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Emenda 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

 2. Jindika l-importanza tal-allokazzjoni 
baġitarja fil-kapitolu 02 03 tal-abboz tal-
baġit tal-Kummissjoni, peress li jemmen li 
jista' jinkiseb funzjonament aħjar tas-suq 
intern permezz ta' titjib fl-oqsma tan-
notifika u ċ-ċertifikazzjoni; huwa barra 
minn hekk tal-opinjoni li l-allokazzjoni 
baġitarja fl-oqsma tal-istandardizzazzjoni u 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni hija 
ġustifikata, peress li dawn il-miżuri se 
jiffaċilitaw l-operat u l-kompetittività tal-
intrapriżi, filwaqt li jipprovdu lill-
konsumaturi Ewropej prodotti u servizzi 
aktar sikuri;

2. Jindika l-importanza tal-allokazzjoni 
baġitarja fil-kapitolu 02 03 tal-abbozz ta' 
baġit tal-Kummissjoni, peress li jemmen li 
jista' jinkiseb funzjonament aħjar tas-suq 
intern, mingħajr ma tiġi limitata bi 
kwalunkwe mod il-possibilità tal-Istati 
Membri li jieħdu l-inizjattiva fit-twaqqif 
ta' standards obbligatorji f'oqsma bħas-
sikurezza tal-ikel, il-benessri tal-annimali, 
il-ħarsien ambjentali u d-drittijiet soċjali,
permezz ta' titjib fl-oqsma tan-notifika u ċ-
ċertifikazzjoni; huwa barra minn hekk tal-
opinjoni li l-allokazzjoni baġitarja fl-oqsma 
tal-istandardizzazzjoni u l-
approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni hija 
ġustifikata, peress li dawn il-miżuri se 
jiffaċilitaw l-operat u l-kompetittività tal-
intrapriżi, filwaqt li jipprovdu lill-
konsumaturi Ewropej prodotti u servizzi 
aktar sikuri;

Or. xm

Emenda 2
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li jiġi ffinanzjat proġett pilota bl-
isem 'Forum tas-Suq Uniku', avveniment 
annwali li jiġbor flimkien rappreżentanti 
tal-istituzzjonijiet tal-UE, tal-Istati Membri 
u ta' partijiet interessati oħra biex jiġi 
stabbilit impenn aktar ċar għat-

5. Jitlob li jiġi ffinanzjat proġett pilota bl-
isem 'Forum tas-Suq Uniku', avveniment 
annwali li għandu jsir darba fis-sena fl-
Istat Membru li jkollu l-Presidenza tal-
Kunsill u li jiġbor flimkien rappreżentanti 
taċ-ċittadini, tan-negozji, tal-
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traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern, biex 
b'hekk tinħoloq pjattaforma għall-
iskambju tal-aħjar prattika fost l-
amministrazzjonijiet nazzjonali; jitlob, 
barra minn hekk, li jiġi ffinanzjat proġett 
pilota li fil-forma ta' servej imwettaq
b'mod indipendenti jippermetti li jiġu 
identifikati l-akbar 20 kawża ta' nuqqas 
ta' sodisfazzjon u frustrazzjoni għaċ-
ċittadini u għan-negozji, speċjalment l-
SMEs, fis-suq intern;

organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, tal-
istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri 
biex jiġi stabbilit impenn ċar għat-
traspożizzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku; iqis li l-
għan ta' dan l-avveniment għandu jkun li 
jittratta t-traspożizzjoni inkorretta, l-
applikazzjoni ħażina u n-nuqqas ta' 
infurzar tal-leġiżlazzjoni tas-suq uniku 
billi jtejjeb il-koordinazzjoni u l-
governanza aħjar tas-suq uniku; iqis li 
dan l-avveniment għandu jsir pjattaforma 
importanti għall-iskambju tal-aħjar 
prattiki forst il-partijiet interessati u biex 
iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar id-drittijiet 
tagħhom fis-suq uniku; barra minn hekk, 
jitlob li f'dan l-avveniment jitqiesu "l-
ewwel 20" preokkupazzjoni, sfida u 
opportunità għaċ-ċittadini u għan-negozji 
identifikati mill-Kummissjoni; iqis 
neċessarju l-ħolqien ta' grupp ta' ħidma, 
magħmul minn Membri tal-Parlament 
Ewropew u rappreżentanti tal-
Kummissjoni u tal-Presidenza fil-kariga 
tal-Kunsill waqt l-avveniment, li għandu 
jfassal id-dettalji tal-avveniment;

Or. en

Emenda 3
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Iqis iż-żieda żgħira fl-ammont allokat 
għal-linja baġitarja 14 04 02 għall-
Programm Doganali 2013 bħala ġustifikat
u xieraq biex jintlaħqu l-għanijiet f’dan il-
qasam ta’ politika, bħat-tisħiħ 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; jappoġġja l-ilħuq tal-għanijiet 

6. Iqis iż-żieda żgħira fl-ammont allokat 
għal-linja baġitarja 14 04 02 għall-
Programm Doganali 2013 bħala ġustifikata
u xierqa biex jintlaħqu l-għanijiet f’dan il-
qasam ta’ politika, bħat-tisħiħ 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; jappoġġja l-ilħuq tal-għanijiet 
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tal-Programm permezz tat-titjib tal-
koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri, il-promozzjoni tal-iskambju 
tal-aħjar prattiki u tal-kompetenza 
speċjalizzata u l-monitoraġġ tal-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni;

tal-Programm permezz tat-titjib tal-
koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri, il-promozzjoni tal-iskambju 
tal-aħjar prattiki u tal-kompetenza 
speċjalizzata u l-monitoraġġ tal-
applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni; jenfasizza l-importanza tal-
programmi ta' taħriġ għall-uffiċċjali tad-
dwana nazzjonali;

Or. en

Emenda 4
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Iqis l-ammont allokat għal-linja baġitarja 
17 02 02 fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur bħala ġustifikat u xieraq biex 
naslu biex ikollna suq intern bi prodotti u 
servizzi sikuri, kif ukoll drittijiet ugwali 
għall-konsumaturi kollha; jenfasizza l-
importanza ta’ kooperazzjoni mill-qrib 
bejn l-Unjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi 
terzi, inklużi l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-
Indja, dwar mekkaniżmi ta’ infurzar iktar 
effikaċi sabiex tinkiseb fiduċja ikbar min-
naħa tal-konsumaturi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tiżviluppa bażi ta' 
għarfien u programmi ta' taħriġ fil-qasam 
tas-sorveljanza tas-suq; barra minn hekk 
iqis bħala prijorità l-isforzi komuni fil-
qasam tal-edukazzjoni tal-konsumaturi, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-litteriżmu 
finanzjarju;

7. Iqis l-ammont allokat għal-linja baġitarja 
17 02 02 fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur bħala ġustifikat u xieraq biex 
naslu biex ikollna suq intern bi prodotti u 
servizzi sikuri, kif ukoll drittijiet ugwali 
għall-konsumaturi kollha; jenfasizza l-
importanza ta’ kooperazzjoni mill-qrib 
bejn l-Unjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi 
terzi, inklużi l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-
Indja, dwar mekkaniżmi ta’ infurzar iktar 
effikaċi sabiex tinkiseb fiduċja ikbar min-
naħa tal-konsumaturi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tiżviluppa bażi ta' 
għarfien u programmi ta' taħriġ fil-qasam 
tas-sorveljanza tas-suq; barra minn hekk 
iqis bħala prijorità l-isforzi komuni fil-
qasam tal-edukazzjoni tal-konsumaturi, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-litteriżmu 
finanzjarju; jistieden ukoll lill-
Kummissjoni biex tappoġġja l-
funzjonament tan-Netwerk ta' 
Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-
Konsumatur (CPC) biex ikun jista' jsir 
użu aktar effiċjenti tal-mekkaniżmi ta' 
kooperazzjoni tas-CPC mill-awtoritajiet 
ta' infurzar fil-qasam tal-ħarsien tal-
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konsumaturi fl-Istati Membri; ifakkar li 
n-Netwerk Ewropew taċ-Ċentri tal-
Konsumaturi jeħtieġ finanzjament xieraq 
biex jippromwovi l-fiduċja tal-
konsumaturi fis-suq uniku; jindika r-rwol 
importanti tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi għaż-żieda fl-għarfien fl-
Unjoni u jippromwovi l-finanzjament tal-
proġetti tagħhom; għalhekk, jitlob li 
jittawwal il-Programm TRACE li jsaħħaħ 
l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi 
permezz ta' attivitajiet ta' taħriġ biex 
jinbnew organizzazzjonijiet u netwerks 
b'saħħithom u effiċjenti;

Or. en


