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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni pproponiet li toħloq Programm tal-Konsumaturi għall-perjodu 2014- 2020 
permezz ta’ Regolament, ibbażat fuq l-Artikolu 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. L-approprjazzjonijiet finanzjarji totali għall-implimentazzjoni tal-Programm 
għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 se jammontaw għal 
EUR 197 miljun fi prezzijiet attwali.

Matul il-qafas finanzjarju multiannwali 2007-2013, is-Saħħa Pubblika u l-Ħarsien tal-
Konsumaturi huma koperti minn strument finanzjarju wieħed, għaldaqstant huma previsti 
żewġ programmi separati (li huwa żvilupp tajjeb). Il-Programm tal-Konsumaturi ġdid se 
jsostni l-objettiv ġenerali tal-politika tal-konsumaturi tal-futur billi jpoġġi l-konsumatur 
mogħti s-setgħa fil-qalba tas-Suq Uniku. 

Ir-Rapporteur, wara li eżamina l-abbozz tal-att leġiżlattiv: 
 jilqa’ l-Proposta mill-Kummissjoni li jinħoloq il-Programm tal-Konsumaturi għall-

2014-2020 u jenfasizza li l-Proposta trid tikkorrispondi mal-Istrateġija Ewropa 2020 u 
tikkontribwixxi għall-objettivi tagħha; 

 jemmen li, meta jitqies il-bżonn li jitmexxa ’l quddiem t-tkabbir ekonomiku fl-UE, il-
Programm tal-Konsumaturi jrid jgħin liċ-ċittadini Ewropej jiksbu l-potenzjal sħiħ 
tagħhom tas-Suq Uniku, peress li l-konsumaturi, bħala l-mira ewlenija ta' dan il-
programm, għandhom ikunu informati tajjeb bid-drittijiet tagħhom u l-modi kif jistgħu
jużawhom kif ukoll jafdaw bis-sħiħ l-atturi varji li jiffurmaw is-Suq Uniku;

 jenfasizza li l-baġit totali propost tal-Programm tal-Konsumaturi 2014-2020, li 
jammonta għal EUR 197 miljun (fi prezzijiet attwali), huwa modest, iżda li 
EUR 20.65 miljun għan-nefqa amministrattiva, li tiġi mill-implimentazzjoni tal-
programm, hija għolja;

 jappoġġa l-Opzjoni 2 tal-Kummissjoni li tirriżulta mill-Valutazzjoni tal-Impatt, peress 
li hija konformi mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni (Ewropa 2020, Att dwar is-Suq 
Uniku) u mar-riflessjoni li għaddejja bħalissa dwar il-futur tal-politika tal-
konsumaturi; 

 isostni li l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-konsumaturi hija prijorità 
transezzjonali u għalhekk, trid tkun preżenti, kull meta possibbli, fl-azzjonijiet kollha 
ffinanzjati mill-programm il-ġdid u miġbura fl-erba' objettivi li ġejjin:  (1) Sikurezza, 
(2) Informazzjoni u Edukazzjoni, (3) Drittijiet u rimedju, u (4) Infurzar;

 jitlob li jitqies il-ħolqien taċ-Ċentru Ewropew ta' Akkreditazzjoni għall-kumpaniji 
onlajn, li jwassal biex il-konsumaturi jivverifikaw il-kredibilità u l-affidabilità tal-
kumpaniji, tiżdied il-kunfidenza tal-konsumaturi u titjieb it-trasparenza tat-
tranżazzjonijiet onlajn; 

 jiddefendi l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, trasparenza u 
flessibilità fl-implimentazzjoni tal-programm;  għaldaqstant, il-ħolqien ta' aġenzija 
eżekuttiva se tkun permessa biss abbażi ta' riżultat pożittiv ta' analiżi indipendenti tal-
kost-benefiċċju;

 jenfasizza l-bżonn li jkunu stabbiliti sett ta’ indikaturi statistiċi adegwati, li 
għandhom ikunu mmonitorjati fuq bażi annwali, fil-livell tal-UE li jkejjel il-
funzjonament tas-Suq Uniku; 
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 jemmen li l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi għandhom ikunu appoġġati, iżda, fl-
istess ħin, jitlob għal parteċipazzjoni individwali aktar b'saħħitha u, b'mod partikolari, 
titjib tal-użu min-naħa tal-konsumaturi tal-istrumenti ICT u l-ħolqien ta’ pjattaforma 
elettronika għall-UE li permezz tagħha jitressqu l-ilmenti kif ukoll titqassam u 
tkun miksuba l-informazzjoni;

 iħeġġeġ il-ħolqien ta’ pjattaformi onlajn u għodda ta’ software biex il-konsumaturi u l-
kumpaniji jkunu iktar qrib is-suq;

 jappoġġa l-iżvilupp ta’ pjattaformi interattivi għall-iskambju tal-aħjar prattiki u tal-
materjali ta' taħriġ dwar l-edukazzjoni tal-konsumaturi u jissuġġerixxi li l-aktar gruppi 
vulnerabbli jixirqilhom attenzjoni speċjali sabiex jitkattar it-tkabbir inklussiv.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011 dwar “L-investiment fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
Ġdid (MFF) għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva”1; itenni li huma 
meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti 
fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid 
sabiex l-Unjoni tkun tista’ tissodisfa l-
prijoritajiet politiċi eżistenti u l-kompiti 
ġodda u msaħħa previsti mit-Trattat ta’ 
Lisbona, bħall-ħarsien tal-konsumatur, 
kif ukoll biex tirreaġixxi għal avvenimenti 
mhux mistennija; jistieden lill-Kunsill 
biex jekk ma jaqbilx ma' dan l-approċċ 
jidentifika b'mod ċar liema mill-
prijoritajiet politiċi jew proġetti tiegħu 
jistgħu jitneħħew għal kollox, minkejja l-
valur miżjud Ewropew muri tagħhom;
______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266
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Or. en

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Jenfasizza li l-baġit totali propost tal-
Programm tal-Konsumaturi 2014-2020, li 
jammonta għal EUR 197 miljun (fi 
prezzijiet attwali) huwa modest u jinnota 
li l-pakkett finanzjarju speċifikat fil-
proposta leġiżlattiva jikkostitwixxi biss 
indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u ma 
jistax jiġi stabbilit sakemm ikun hemm 
ftehim dwar il-proposta għal regolament li 
jistabbilixxi qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014-2020;    

Or. en

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Iqis li EUR 20.65 miljun għan-nefqa 
amministrattiva, li tirriżulta  mill-
implimentazzjoni tal-programm, bħala 
għolja u jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiġġustifika u tevalwa mill-ġdid dik in-
nefqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-ammont totali tal-programm huwa ta’ 197 miljun, 20.65 miljun għan-nefqa 
amministrattiva hija aktar minn 10 fil-mija tal-pakkett totali.



PE487.806v01-00 6/9 PA\899510MT.doc

MT

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur. Biex jinkiseb dan l-objettiv 
ġenerali, iridu jiġu stabbiliti objettivi 
speċifiċi rigward is-sigurtà, l-informazzjoni 
u l-edukazzjoni tal-konsumatur, id-drittijiet 
u r-rimedji kif ukoll l-infurzar tad-drittijiet 
tal-konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-
miżuri meħudin taħt il-Programm 
għandhom jiġu monitorjati u evalwati 
regolarment. Għall-finijiet li tiġi evalwata 
l-politika tal-konsumatur, għandhom jiġu 
żviluppati l-indikaturi.

(5) Huwa importanti li jissaħħaħ il-ħarsien 
tal-konsumatur, b’iffukar partikolari fuq 
gruppi vulnerabbli sabiex jinkiseb l-
objettiv ta’ tkabbir inklussiv. Biex jinkiseb 
dan l-objettiv ġenerali, iridu jiġu stabbiliti 
objettivi speċifiċi rigward is-sigurtà, l-
informazzjoni u l-edukazzjoni tal-
konsumatur, id-drittijiet u r-rimedji kif 
ukoll l-infurzar tad-drittijiet tal-
konsumatur. Il-valur u l-impatt tal-miżuri 
meħudin taħt il-Programm għandhom jiġu 
monitorjati u evalwati kull sena, u 
rrapportati lill-Parlament Ewropew.. 
Għall-finijiet li tiġi evalwata l-politika tal-
konsumatur, għandhom jiġu żviluppati l-
indikaturi. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi sett ta’ 
indikaturi statistiċi adegwati, pereżempju 
għal bejgħ transkonfinali u bejgħ onlajn, 
fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu valutati r-
riżultati u l-progress fit-titjib tal-
funzjonament tas-Suq Uniku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-politika tal-konsumatur huwa li jkun ta' kontribut għall-funzjonament tas-Suq 
Uniku; għalhekk, il-progress tiegħu jrid jitkejjel ukoll, minkejja l-fatt li fatturi oħra apparti l-
politika tal-konsumatur jikkontribwixxu wkoll għas-Suq Uniku.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-ispirtu tal-prinċipji ta’ ġestjoni 
finanzjarja tajba, ta’ trasparenza u ta’ 
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flessibilità fl-implimentazzjoni tal-
programm tal-konsumaturi, il-ħolqien ta’ 
aġenzija eżekuttiva għandu jkun permess 
biss fuq il-bażi ta' riżultat pożittiv ċar ta’ 
analiżi kost-benefiċċju indipendenti. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) In-nefqa tal-fondi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri fil-qasam tas-sikurezza tal-
konsumaturi, l-edukazzjoni, id-drittijiet u 
l-infurzar għandha tkun koordinata aħjar 
sabiex tiżgura l-komplimentarjetà, 
effiċjenza u viżibilità aħjar, kif ukoll biex 
tikseb sinerġiji baġitarji aħjar.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippruva żżid il-kapaċità tal-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-
konsumaturi speċjalment fl-Istati Membri b’kultura tal-konsumatur relattivament iktar 
dgħajfa, permezz ta’ ġbir u koordinazzjoni aħjar tar-riżorsi.  

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni u parteċipazzjoni tal-
konsumaturi ta’ kwalità għolja hija 
prijorità transezzjonali u għalhekk, trid 
tkun preżenti f'waqtha, kull meta 
possibbli, fl-objettivi u fl-azzjonijiet 
settorjali kollha ffinanzjati mill-
programm il-ġdid. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipprova żżid il-profil ta’ parteċipazzjoni informata tal-konsumaturi 
inġenerali, peress li l-għan aħħari tal-programm huwa li l-konsumatur jitqiegħed fil-qalba 
tas-Suq Uniku.  

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) it-twaqqif ta’ Ċentru ta’ 
Akkreditazzjoni Ewropew għal Kumpaniji 
Onlajn sabiex titjieb it-trasparenza, iċ-
ċertezza legali u s-sikurezza tal-
konsumaturi waqt il-parteċipazzjoni ta’ 
tranżazzjonijiet finanzjarji onlajn, wara 
analiżi kost-benefiċċju; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentru ta’ Akkreditazzjoni Ewropew għal Kumpaniji Onlajn jippermetti li l-konsumaturi 
jivverifikaw il-kredibilità u l-affidabilità ta' kumpaniji, tiżdied il-kunfidenza tal-konsumaturi u 
titjieb it-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet onlajn.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt c – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) il-ħolqien ta’ pjattaforma elettronika 
tal-Unjoni, li permezz tagħha l-
konsumaturi jistgħu jressqu ilmenti, 
jaqsmu u jirċievu informazzjoni, 
jikklassifikaw prodotti u jiksbu parir 
espert;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ pjattaformi onlajn u għodda ta’ software biex il-konsumaturi u l-kumpaniji 
jkunu eqreb tas-suq jikkontribwixxi għal parteċipazzjoni aktar effikaċi.


