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Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda fil-kapitoli 
12 01 u 12 02, li jqis neċessarja minħabba 
l-benefiċċji tas-suq wieħed għall-
ekonomija tal-UE kollha kemm hi, b’mod 
partikulari matul it-tnaqqis fl-attività 
ekonomika; għalhekk, jistieden lill-
Kummissjoni biex tagħmel proposti dwar 
kif għandhom jitneħħew l-ostakli li fadal 
għas-suq wieħed sabiex jiżdiedu dawn il-
benefiċċji; jenfasizza l-importanza tas-
settur tas-servizzi għas-suq wieħed u 
għaldaqstant iqis l-implimentazzjoni tad-
Direttiva tas-Servizzi bħala prijorità 
ewlenija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
issaħħaħ l-isforzi tagħha għal politika 
msejsa fuq l-evidenza bbażata fuq għarfien 
sod tas-suq, analiżi ekonomika u l-għażla 
tal-istrumenti xierqa; barra minn hekk, 
jitlob lill-Kummissjoni biex tikkopera mill-
qrib mal-Istati Membri u biex tiżviluppa 
kultura amministrattiva ta’ 
regolamentazzjoni aktar sempliċi u mod 
aktar effettiv kif jiġu solvuti l-problemi;
f’dan il-kuntest jinnota l-importanza li 
għandhom il-workshops, l-iskambji ta’ 
uffiċjali u l-attivitajiet l-oħra ta’ taħriġ 
sabiex l-uffiċjali u l-imħallfin jiġu 
mgħejjuna jittrasponu, japplikaw u 
jinfurzaw b’mod korrett ir-regoli tas-suq 
intern;

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żidiet żgħar 
proposti fil-kapitoli 12 01 u 12 02, li jqis 
neċessarji minħabba l-benefiċċji tas-suq 
wieħed għall-ekonomija tal-UE kollha 
kemm hi, b’mod partikulari matul it-
tnaqqis fl-attività ekonomika; għalhekk, 
jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel 
proposti dwar kif għandhom jitneħħew l-
ostakli li fadal għas-suq wieħed sabiex 
jiżdiedu dawn il-benefiċċji; jenfasizza l-
importanza tas-settur tas-servizzi għas-suq 
wieħed u għaldaqstant iqis l-
implimentazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi 
bħala prijorità ewlenija; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi tagħha 
għal politika msejsa fuq l-evidenza bbażata 
fuq għarfien sod tas-suq, analiżi 
ekonomika u l-għażla tal-istrumenti xierqa;
barra minn hekk, jitlob lill-Kummissjoni 
biex tikkopera mill-qrib mal-Istati Membri 
u biex tiżviluppa kultura amministrattiva 
ta’ regolamentazzjoni aktar sempliċi u mod 
aktar effettiv kif jiġu solvuti l-problemi;
jenfasizza l-ħtieġa li proċeduri 
amministrattivi meħtieġa għall-
implimentazzjoni tad-direttivi jsiru b’mod 
elettroniku u li l-formalitajiet 
amministrattivi li jirrigwardaw l-
implimentazzjoni ta’ miżuri essenzjali jiġu 
ssimplifikati, u mhux biss dawk relattivi 
għall-evalwazzjoni ex post tagħhom; f’dan 
il-kuntest jinnota l-importanza li għandhom 
il-workshops, l-iskambji ta’ uffiċjali u l-
attivitajiet l-oħra ta’ taħriġ sabiex l-uffiċjali 
u l-imħallfin jiġu megħjuna jittrasponu, 
japplikaw u jinfurzaw b’mod korrett ir-
regoli tas-suq intern, filwaqt li tiġi 
inkuraġġita s-simplifikazzjoni u jiġu 
evitati ostakli ġodda;
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4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien ta’ linja 
baġitarja separata għan-netwerk SOLVIT 
fil-Baġit 2009 u jitlob it-tisħiħ ulterjuri 
tagħha fil-Baġit 2010; jistieden lill-Istati 
Membri biex iżidu r-riżorsi umani u 
finanzjarji allokati għal dan in-netwerk, li 
huwa mekkaniżmu effettiv ta' riżoluzzjoni 
ta’ tilwim barra mill-qorti u bla ħlas; jitlob 
lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi 
tagħha għall-finanzjament tal-attivitajiet ta’ 
taħriġ u promozzjoni tan-netwerk SOLVIT 
fl-Istati Membri kollha; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni wkoll biex taċċellera r-
razzjonalizzazzjoni tas-servizzi differenti li 
jipprovdu informazzjoni u pariri fir-
rigward tas-suq intern; għaldaqstant, 
jappoġġja bil-qawwa l-kunċett tas-Servizzi 
ta’ Assistenza tas-Suq Intern permezz tal-
ħolqien ta' portal uniku;

4. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħolqien ta’ linja 
baġitarja separata għan-netwerk SOLVIT 
fil-Baġit 2009 u jitlob it-tisħiħ ulterjuri 
tagħha fil-Baġit 2010; jistieden lill-Istati 
Membri biex iżidu r-riżorsi umani u 
finanzjarji allokati għal dan in-netwerk, li 
huwa mekkaniżmu effettiv ta' riżoluzzjoni 
ta’ tilwim barra mill-qorti u bla ħlas, 
filwaqt li jevitaw l-introduzzjoni ta’ 
proċeduri fis-sistema ġudizzjarja li ta’ 
spiss ikollhom it-tendenza li jikkumplikaw 
l-affarijiet, u fejn il-mekkaniżmi eżistenti 
ta’ garanzija għad-difiża tal-individwi 
jservu ta’ ostaklu għall-aċċess għall-
ġustizzja; jitlob lill-Kummissjoni biex 
issaħħaħ l-isforzi tagħha għall-
finanzjament tal-attivitajiet ta’ taħriġ u 
promozzjoni tan-netwerk SOLVIT fl-Istati 
Membri kollha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
wkoll biex taċċellera r-razzjonalizzazzjoni 
tas-servizzi differenti li jipprovdu 
informazzjoni u pariri fir-rigward tas-suq 
intern; għaldaqstant, jappoġġja bil-qawwa 
l-kunċett tas-Servizzi ta’ Assistenza tas-
Suq Intern permezz tal-ħolqien ta' portal 
uniku;
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5. Iqis l-ammont allokat fil-kapitolu 14 04, 
għall-Programm Doganali 2013, xieraq
biex jinkisbu l-għanijiet f’dan il-qasam 
politiku bħat-tisħiħ ulterjuri tas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-fruntieri esterni, l-appoġġ 
għall-ġlieda kontra t-traffikar illegali u l-
frodi u t-titjib tal-effiċjenza tas-sistemi 
doganali; jenfasizza li l-Programm 
jikkontribwixxi għall-kisba ta’ dawn l-
għanijiet billi jtejjeb il-koordinazzjoni u l-
koperazzjoni bejn l-Istati Membri, 
jippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki u 
t-tagħrif speċjalizzat u jissorvelja l-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità;

5. Iqis iż-żieda fl-ammont allokat fil-
kapitolu 14 04, għall-Programm Doganali 
2013, ġustifikata u xierqa biex jinkisbu l-
għanijiet f’dan il-qasam politiku bħat-tisħiħ 
ulterjuri tas-sigurtà u l-protezzjoni tal-
fruntieri esterni li issa ġew estiżi, l-appoġġ 
għall-ġlieda kontra t-traffikar illegali u l-
frodi u t-titjib tal-effiċjenza tas-sistemi 
doganali; jenfasizza li l-Programm 
jikkontribwixxi għall-kisba ta’ dawn l-
għanijiet billi jtejjeb il-koordinazzjoni u l-
koperazzjoni bejn l-Istati Membri, 
jippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki u 
t-tagħrif speċjalizzat u jissorvelja l-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-
Komunità;
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6. Jinnota l-irwol tal-politika tal-
konsumatur fil-kapitolu 17 2 fl-iżvilupp ta’ 
suq intern bi prodotti u servizzi sikuri, 
drittijiet ugwali għall-konsumaturi kollha u 
kundizzjonijiet ugwali għall-kumpaniji;
jenfasizza l-importanza ta’ koperazzjoni 
mill-qrib bejn il-Komunità, l-Istati Membri 
u l-pajjiżi terzi, fosthom l-Istati Uniti tal-
Amerika u ċ-Ċina, dwar mekkaniżmi ta’ 
infurzar iktar effettivi sabiex tinkiseb 
fiduċja ikbar tal-konsumatur, b’mod 
partikulari matul it-tnaqqis fl-attività 
ekonomika; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tiżviluppa bażi ta' għarfien kif ukoll 
programm ta’ taħriġ fil-qasam tas-
sorveljanza tas-suq li ssaħħaħ l-istrutturi ta’ 

6. Jinnota l-irwol tal-politika tal-
konsumatur fil-kapitolu 17 2 fl-iżvilupp ta’ 
suq intern bi prodotti u servizzi sikuri, 
drittijiet ugwali għall-konsumaturi kollha u 
kundizzjonijiet ugwali għall-kumpaniji;
jinnota, sadanittant, li kien hemm tnaqqis 
li huwa inkompatibbli mal-programm 
ambizzjuż ta’ koperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Komunità, l-Istati Membri u l-pajjiżi 
terzi, fosthom l-Istati Uniti tal-Amerika u 
ċ-Ċina, dwar mekkaniżmi ta’ infurzar iktar 
effettivi sabiex tinkiseb fiduċja ikbar tal-
konsumatur, b’mod partikulari matul it-
tnaqqis fl-attività ekonomika; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tiżviluppa bażi ta' 
għarfien kif ukoll programm ta’ taħriġ fil-
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koperazzjoni eżistenti bejn l-awtoritajiet 
kompetenti; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipproponi azzjoni ulterjuri tal-Komunità 
biex jissaħħu ċ-Ċentri tal-Konsumaturi 
Ewropej; iqis l-isforzi komuni fil-qasam 
tal-edukazzjoni tal-konsumaturi bħala 
prijorità, b’mod partikulari fir-rigward tal-
litteriżmu finanzjarju, indipendentement 
mill-età u l-livell ta' edukazzjoni tal-
konsumaturi;

qasam tas-sorveljanza tas-suq li ssaħħaħ l-
istrutturi ta’ koperazzjoni eżistenti bejn l-
awtoritajiet kompetenti; jistieden lill-
Kummissjoni biex tipproponi azzjoni 
ulterjuri tal-Komunità biex jissaħħu ċ-
Ċentri tal-Konsumaturi Ewropej; iqis l-
isforzi komuni fil-qasam tal-edukazzjoni 
tal-konsumaturi bħala prijorità, b’mod 
partikulari fir-rigward tal-litteriżmu 
finanzjarju u tad-dispożittivi u n-netwerks 
ta’ komunikazzjoni, indipendentement 
mill-età u l-livell ta' edukazzjoni tal-
konsumaturi;
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7. Jirrikonoxxi l-importanza tas-
sorveljanza tas-swieq tal-konsumaturi 
permezz tal-ikkonsolidar ta' tabella ta’ 
evalwazzjoni u studji tas-suq relatati 
bbażati fuq il-ġbir ta’ dejta dwar l-imġiba 
tal-konsumatur u t-tħaddim ta’ dawk is-
swieq; għalhekk, jitlob azzjoni preparatorja 
ulterjuri intitolata ‘Miżuri ta’ sorveljanza 
fil-qasam tal-politika tal-konsumatur’ li 
tippermetti li jkomplu jitwettqu l-istħarriġ 
u l-istudji eżistenti u l-finanzjament ta’ 
studji ulterjuri tas-suq, biex b’hekk titjieb 
il-kwalità tat-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-
Swieq tal-Konsumaturi.

7. Jirrikonoxxi u jenfasizza l-importanza 
tas-sorveljanza tas-swieq tal-konsumaturi 
permezz tal-ikkonsolidar ta' tabella ta’ 
evalwazzjoni u studji tas-suq relatati 
bbażati fuq il-ġbir ta’ dejta dwar l-imġiba 
tal-konsumatur u t-tħaddim ta’ dawk is-
swieq; għalhekk, jitlob azzjoni preparatorja 
ulterjuri intitolata ‘Miżuri ta’ sorveljanza 
fil-qasam tal-politika tal-konsumatur’ li 
tippermetti li jkomplu jitwettqu l-istħarriġ 
u l-istudji eżistenti u l-finanzjament ta’ 
studji ulterjuri tas-suq, biex b’hekk titjieb 
il-kwalità tat-Tabella ta' Evalwazzjoni tas-
Swieq tal-Konsumaturi.

Or. pt


