiet huma mod importanti kif tingħata spinta lill-fiduċja tal-konsumatur fis-suq uniku 
u fil-kapaċità tal-UE li tikseb benefiċċji tanġibbli;

10. Jiddispjaċih għat-tnaqqis fl-approprjazzjonijiet tal-baġit għal "Sostenn għall-funzjonament 
u l-immodernizzar tal-unjoni doganali" (linja baġitarja 14 02 01), li jista' jwassal għal 
dewmien fl-implimentazzjoni sħiħa tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiffinanzja l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji kollha 
approvati mill-IMCO.
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