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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li 
jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-
Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) 
Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0441),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 168(4)(b) u l-
Artikoli 114, 173 u 338 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont 
liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0254/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' xxxx1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' xxxx2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif 
ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għall-
Baġits u l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 [ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0.].
2 [ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0.].
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
stabbilit Programm għas-suq intern, għall-
kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, u 
għall-istatistika Ewropea (il-"Programm"). 
Jenħtieġ li l-Programm jiġi stabbilit għal 
tul ta' żmien ta' seba' snin mill-2021 sal-
2027.

(7) Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
stabbilit il-Programm dwar is-Suq Uniku, 
biex jissaħħaħ is-suq intern u jittejjeb il-
funzjonament tiegħu, fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi, speċjalment l-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju, l-
istandardizzazzjoni, il-protezzjoni tal-
konsumatur, il-katina tal-provvista tal-
ikel u l-istatistika Ewropea (il-
"Programm"). Jenħtieġ li l-Programm jiġi 
stabbilit għal tul ta' żmien ta' seba' snin 
mill-2021 sal-2027.

Or. en

Emenda 2

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 

(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, inkluż 
is-settur tat-turiżmu, 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 
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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-
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.

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-
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.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u huwa ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati. L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem jevolvi huwa mistenni li 
jgħin lin-negozji Ewropej joħolqu l-
impjiegi u jespandu lil hinn mill-fruntieri 
tagħhom, joffru għażla usa' ta' servizzi bi 

(9) Suq intern modern huwa bbażat 
fuq il-prinċipji tal-ġustizzja u t-
trasparenza, jippromwovi l-kompetizzjoni 
u huwa ta' benefiċċju għall-konsumaturi, 
għan-negozji u għall-impjegati. L-użu aħjar 
tas-suq intern għas-servizzi li dejjem 
jevolvi huwa mistenni li jgħin lin-negozji 
Ewropej joħolqu l-impjiegi u jespandu lil 
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prezzijiet aħjar, filwaqt li jżommu 
standards għoljin għall-konsumaturi u l-
ħaddiema. Biex jiksbu dan, il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-tneħħija 
tal-ostakli, u jiżgura qafas regolatorju li 
jista' jakkomoda mudelli ta' negozju 
innovattivi ġodda.

hinn mill-fruntieri tagħhom, joffru għażla 
usa' ta' servizzi bi prezzijiet aħjar, filwaqt li 
jżommu standards għoljin għall-
konsumaturi u l-ħaddiema. Biex jiksbu 
dan, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-monitoraġġ aħjar 
tal-iżviluppi tas-suq intern, inkluż l-impatt 
ta' teknoloġiji ġodda u mudelli ta' negozju 
innovattivi, għall-identifikazzjoni u għat-
tneħħija tal-ostakli, u jiżgura qafas 
regolatorju li jista' jakkomoda mudelli ta' 
negozju innovattivi ġodda inkluża l-
intraprenditorija soċjali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-ostakli regolatorji fuq is-suq 
intern tneħħew għal ħafna prodotti 
industrijali permezz ta' mekkaniżmi ta' 
prevenzjoni, l-adozzjoni ta' regoli komuni 
u, fejn ma jeżistux dawn it-tipi ta' regoli 
tal-Unjoni, permezz tal-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku. Għal ċerti oqsma 
fejn ma teżistix leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku 
jfisser li l-prodotti li huma 
kummerċjalizzati legalment fi Stat 
Membru jgawdu d-dritt tal-moviment 
liberu u jistgħu jinbiegħu fi Stat Membru 
ieħor. Iżda meta r-rikonoxximent reċiproku 
ma jiġix applikat kif xieraq, il-kumpaniji 
jsibuha ferm aktar diffiċli biex jaċċessaw 
is-swieq fi Stati Membri oħra. Minkejja l-
livell għoli ta' integrazzjoni tas-suq fil-
qasam tal-prodotti, dan iwassal biex jintilfu 
l-opportunitajiet għall-ekonomija b'mod 
ġenerali. Għaldaqstant, il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb l-
applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku 
fil-qasam tal-oġġetti u li jnaqqas l-għadd ta' 

(10) L-ostakli regolatorji fuq is-suq 
intern tneħħew għal ħafna prodotti 
industrijali permezz ta' mekkaniżmi ta' 
prevenzjoni, l-adozzjoni ta' regoli u 
standards komuni u, fejn ma jeżistux dawn 
it-tipi ta' regoli tal-Unjoni, permezz tal-
prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku. 
Għal ċerti oqsma fejn ma teżistix 
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku jfisser li l-
prodotti li huma kummerċjalizzati 
legalment fi Stat Membru jgawdu d-dritt 
tal-moviment liberu u jistgħu jinbiegħu fi 
Stat Membru ieħor, sakemm l-Istati 
Membru inkwistjoni ma jkunx kontra l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. Iżda 
meta r-rikonoxximent reċiproku ma jiġix 
applikat kif xieraq, il-kumpaniji jsibuha 
ferm aktar diffiċli biex jaċċessaw is-swieq 
fi Stati Membri oħra. Minkejja l-livell 
għoli ta' integrazzjoni tas-suq fil-qasam tal-
prodotti, dan iwassal biex jintilfu l-
opportunitajiet għall-ekonomija b'mod 
ġenerali. Għaldaqstant, il-Programm 
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oġġetti illegali u mhux konformi li jidħlu 
fis-suq.

jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb l-
applikazzjoni tar-rikonoxximent reċiproku 
fil-qasam tal-oġġetti u li jnaqqas l-għadd ta' 
oġġetti illegali u mhux konformi li jidħlu 
fis-suq, permezz ta' sensibilizzazzjoni u 
taħriġ immirati, permezz ta' appoġġ għall-
Punti ta' Kuntatt għall-Prodotti u permezz 
ta' kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet 
kompetenti għal rikonoxximent reċiproku.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-isfidi regolatorji u ta' infurzar 
ġodda huma relatati mat-tibdil rapidu fl-
ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali, fir-
rigward ta' kwistjonijiet bħaċ-ċibersigurtà, 
l-Internet tal-Oġġetti jew l-Intelliġenza 
Artifiċjali. Jekk issir il-ħsara, ir-regoli 
stretti dwar is-sikurezza tal-prodotti u r-
responsabbiltà għalihom huma essenzjali 
biex jiġi żgurat rispons politiku li 
jippermetti liċ-ċittadini Ewropej, inkluż il-
konsumaturi u n-negozji li jibbenefikaw 
minn regoli bħal dawn. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għall-adattament u l-infurzar rapidi tal-
iskema ta' responsabbiltà għall-prodotti tal-
Unjoni li trawwem l-innovazzjoni.

(11) L-isfidi regolatorji u ta' infurzar 
ġodda huma relatati mat-tibdil rapidu fl-
ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali, fir-
rigward ta' kwistjonijiet bħaċ-ċibersigurtà, 
l-Internet tal-Oġġetti jew l-Intelliġenza 
Artifiċjali. Jekk issir il-ħsara, ir-regoli 
stretti dwar is-sikurezza tal-prodotti u u ċ-
ċarezza fir-rigward tar-responsabbiltà
għalihom, kif ukoll infurzar strett tar-
regoli, huma essenzjali biex jiġi żgurat 
rispons politiku li jippermetti liċ-ċittadini 
Ewropej, inkluż il-konsumaturi u n-negozji 
li jibbenefikaw minn regoli bħal dawn. 
Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-adattament u l-
infurzar rapidi tal-iskema ta' responsabbiltà 
għall-prodotti tal-Unjoni li trawwem l-
innovazzjoni, filwaqt li jiżgura s-sikurezza 
u s-sigurtà tal-utenti.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ u jista' jipperikola lill-
konsumaturi. Ħafna intraprendituri 
jinjoraw ir-regoli, jew minħabba nuqqas ta' 
għarfien, jew apposta, biex jiksbu vantaġġ 
kompetittiv. Spiss l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq ma jkollhomx fondi 
biżżejjed u jkunu limitati mill-fruntieri 
nazzjonali, filwaqt li l-intraprendituri 
jinnegozjaw fil-livell tal-Unjoni jew 
saħansitra anki dinji. B'mod partikolari, fil-
każ tal-kummerċ elettroniku, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibuha ferm diffiċli 
biex jittraċċaw prodotti mhux konformi li 
jiġu importati minn pajjiżi terzi u biex 
jidentifikaw l-entità responsabbli fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tagħhom. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità 
tal-prodotti billi jipprovdi l-inċentivi t-
tajba lill-intraprendituri, isaħħaħ il-
kontrolli tal-konformità u jippromwovi l-
kooperazzjoni transfruntiera msaħħa fost l-
awtoritajiet tal-infurzar. Il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
irrispettivament minn jekk il-prodotti 
jitqegħdux fis-suq b'mezzi tradizzjonali 
jew elettroniċi u irrispettivament minn 
jekk jiġux prodotti fl-Unjoni jew jidħlu 
fiha minn pajjiżi terzi, iqiegħed liċ-
ċittadini u lill-konsumaturi Ewropej 
f'riskju. L-operaturi ekonomiċi li jbigħu 
prodotti konformi jiffaċċjaw 
kompetizzjoni distorta minn dawk li ma 
jikkonformawx mar-regoli jew minħabba
nuqqas ta' għarfien, jew apposta, biex 
jiksbu vantaġġ kompetittiv. Spiss l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq ma 
jkollhomx fondi biżżejjed u jkunu limitati 
mill-fruntieri nazzjonali, filwaqt li l-
intraprendituri jinnegozjaw fil-livell tal-
Unjoni jew saħansitra anki dinji. B'mod 
partikolari, fil-każ tal-kummerċ elettroniku, 
l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
isibuha ferm diffiċli biex jittraċċaw 
prodotti mhux konformi li jiġu importati 
minn pajjiżi terzi, biex jidentifikaw l-entità 
responsabbli fi ħdan il-ġurisdizzjoni 
tagħhom jew biex iwettqu valutazzjonijiet 
tar-riskju jew testijiet tas-sikurezza 
minħabba n-nuqqas ta' aċċess fiżiku 
għall-prodotti. Għaldaqstant, il-Programm 
jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità tal-
prodotti billi jsaħħaħ is-sorveljanza tas-
suq, jipprovdi regoli ċari, trasparenti u 
komprensivi lill-operaturi ekonomiċi, 
isaħħaħ il-kontrolli tal-konformità u 
jippromwovi l-kooperazzjoni transfruntiera 
msaħħa fost l-awtoritajiet tal-infurzar. Il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi 
wkoll għall-konsolidazzjoni tal-qafas 
eżistenti għall-attivitajiet ta' sorveljanza 
tas-suq, iħeġġeġ azzjonijiet konġunti tal-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq minn 
Stati Membri differenti, itejjeb l-iskambju 
ta' informazzjoni u jippromwovi l-
konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, b'mod 
partikolari billi jiżgura li d-



PR\1164319MT.docx 11/37 PE628.465v01-00

MT

dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a jiġu implimentati b'mod 
strett sabiex jiġi evitat il-bejgħ ta' prodotti 
mhux konformi liċ-ċittadini Ewropej.

__________________

1a Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u 
s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur 
u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, 
komponenti u unitajiet tekniċi separati 
maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) 
Nru 595/2009 u li jħassar id-
Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 
14.6.2917, p. 1).

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sikurezza tal-prodotti hija tħassib 
komuni. Il-korpi li jivvalutaw il-konformità 
jivverifikaw jekk il-prodotti jissodisfawx 
ir-rekwiżiti tas-sikurezza qabel jitqiegħdu 
fis-suq. Għaldaqstant huwa importanti ferm 
li l-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità
jkunu affidabbli u kompetenti. L-Unjoni 
daħħlet sistema ta' akkreditament tal-korpi 
ta' valutazzjoni tal-konformità, li 
tivverifika l-kompetenza, l-imparzjalità u l-
indipendenza tagħhom. Issa l-isfida 
ewlenija hi li tinżamm is-sistema ta' 
akkreditament allinjata mal-ogħla livell ta' 
żvilupp tekniku u li jkun żgurat li tiġi 
applikata bl-istess mod strett fl-Unjoni 
kollha. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġa l-miżuri biex jiżgura li l-korpi li 
jivvalutaw il-konformità jkomplu 
jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji u biex 

Is-sikurezza tal-prodotti hija tħassib 
komuni. Il-korpi li jivvalutaw il-konformità 
jivverifikaw jekk il-prodotti jissodisfawx 
ir-rekwiżiti tas-sikurezza qabel jitqiegħdu 
fis-suq. Għaldaqstant huwa importanti ferm 
li l-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità 
jkunu affidabbli u kompetenti. L-Unjoni 
daħħlet sistema ta' akkreditament tal-korpi 
ta' valutazzjoni tal-konformità, li 
tivverifika l-kompetenza, l-imparzjalità u l-
indipendenza tagħhom. Madankollu, ir-
Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill48 ġie 
implimentat f'ħafna modi differenti fil-
livell nazzjonali. Dawn id-differenzi 
jikkonċernaw id-distribuzzjoni tal-
kompetenzi bejn l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq u l-mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni interna fil-livell
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tissaħħaħ is-sistema ta' akkreditament 
Ewropea, b'mod partikolari f'oqsma ġodda 
tal-politika, billi tiġi appoġġata l-
kooperazzjoni Ewropea għall-
Akkreditament msemmija fl-Artikolu 14 
tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill48.

nazzjonali, il-livell ta' riżorsi finanzjarji 
allokati ddedikati għas-sorveljanza tas-
suq u l-istrateġiji u l-approċċi ta' 
sorveljanza tas-suq, kif ukoll is-setgħat 
fir-rigward ta' prodotti mhux konformi u 
l-livell ta' penali għal ksur, li jirriżultaw 
fl-infurzar ifframmentat tal-leġiżlazzjoni 
ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni. Din il-
frammentazzjoni twassal biex is-
sorveljanza tas-suq tkun aktar rigoruża 
f'xi Stati Membri milli f'oħrajn, li 
potenzjalment iddgħajjef l-effett deterrenti 
tal-leġiżlazzjoni, fejn toħloq 
kundizzjonijiet mhux ekwi bejn in-negozji 
f'xi Stati Membri u tirriżulta fi żbilanċi 
fil-livell ta' sikurezza tal-prodotti fl-
Unjoni kollha. Issa l-isfida ewlenija hi li 
tinżamm is-sistema ta' akkreditament 
allinjata mal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku 
u li jkun żgurat li tiġi applikata bl-istess 
mod strett fl-Unjoni kollha. Għalhekk, il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-miżuri 
biex jiżgura li l-korpi li jivvalutaw il-
konformità jkomplu jissodisfaw ir-
rekwiżiti regolatorji u biex tissaħħaħ is-
sistema ta' akkreditament Ewropea, b'mod 
partikolari f'oqsma ġodda tal-politika, billi 
tiġi appoġġata l-kooperazzjoni Ewropea 
għall-Akkreditament msemmija fl-Artikolu 
14 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008.

__________________ __________________

48 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-
suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 
13.8.2008, p. 30).

48 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-
suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 
13.8.2008, p. 30).

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 14



PR\1164319MT.docx 13/37 PE628.465v01-00

MT

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) L-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku 
joħloq ċerti sfidi rigward il-protezzjoni 
tas-saħħa u s-sigurtà tal-utenti finali 
minn prodotti mhux konformi. 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 ekwivalenti
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 fir-rigward tal-
iskambju ta' informazzjoni dwar prodotti 
mhux konformi, dwar l-iżviluppi xjentifiċi 
riċenti u t-teknoloġiji ġodda, dwar ir-riskji 
emerġenti u dwar aspetti oħra relatati ma' 
attivitajiet tal-kontroll.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16

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 

(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 u l-isforzi tal-
amministrazzjoni elettronika u tal-gvern 
elettroniku jridu jissaħħu aktar. 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' 
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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.

dawn is-servizzi pubbliċi maċ-ċittadini u 
man-negozji. Barra minn hekk, iż-żieda 
kontinwa u kostanti tal-attivitajiet 
transfruntiera fis-suq intern tirrikjedi d-
disponibbiltà 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. L-għodod ta' 
governanza tas-suq intern eżistenti diġà 
għandhom rwol importanti biex 
jagħmluha aktar faċli li jintlaħqu dawn l-
objettivi. Għal dan il-għan, u sabiex 
jinżamm il-pass mal-iżviluppi tat-
teknoloġija u tas-suq, kif ukoll mal-isfidi 
regolatorji u tal-infurzar il-ġodda, il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa t-titjib tal-
kwalità, il-viżibbiltà u t-trasparenza u tas-
sigurtà tal-għodod ta' governanza tas-suq 
intern. Għalhekk il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġa, fost oħrajn, 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.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod partikolari l-Programm irid B'mod partikolari l-Programm irid 
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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-
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.

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-
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-iżviluppi diġitali, 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.

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ħafna mill-problemi tal-
kompetittività tal-Unjoni jinvolvu 
diffikultajiet tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess 
għall-finanzi minħabba li jitħabtu biex juru 
l-valur tal-kreditu tagħhom u ma jkollhomx 
biżżejjed kollateral. Sfidi addizzjonali ta' 
finanzjament jirriżultaw mill-ħtieġa tal-
SMEs li jibqgħu kompetittivi billi jinvolvu 
ruħhom eż. fl-attivitajiet ta' 
diġitalizzazzjoni, internazzjonalizzazzjoni 
u innovazzjoni u jtejbu l-ħiliet tal-forza 
tax-xogħol tagħhom. L-aċċess limitat 
għall-finanzjament għandu effett negattiv 
fuq il-ħolqien, it-tkabbir u r-rati ta' 
sopravivenza tan-negozji, kif ukoll fuq ir-
rieda ta' intraprendituri ġodda li jidħlu 
responsabbli għal kumpaniji vijabbli fil-
kuntest ta' suċċessjoni ta' negozju.

(24) Ħafna mill-problemi tal-
kompetittività tal-Unjoni jinvolvu 
diffikultajiet tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess 
għall-finanzi minħabba li jitħabtu biex juru 
l-valur tal-kreditu tagħhom u ma jkollhomx 
biżżejjed kollateral. Sfidi addizzjonali ta' 
finanzjament jirriżultaw mill-ħtieġa tal-
SMEs li jibqgħu kompetittivi billi jinvolvu 
ruħhom eż. fl-attivitajiet ta' 
diġitalizzazzjoni, internazzjonalizzazzjoni 
u innovazzjoni u jtejbu l-ħiliet tal-forza 
tax-xogħol tagħhom. L-aċċess limitat 
għall-finanzjament għandu effett negattiv 
fuq il-ħolqien, it-tkabbir u r-rati ta' 
sopravivenza tan-negozji, kif ukoll fuq ir-
rieda ta' intraprendituri ġodda li jidħlu 
responsabbli għal kumpaniji vijabbli fil-
kuntest ta' suċċessjoni ta' negozju. Jenħtieġ 
li tingħata attenzjoni partikolari lill-
mikrointrapriżi, lill-intrapriżi involuti 
f'attivitajiet artiġjanali u lill-intrapriżi 
soċjali. Jenħtieġ li tingħata wkoll 
attenzjoni lil intraprendituri potenzjali, 
ġodda, żgħażagħ u nisa, kif ukoll lil 
gruppi fil-mira speċifiċi oħra, bħall-
anzjani, il-migranti u l-intraprendituri li 
jappartjenu għal gruppi soċjalment 
żvantaġġati jew vulnerabbli, bħall-persuni 
b'diżabbiltà, u lill-promozzjoni ta' 
trasferimenti tan-negozji, spin-offs u t-
tieni opportunità għall-intraprendituri.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jissensibilizza l-konsumaturi, in-negozji, 
is-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet rigward il-
liġijiet tal-Unjoni dwar il-konsumatur u s-
sikurezza u li jagħti s-setgħa lill-
konsumaturi u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom fil-livell 
nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni l-aktar billi 
jappoġġa lill-Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs (BEUC - Uffiċċju 
Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi) li 
huwa NGO li ilha stabbilita u rikonoxxuta 
għal żmien twil u li tħares l-interessi tal-
konsumaturi b'rabta mal-politiki kollha tal-
UE, u lill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-
Koordinazzjoni tar-Rappreżentanza tal-
Konsumaturi fl-Istandardizzazzjoni 
(ANEC) li tirrappreżenta l-interess tal-
konsumaturi b'rabta ma' kwistjonijiet ta' 
standardizzazzjoni.  Waqt li jsir dan, 
jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari 
lill-ħtiġijiet ġodda tas-suq rigward il-
promozzjoni ta' konsum sostenibbli u l-
prevenzjoni ta' vulnerabbiltajiet kif ukoll 
sfidi maħluqa mid-diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija jew l-iżvilupp ta' tendenzi ta' 
konsum u mudelli ta' negozju ġodda. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp 
ta' informazzjoni rilevanti dwar is-swieq, l-
isfidi politiċi, kwistjonijiet u mġiba 
emerġenti, u l-pubblikazzjoni tat-tabelli ta' 
valutazzjoni tal-konsumatur tal-Unjoni.

Il-Programm jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jissensibilizza l-konsumaturi, in-negozji, 
is-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet rigward il-
liġijiet tal-Unjoni dwar il-konsumatur u s-
sikurezza u li jagħti s-setgħa lill-
konsumaturi u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom fil-livell 
nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni l-aktar billi 
jappoġġa lill-Bureau Européen des Unions 
de Consommateurs (BEUC - Uffiċċju 
Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi) li 
huwa NGO li ilha stabbilita u rikonoxxuta 
għal żmien twil u li tħares l-interessi tal-
konsumaturi b'rabta mal-politiki kollha tal-
UE, u lill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-
Koordinazzjoni tar-Rappreżentanza tal-
Konsumaturi fl-Istandardizzazzjoni 
(ANEC) li tirrappreżenta l-interess tal-
konsumaturi b'rabta ma' kwistjonijiet ta' 
standardizzazzjoni. Waqt li jsir dan, 
jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari 
lill-ħtiġijiet ġodda tas-suq rigward il-
promozzjoni ta' konsum sostenibbli u l-
prevenzjoni ta' vulnerabbiltajiet kif ukoll 
sfidi maħluqa mid-diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija, il-prodotti konnessi, l-Internet 
tal-Oġġetti, l-Intelliġenza Artifiċjali u l-
użu ta' algoritmi jew l-iżvilupp ta' tendenzi 
ta' konsum u mudelli ta' negozju ġodda, 
speċjalment l-intraprenditorija soċjali u l-
ekonomija kollaborattiva. Il-Programm
jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' 
informazzjoni rilevanti dwar is-swieq, l-
isfidi politiċi, kwistjonijiet u mġiba 
emerġenti, u l-pubblikazzjoni tat-tabelli ta' 
valutazzjoni tal-konsumatur tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 39



PE628.465v01-00 18/37 PR\1164319MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) In-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi qed jgħin lill-konsumaturi 
jiksbu l-benefiċċju tad-drittijiet tal-
konsumatur tal-Unjoni meta jixtru oġġetti u 
servizzi bejn il-fruntieri fis-Suq Intern u 
fiż-ŻEE, kemm online kif ukoll meta jkunu 
qed jivvjaġġaw. In-netwerk li jikkonsisti fi 
30 ċentru u li ilu ffinanzjat b'mod konġunt 
mill-programmi tal-Unjoni għall-
konsumaturi għal aktar minn 10 snin wera 
l-valur miżjud tiegħu biex isaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozjanti 
fis-Suq Intern. Huwa jindirizza t-talbiet ta' 
aktar minn 100 000 konsumatur fis-sena u 
jilħaq miljuni ta' ċittadini permezz tal-
attivitajiet ta' informazzjoni tiegħu fuq il-
ġurnali u online. Huwa wieħed mill-aktar 
netwerks ta' assistenza liċ-ċittadini 
apprezzati tal-Unjoni u ħafna miċ-ċentri 
tiegħu jospitaw punti ta' kuntatt għal-liġi 
dwar is-suq intern bħad-Direttiva 
2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill59 u l-evalwazzjoni tiegħu 
tenfasizza l-importanza li jkompli jopera. 
In-netwerk għandu wkoll l-intenzjoni li 
jiżviluppa arranġamenti ta' reċiproċità ma' 
korpi simili f'pajjiżi terzi.

(39) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa 
wkoll in-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi li jgħin lill-konsumaturi 
jiksbu l-benefiċċju tad-drittijiet tal-
konsumatur tal-Unjoni meta jixtru oġġetti u 
servizzi bejn il-fruntieri fis-Suq Intern u 
fiż-ŻEE, kemm online kif ukoll meta jkunu 
qed jivvjaġġaw. In-netwerk li jikkonsisti fi 
30 ċentru u li ilu ffinanzjat b'mod konġunt 
mill-programmi tal-Unjoni għall-
konsumaturi għal aktar minn 10 snin wera 
l-valur miżjud tiegħu biex isaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozjanti 
fis-Suq Intern. Huwa jindirizza t-talbiet ta' 
aktar minn 100 000 konsumatur fis-sena u 
jilħaq miljuni ta' ċittadini permezz tal-
attivitajiet ta' informazzjoni tiegħu fuq il-
ġurnali u online. Huwa wieħed mill-aktar 
netwerks ta' assistenza liċ-ċittadini 
apprezzati tal-Unjoni u ħafna miċ-ċentri 
tiegħu jospitaw punti ta' kuntatt għal-liġi 
dwar is-suq intern bħad-Direttiva 
2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill59 u l-evalwazzjoni tiegħu 
tenfasizza l-importanza li jkompli jopera. 
In-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi jista' jkun ukoll sors 
importanti ta' informazzjoni dwar l-isfidi 
u l-problemi li l-konsumaturi jiffaċċjaw 
fil-livell lokali, li huma rilevanti għat-
tfassil tal-politika tal-Unjoni u għall-
protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi. 
Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li 
jippermetti l-bini u t-tisħiħ ta' sinerġiji 
bejn ir-rappreżentazzjoni tal-konsumaturi 
fil-livell lokali u tal-Unjoni sabiex 
isaħħaħ ir-rappreżentanza tal-
konsumaturi. In-netwerk għandu wkoll l-
intenzjoni li jiżviluppa arranġamenti ta' 
reċiproċità ma' korpi simili f'pajjiżi terzi.

__________________ __________________

59 Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 
2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 
376, 27.12.2006, p. 36). 

59 Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 
2006 dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 
376, 27.12.2006, p. 36).
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Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontroll tal-idoneità tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-konsumatur u l-
kummerċjalizzazzjoni li sar mill-
Kummissjoni f'Mejju 2017 wera l-ħtieġa li 
r-regoli jiġu infurzati aħjar u li jiġi ffaċilitat 
ir-rimedju meta l-konsumaturi jġarrbu 
ħsara minħabba ksur tal-liġijiet dwar il-
konsumatur. B'riżultat ta' dan il-
Kummissjoni adottat "Patt ġdid għall-
Konsumaturi"f'April 2018 sabiex tiżgura, 
fost l-oħrajn, trattament ugwali għall-
konsumaturi fis-suq intern b'rabta mal-
istandards ta' kwalità doppja, kapaċitajiet 
ta' infurzar aqwa tal-Istati Membri, 
sikurezza tal-prodotti mtejba, 
kooperazzjoni internazzjonali msaħħa u 
possibilitajiet ġodda ta' rimedju l-aktar 
permezz ta' azzjonijiet rappreżentattivi 
minn entitajiet kwalifikati. Il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jappoġġa din l-
inizjattiva permezz tas-sensibilizzazzjoni u 
l-bini tal-għarfien, il-bini tal-kapaċità u l-
iskambju tal-aħjar prattiki tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-
awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, 
in-netwerking u l-iżvilupp tal-intelliġenza 
tas-suq, billi jsaħħaħ fost l-oħrajn il-bażi 
tal-evidenza dwar il-funzjonament tas-suq 
intern għall-konsumaturi, is-sistemi tal-IT 
u l-għodod ta' komunikazzjoni.

Il-kontroll tal-idoneità tal-liġi tal-Unjoni 
dwar il-konsumatur u l-
kummerċjalizzazzjoni li sar mill-
Kummissjoni f'Mejju 2017 wera l-ħtieġa li 
r-regoli jiġu infurzati aħjar u li jiġi ffaċilitat 
ir-rimedju meta l-konsumaturi jġarrbu 
ħsara minħabba ksur tal-liġijiet dwar il-
konsumatur. B'riżultat ta' dan il-
Kummissjoni adottat "Patt ġdid għall-
Konsumaturi"f'April 2018 sabiex tiżgura, 
fost l-oħrajn, trattament ugwali għall-
konsumaturi fis-suq intern b'rabta mal-
każijiet transfruntiera, bħall-bejgħ ta' 
prodotti mhux konformi fis-settur tal-
vetturi bil-mutur, standards ta' kwalità 
doppja ta' prodotti jew il-problemi ta' 
passiġġieri li jitħallew l-art bħala riżultat 
tal-kanċellazzjoni ta' għadd kbir ta' 
titjiriet, kapaċitajiet ta' infurzar aqwa tal-
Istati Membri, sikurezza tal-prodotti 
mtejba, kooperazzjoni internazzjonali 
msaħħa u possibilitajiet ġodda ta' rimedju 
l-aktar permezz ta' azzjonijiet 
rappreżentattivi minn entitajiet kwalifikati. 
Il-Programm jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jappoġġa din l-inizjattiva permezz tas-
sensibilizzazzjoni u l-bini tal-għarfien, il-
bini tal-kapaċità u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u tal-awtoritajiet tal-
protezzjoni tal-konsumatur, in-netwerking 
u l-iżvilupp tal-intelliġenza tas-suq, billi 
jsaħħaħ fost l-oħrajn il-bażi tal-evidenza 
dwar il-funzjonament tas-suq intern għall-
konsumaturi, is-sistemi tal-IT u l-għodod 
ta' komunikazzjoni.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet implimentati taħt il-
programmi preċedenti u l-linji baġitarji 
wrew li huma adegwati u jenħtieġ li 
jinżammu. L-azzjonijiet il-ġodda introdotti 
taħt dan il-Programm għandhom l-għan li 
jsaħħu b'mod partikolari s-suq intern li qed 
jiffunzjona tajjeb. L-azzjonijiet jenħtieġ li 
jkunu definiti biss f'termini ta' kategoriji 
globali u ġeneriċi sabiex jipprovdu aktar 
sempliċità u flessibbiltà fit-twettiq tal-
Programm u b'hekk jilħaq l-objettivi 
tiegħu. Jenħtieġ li jiġu inklużi wkoll fil-
Programm listi ta'attivitajiet indikattivi li 
jikkonċernaw l-objettivi speċifiċi fil-qasam 
tal-kompetittività, jew attivitajiet speċifiċi 
li ġejjin mir-rekwiżiti regolatorji, bħal fil-
qasam tal-istandardizzazzjoni, ir-
regolamentazzjoni tal-katina alimentari u l-
Istatistika Ewropea.

L-azzjonijiet implimentati taħt il-
programmi preċedenti u l-linji baġitarji 
wrew li huma adegwati u jenħtieġ li 
jinżammu. L-azzjonijiet il-ġodda introdotti 
taħt dan il-Programm għandhom l-għan li 
jsaħħu b'mod partikolari s-suq intern li qed 
jiffunzjona tajjeb. L-azzjonijiet jenħtieġ li 
jkunu definiti biss f'termini ta' kategoriji 
globali u ġeneriċi sabiex jipprovdu aktar 
sempliċità u flessibbiltà fit-twettiq tal-
Programm u b'hekk jilħaq l-objettivi 
tiegħu. Jenħtieġ li jiġu inklużi wkoll fil-
Programm listi ta'attivitajiet indikattivi li 
jikkonċernaw l-objettivi speċifiċi fil-qasam 
tal-kompetittività, jew attivitajiet speċifiċi 
li ġejjin mir-rekwiżiti regolatorji, bħal fil-
qasam tas-sorveljanza tas-suq u s-
sikurezza tal-prodotti, il-konsumaturi, l-
istandardizzazzjoni, ir-regolamentazzjoni 
tal-katina alimentari u l-Istatistika 
Ewropea.

Or. en

Emenda 16

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-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea fit-

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm tas-Suq Uniku biex jissaħħaħ 
is-suq intern u jittejjeb il-funzjonament 
tiegħu fl-oqsma tal-kompetittività tal-
intrapriżi, speċjalment l-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta' daqs medju, l-
istandardizzazzjoni, il-protezzjoni tal-



PR\1164319MT.docx 21/37 PE628.465v01-00

MT

tifsira tal-Artikolu 13 tar-Regolament 
(KE) Nru 223/2009 (il-"Programm").

konsumatur, il-katina tal-provvista tal-
ikel u l-qafas għall-finanzjament tal-
iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea (il-
"Programm").

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, u bil-
promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, bl-iżgurar 
ta' livell uniformi u għoli ta' protezzjoni 
tal-konsumatur, bis-sensibilizzazzjoni 
dwar id-dritt tal-Unjoni tas-Suq Uniku u 
bil-promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jagħmel is-suq intern aktar (a) li jagħmel is-suq intern aktar 
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effettiv, jiffaċilita l-prevenzjoni u t-
tneħħija tal-ostakli, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku, is-
sorveljanza tas-suq kif ukoll fl-oqsma tad-
dritt soċjetarju u l-liġi kuntrattwali u 
extra-kuntrattwali, il-ġlieda kontra l-ħasil 
tal-flus, il-moviment liberu tal-kapital, is-
servizzi finanzjarji u l-kompetizzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' għodod ta' 
governanza;

effettiv billi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jiffaċilita l-prevenzjoni u t-
tneħħija tal-ostakli, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku, is-
sorveljanza tas-suq kif ukoll fl-oqsma tad-
dritt soċjetarju u l-liġi kuntrattwali u 
extra-kuntrattwali, il-ġlieda kontra l-ħasil 
tal-flus, il-moviment liberu tal-kapital, is-
servizzi finanzjarji u l-kompetizzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' għodod ta' 
governanza;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2 – punt a – punt ii (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jappoġġa sorveljanza tas-suq u 
sikurezza tal-prodotti effettivi fl-Unjoni 
kollha bl-għan li jiżgura li prodotti sikuri 
u konformi biss li joffru livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur jiġu 
magħmula disponibbli fis-suq tal-Unjoni, 
inklużi dawk li jinbigħu online.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jtejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi b'enfasi speċjali fuq l-SMEs u li 
jikseb l-addizzjonalità permezz tal-
provvediment ta' miżuri li jipprovdu forom 
diversi ta' appoġġ lill-SMEs, l-aċċess għas-
swieq inkluż l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs, ambjent tan-negozju favorevoli 
għall-SMEs, il-kompetittività tas-setturi, il-
modernizzazzjoni tal-industrija u l-
promozzjoni tal-intraprenditorija;

(b) li jtejjeb il-kompetittività tal-
intrapriżi b'enfasi speċjali fuq l-SMEs u li 
jikseb l-addizzjonalità permezz tal-
provvediment ta' miżuri li jipprovdu forom 
diversi ta' appoġġ lill-SMEs, l-aċċess għas-
swieq inkluż l-internazzjonalizzazzjoni tal-
SMEs, ambjent tan-negozju favorevoli 
għall-SMEs, il-kompetittività tas-setturi, 
bħas-settur tat-turiżmu, il-
modernizzazzjoni tal-industrija u l-
promozzjoni tal-intraprenditorija;

Or. en

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jippermettu l-finanzjament tal-
istandardizzazzjoni Ewropea u l-
parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati fl-
iffissar ta' standards Ewropej;

(i) jippermettu l-finanzjament tal-
korpi tal-istandardizzazzjoni Ewropea u l-
parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati fl-
iffissar ta' standards Ewropej;
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Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jippromwovi l-interessi tal-
konsumaturi u jiżguraw livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur u sikurezza tal-
prodotti billi:

(d) li jippromwovi l-interessi tal-
konsumaturi u jiżgura livell uniformi u
għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur billi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza tal-prodotti tmexxiet għall-objettiv il-ġdid tal-Artikolu (3)(2)(a)(ii) ġdid relatat 
mas-sorveljanza tas-suq u s-sikurezza tal-prodotti.

Emenda 24

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, konsum sostenibbli b'mod 
partikolari billi jappoġġa lill-awtoritajiet ta' 
infurzar kompetenti u lill-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
konsumatur u lill-azzjonijiet ta' 
kooperazzjoni, b'mod partikolari billi 
jindirizza l-isfidi li jirriżultaw fir-rigward 
ta' kemm it-teknoloġiji eżistenti kif ukoll 
dawk emerġenti; jiżgura li l-konsumaturi 
kollha jkollhom aċċess għar-rimedju 
effettiv u; jipprovdi informazzjoni xierqa 
dwar is-swieq u l-konsumaturi;

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) EUR 396 200 000 fi prezzijiet 
kurrenti għall-objettiv imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(a)(ii).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi proposta linja baġitarja ddedikata sabiex jiġu ffinanzjati s-sorveljanza tas-suq, is-
sikurezza tal-prodotti u l-approvazzjoni tat-tip, f'konformità mal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-
Programm tas-Suq Uniku u mal-Valutazzjoni tal-Impatt tar-Regolament dwar l-infurzar u l-
konformità.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ammont li jifdal għandu jintuża 
biex jiġu ffinanzjati azzjonijiet, b'mod 
partikolari skont l-objettiv imsemmi fl-
Artikolu 3(2)(a)(i) u fl-Artikolu 3(2)(c), 
relatati mas-suq intern tal-oġġetti u tas-
servizzi bħal għodod ta' governanza tas-
suq intern, il-politika dwar il-
kompetizzjoni, ir-rikonoxximent reċiproku 
u attivitajiet ta' standardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li jiġu ċċarati l-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati bl-ammont li 
jifdal tal-pakkett totali.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-
Programm, rigward b'mod partikolari l-
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni u għall-użu ta' 
netwerks ta' teknoloġija tal-informatika li 
jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, u l-użu u l-iżvilupp ta' 
għodod ta' teknoloġija tal-informatika 
korporattivi.

3. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għall-assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-
Programm, rigward b'mod partikolari l-
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
awditu u evalwazzjoni u għall-użu ta' 
netwerks ta' teknoloġija tal-informatika li 
jiffokaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju tal-
informazzjoni, u l-użu u l-iżvilupp ta' 
għodod ta' teknoloġija tal-informatika 
korporattivi. Il-Baġit allokat għall-
assistenza teknika u amministrattiva ma 
għandux jaqbeż il-5 % tal-valur tal-
pakkett finanzjarju msemmi fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost limitu ta' 5 % fuq is-sehem tal-allokazzjoni finanzjarja tal-programm għall-
assistenza teknika u amministrattiva sabiex jiġi żgurat li parti sinifikanti tal-pakkett tiġi 
ddedikata għal azzjonijiet tanġibbli skont l-objettivi tal-programm.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-azzjonijiet li ġejjin li 
jimplimentaw l-objettivi speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 3(2)(a)(ii) 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
finanzjament:

(a) il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq 
u awtoritajiet rilevanti oħra tal-Istati 
Membri, b'mod partikolari permezz tan-
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Netwerk tal-Unjoni dwar il-Konformità 
tal-Prodotti;

(b) l-iżvilupp u ż-żamma ta' għodod tal-IT 
sabiex tiġi skambjata informazzjoni dwar 
is-sorveljanza tas-suq u l-kontrolli fil-
fruntieri esterni;

(c) l-appoġġ għall-iżvilupp ta' azzjonijiet 
konġunti u ttestjar fil-qasam tas-sikurezza 
u tal-konformità tal-prodotti, inkluż fir-
rigward tal-ittestjar ta' prodotti perikolużi, 
prodotti konnessi u prodotti li jinbigħu 
online;

(d) il-kooperazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattiki u proġetti konġunti bejn l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq u l-
korpi rilevanti minn pajjiżi terzi;

(e) l-appoġġ għal strateġiji ta' sorveljanza 
tas-suq, il-ġbir ta' għarfien u ta' 
intelligence, il-kapaċitajiet u l-faċilitajiet 
tal-ittestjar, ir-rieżamijiet bejn il-pari, il-
programmi ta' taħriġ, l-assistenza teknika 
u l-bini ta' kapaċità għall-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq;

(f) l-azzjonijiet li jindirizzaw riskji 
ekonomiċi u ta' sigurtà ġodda marbuta 
mal-globalizzazzjoni tal-katina tal-
produzzjoni, il-bejgħ dirett bl-internet u d-
dehra kontinwa ta' innovazzjonijiet fil-
prodotti u fis-servizzi tal-konsumaturi; u

(g) il-valutazzjoni tal-proċeduri tal-
approvazzjoni tat-tip u l-verifika tal-
konformità tal-vetturi bil-mutur mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

inkluż l-iżvilupp ta' ħiliet diġitali u 
intraprenditorjali, u t-trasformazzjoni 
diġitali u industrijali fis-setturi tal-
manifattura u tas-servizzi;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jappoġġaw il-kompetittività tal-
intrapriżi u ta' setturi sħaħ tal-ekonomija, u 
li jappoġġaw tal-adozzjoni mill-SMEs tal-
innovazzjoni u l-kollaborazzjoni fil-katina 
tal-valur permezz tal-konnessjoni 
strateġika tal-ekosistemi u r-
raggruppamenti, inkluż l-inizjattiva tar-
raggruppamenti konġunti;

(e) li jappoġġaw il-kompetittività tal-
intrapriżi u ta' setturi sħaħ tal-ekonomija, u 
li jappoġġaw l-adozzjoni mill-SMEs tal-
innovazzjoni, u b'mod partikolari l-
adozzjoni tagħhom ta' mudelli ta' negozju 
ġodda, speċjalment dawk assoċjati mal-
ekonomija soċjali u kollaborattiva, kif 
ukoll l-adozzjoni tagħhom tal-
kollaborazzjoni fil-katina tal-valur 
permezz tal-konnessjoni strateġika tal-
ekosistemi u r-raggruppamenti, inkluż l-
inizjattiva tar-raggruppamenti konġunti;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-azzjonijiet li ġejjin li 
jimplimentaw l-objettivi speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 3(2)(d)(i) 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
finanzjament:

(a) it-titjib tas-sensibilizzazzjoni tal-
konsumaturi u l-edukazzjoni tal-
konsumaturi dwar id-drittijiet tal-
konsumaturi, u tingħata s-setgħa lill-
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konsumaturi biex jiffaċċjaw sfidi ġodda li 
jitqajmu mill-iżvilupp teknoloġiku u mid-
diġitalizzazzjoni, b'mod partikolari l-
konsumaturi vulnerabbli;

(b) l-azzjonijiet biex jiġi żgurat aċċess 
għall-konsumaturi u n-negozjanti kollha 
għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u 
soluzzjoni ta' tilwim online u 
informazzjoni dwar il-possibbiltajiet ta' 
rimedju;

(c) l-azzjonijiet li jappoġġaw infurzar 
aktar b'saħħtu tal-liġijiet tal-konsumaturi, 
inklużi koordinazzjoni u kooperazzjoni 
effettivi bejn il-korpi tal-infurzar 
nazzjonali u l-kooperazzjoni fl-infurzar 
mal-pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li 
mhuwiex assoċjat mal-Programm jistgħu
jipparteċipaw fl-azzjonijiet li ġejjin:

Il-Kummissjoni tista' tippermetti lill-
entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li 
mhuwiex assoċjat mal-Programm 
jipparteċipaw fl-azzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjonijiet 
imsemmija fil-punti a) u b) ma għandhomx 
ikunu intitolati li jirċievu kontribuzzjonijiet 
finanzjarji mill-Unjoni, ħlief meta jkun 

L-entitajiet li jipparteċipaw fl-azzjonijiet 
imsemmija fil-punti a) u b) ma għandhomx 
ikunu intitolati li jirċievu kontribuzzjonijiet 
finanzjarji mill-Unjoni, speċjalment meta 
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essenzjali għall-Programm, b'mod 
partikolari f'termini ta' kompetittività u 
aċċess għas-swieq għall-intrapriżi tal-
Unjoni jew f'termini ta' protezzjoni tal-
konsumaturi residenti fl-Unjoni. Dik l-
eċċezzjoni ma għandhiex tapplika għall-
entitajiet li għandhom skop ta' qligħ.

jkun hemm riskju ta' trasferiment ta' 
teknoloġija innovattiva jew ta' għarfien 
espert, ħlief meta jkun essenzjali għall-
Programm, b'mod partikolari f'termini ta' 
kompetittività u aċċess għas-swieq għall-
intrapriżi tal-Unjoni jew f'termini ta' 
protezzjoni tal-konsumaturi residenti fl-
Unjoni. Dik l-eċċezzjoni ma għandhiex 
tapplika għall-entitajiet li għandhom skop 
ta' qligħ.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-punt (e) tal-ewwel 
paragrafu ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati f'konformità mal-Artikolu 20 
biex tadatta l-lista ta' entitajiet li huma 
eliġibbli għal għotja skont il-Programm, 
għal azzjonijiet li jimplimentaw l-objettiv 
speċifiku msemmi fl-Artikolu 3(2)(d)(i).

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni u kriterji tal-għotji Kumitat(i) ta' evalwazzjoni

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 16 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jiġi 
implimentat permezz tal-programm(i) ta' 
ħidma msemmi(ja) fl-Artikolu 110 tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

1. Il-Programm għandu jiġi 
implimentat permezz tal-programm(i) ta' 
ħidma f'konformità mal-Artikolu 110 tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom ikunu annwali jew 
pluriennali u b'mod partikolari 
għandhom jistabbilixxu l-objettivi li 
għandhom jiġu segwiti, ir-riżultati 
mistennija, il-metodu ta' implimentazzjoni 
u l-ammont totali tal-pjan ta' 
finanzjament. Huma għandhom ukoll 
jistabbilixxu fid-dettall deskrizzjoni tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 
indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 
azzjoni u skeda taż-żmien indikattiva tal-
implimentazzjoni. Il-programmi ta' ħidma 
għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-
ammont globali riżervat għall-
operazzjonijiet ta' taħlit.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba 
jkun hemm biżżejjed informazzjoni 
disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm, iżda mhux aktar tard minn 
erba' snin wara l-bidu tal-

2. Mhux aktar tard minn [erba' snin 
wara li tibda l-implimentazzjoni tal-
Programm], il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport ta' evalwazzjoni interim
tal-Programm dwar il-kisba tal-objettivi 
tal-azzjonijiet appoġġjai taħtu, dwar ir-
riżultati u l-impatti, dwar l-effiċjenza tal-
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implimentazzjoni tal-programm. użu tar-riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-
Unjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jitjieb l-obbligu ta' rendikont għall-evalwzzjoni tal-Programm: jenħtieġ li 
titwettaq evalwazzjoni interim mhux aktar tard mill-2025 u evalwazzjoni finali mhux aktar 
tard mill-2030.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-
Programm, iżda mhux aktar tard minn 
erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq
evalwazzjoni finali tal-Programm mill-
Kummissjoni.

5. Mhux aktar tard minn [tliet snin 
wara t-tmiem tal-implimentazzjoni tal-
Programm, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi rapport ta' evalwazzjoni finali 
dwar l-impatt fit-tul tal-Programm, dwar 
is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet u dwar is-
sinerġiji bejn il-programmi ta' ħidma 
differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jitjieb l-obbligu ta' rendikont għall-evalwzzjoni tal-Programm: jenħtieġ li 
titwettaq evalwazzjoni interim mhux aktar tard mill-2025 u evalwazzjoni finali mhux aktar 
tard mill-2030.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-konklużjonijiet tal-
evalwazzjonijiet, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 

6. Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti r-rapporti msemmija fil-
paragrafi 2 u 5, lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
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Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
u tagħmilhom disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 9 u 17 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2028.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 17 
għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Diċembru 2028.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat fis-sens tal-
Artikoli 9 u 17 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f'perjodu ta' xahrejn minn notifika ta' dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att delegat adottat fis-sens tal-
Artikoli 9, 10 u 17 għandu jidħol fis-seħħ 
biss jekk ma tiġi espressa l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn minn 
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-
Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati 
tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-
Programm għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, 
sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 3.

2. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
miżuri adegwati biex timplimenta 
azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' 
komunikazzjoni b'mod li jkun faċli għall-
utent, sabiex tqajjem sensibilizzazzjoni 
bejn il-konsumaturi, iċ-ċittadini, in-
negozji, speċjalment l-SMEs, u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi dwar ir-
riżorsi pprovduti permezz tal-istrumenti 
finanzjarji ta' dan ir-Regolament, kif 
ukoll dwar l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. 
Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-
Programm għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, 
sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi enfasizzata l-importanza tal-azzjonijiet ta' komunikazzjoni faċli għall-
utent sabiex tittejjeb il-viżibbiltà tal-finanzjament mill-UE fl-interess tal-konsumaturi, tan-
negozji u tal-amministrazzjonijiet pubbliċi.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-suq uniku kien, u jibqa', il-pedament tal-qalba tal-proġett Ewropew. 

Fil-25 sena li ilu jeżisti, is-suq uniku kkontribwixxa biex jintlaħaq livell għoli ta' integrazzjoni 
bejn l-Istati Membri, fejn ġab benefiċċji tanġibbli għan-negozji, iċ-ċittadini u l-konsumaturi 
b'ħafna modi, bħall-forniment ta' għażla akbar u prezzijiet aktar baxxi f'suq aktar kompetittiv, 
opportunitajiet biex wieħed jivvjaġġa u jaħdem fl-UE, aċċess għal suq enormi għan-negozji u 
protezzjoni aħjar tal-konsumaturi. Minkejja l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta' aktar minn 
3 500 miżura, il-proġett tas-suq uniku għadu ferm 'il bogħod milli jitlesta. Hemm ħafna 
ostakli, bħal diskrepanzi fil-leġiżlazzjoni, piżijiet amministrattivi, implimentazzjoni 
ineffettiva u infurzar dgħajjef tad-dritt tal-Unjoni, kif ukoll ċirkostanzi li dejjem jinbidlu u 
sfidi u ostakli emerġenti, li jkomplu jxekklu t-tlestija tas-suq uniku.

Il-Parlament Ewropew talab għal diversi drabi biex titjieb il-governanza u l-effiċjenza tas-suq 
uniku, u l-Kummissjoni għamlet l-integrazzjoni tas-suq waħda mill-prijoritajiet ewlenin 
tagħha.

Għall-perjodu li jmiss ta' bejn l-2021-2027, il-Kummissjoni qed tipproponi Programm tas-Suq 
Uniku ġdid, li se jiġbor flimkien sitt programmi u diversi azzjonijiet, li qabel kienu separati, 
taħt qafas koerenti wieħed. L-għan ewlieni huwa li jiġu implimentati u infurzati diversi 
attivitajiet li jappoġġaw it-twassil tas-suq uniku fis-sens aktar wiesa', li jtejjeb is-sinerġiji u l-
flessibbiltà kif ukoll ineħħi t-trikkib fil-Programmi eżistenti tal-UE. 

B'mod ġenerali, ir-Rapporteur jilqa' l-"Programm tas-Suq Uniku" il-ġdid u jikkondividi l-
opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa għal approċċ strateġiku u integrat lejn il-kisba ta' suq 
intern li jiffunzjona sew.

Madankollu, ir-Rapporteur jipproponi għadd ta' titjib fl-oqsma li ġejjin:

Il-pakketta finanzjarju

Il-Kummissjoni qed tipproponi pakkett finanzjarju li għandu jiġi allokat bejn erba' objettivi 
differenti: COSME, il-konsumaturi, il-katina alimentari u l-konsum sostenibbli u l-istatistika. 
Ir-Rapporteur jemmen li l-pakkett finanzjarju totali mhuwiex biżżejjed biex jagħti tweġiba
għall-isfidi kollha tas-Suq Uniku u speċjalment biex jadatta għal ambjent ta' rivoluzzjoni 
diġitali u globalizzazzjoni li qed jinbidel malajr. 

Madankollu, ir-Rapporteur jipproponi li jiġi aġġustat il-pakkett finanzjarju u l-linji baġitarji 
differenti kollha, ladarba jiġu ddefiniti ċ-ċifri eżatti fl-Abbozz tar-Rapport Interim tal-
Parlament Ewropew dwar il-"Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji".

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi ż-żieda ta' linja baġitarja ġdida ddedikata għas-
sorveljanza tas-suq, is-sikurezza tal-prodotti u l-approvazzjoni tat-tip, f'konformità mal-
Valutazzjoni tal-Impatt tal-Programm tas-Suq Uniku u mal-Valutazzjoni tal-Impatt tar-
Regolament dwar l-infurzar u l-konformità. Ir-Rapporteur jemmen ukoll li huwa importanti li 
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jissemmew b'mod espliċitu l-objettivi li għalihom għandu jiġi ddedikat l-ammont li jifdal, kif 
ukoll li jitqiegħed livell limitu għall-assistenza teknika u amministrattiva.

Attenzjoni fuq is-sorveljanza tas-suq u s-sikurezza tal-prodotti

Fir-rigward tal-objettivi tal-programm, ir-Rapporteur jemmen bil-qawwi li t-titjib tal-
funzjonament tas-suq uniku jiddependi fuq it-tisħiħ tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq u tas-
sikurezza tal-prodotti, b'attenzjoni speċjali fuq il-prodotti li jinbigħu online. Ir-Rapporteur, fil-
fatt, jirrikonoxxi li sorveljanza effettiva tas-suq tista' tkun essenzjali sabiex jiġu 
ssalvagwardjati l-interessi pubbliċi bħas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-
protezzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tal-ambjent u tas-sigurtà pubblika kif ukoll biex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fost l-operaturi ekonomiċi. Ħafna skandli riċenti, bħad-
"Dieselgate", juru li prodotti mhux sikuri u mhux konformi għadhom realtà fis-suq tal-UE, u 
dan jenfasizza l-ħtieġa għal sorveljanza tas-suq aktar effettiva u kkoordinata fl-UE. Ir-
Regolament dwar "L-approvazzjoni tat-tip" li ġie approvat reċentement, kif ukoll ir-
Regolament dwar "L-infurzar u l-konformità" li bħalissa qed jiġi diskuss jipprovdu qafas biex 
titrawwem kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq, l-istituzzjonijiet 
Ewropej u l-operaturi ekonomiċi. Abbażi ta' dan, ir-Rapporteur qed jintroduċi objettiv 
speċifiku ġdid relatat mas-sorveljanza tas-suq, is-sikurezza tal-prodotti u l-approvazzjoni tat-
tip u azzjonijiet relatati, filwaqt li jiddedika linja baġitarja speċifika għal dawn l-azzjonijiet.

Konsumaturi

Ir-Rapporteur jemmen li l-Programm tas-Suq Uniku għandu jikkontribwixxi biex joħloq il-
kundizzjonijiet biex iċ-ċittadini tal-UE jibbenefikaw bis-sħiħ mis-suq uniku.  Għalhekk, ir-
Rapporteur jipproponi li jiġu inkorporati referenzi għal azzjonijiet speċifiċi bl-għan li 
tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur, tingħata s-setgħa lill-konsumaturi u jiġu promossi l-
interessi tagħhom, b'attenzjoni partikolari fuq l-opportunitajiet u l-isfidi ġodda li jirriżultaw 
mid-diġitalizzazzjoni, f'konformità mal-Programm tal-Konsumaturi 2014-2020. 

Żviluppi diġitali 

Tul it-test kollu tar-Regolament, ir-Rapporteur iżid referenzi għall-iżviluppi diġitali fl-oqsma 
kollha li ġew indirizzati mill-Programm. Programm ta' seba' snin jeħtieġ li jkun flessibbli u 
jħares biżżejjed 'il quddiem sabiex jadatta għal ambjent li dejjem jinbidel, fejn teknoloġiji 
ġodda jkollhom impatt qawwi fuq il-mudelli ta' negozju, bħall-ekonomija soċjali u 
kollaborattiva, il-konsumaturi u l-ekonomija tal-UE kollha.

Implimentazzjoni, evalwazzjoni u pubbliċità tal-Programm

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed informazzjoni dwar kif se jiġi 
implimentat il-Programm il-ġdid. L-adozzjoni ta' programmi ta' ħidma annwali jew 
pluriennali għandha importanza kruċjali, peress li l-programmi ta' ħidma qed jistabbilixxu, 
fost l-oħrajn, l-azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati u l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji. 

Fir-rigward tal-evalwazzjoni, ir-Rapporteur qed jipproponi evalwazzjoni finali obbligatorja 
tal-Programm sal-2030, b'attenzjoni speċifika fuq l-impatt fit-tul tal-Programm, is-
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sostenibbiltà tal-azzjonijiet u s-sinerġiji miksuba bejn il-programmi ta' ħidma differenti.

Fejn jidħlu t-trasparenza u l-pubbliċità, ir-Rapporteur jipproponi li l-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u komunikazzjoni biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni 
bejn il-konsumaturi, in-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, u l-amministrazzjonijiet pubbliċi 
dwar l-opportunitajiet offruti mill-Programm.
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