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Emenda 1
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Ifakkar li t-tnaqqis riċenti fir-ritmu 
ekonomiku kixef għadd ta’ nuqqasijiet u 
inkonsistenzi fis-Suq Uniku li kellhom 
implikazzjonijiet negattivi fuq il-fiduċja 
tal-konsumatur u taċ-ċittadin; jagħraf ir-
restrizzjonijiet baġitarji li taħthom trid 
tiffunzjona l-Unjoni; jitlob biex ikun 
hemm infiq aħjar fil-baġit billi jkunu 
provduti mezzi finanzjarji adegwati bl-
għan li tkun sostnuta strateġija għal 
tkabbir intelliġenti u sostenibbli;

1. Jappella biex ikunu ritornati l-
approprjazzjonijiet lill-Istati Membri 
sabiex kull Stat Membru jkun jista’ 
jagħmel l-għażliet tiegħu;

Or. nl

Emenda 2
Olle Schmidt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Ifakkar li t-tnaqqis riċenti fir-ritmu 
ekonomiku kixef għadd ta' nuqqasijiet u 
inkonsistenzi fis-Suq Uniku li kellhom 
implikazzjonijiet negattivi fuq il-fiduċja 
tal-konsumatur u taċ-ċittadin; jagħraf ir-
restrizzjonijiet baġitarji li taħthom trid 
tiffunzjona l-Unjoni; jitlob biex ikun hemm 
infiq aħjar fil-baġit billi jkunu provduti 
mezzi finanzjarji adegwati bl-għan li tkun 
sostnuta strateġija għal tkabbir intelliġenti 
u sostenibbli;

1. Ifakkar li t-tnaqqis riċenti fir-ritmu 
ekonomiku kixef għadd ta' nuqqasijiet u 
inkonsistenzi fis-Suq Uniku li kellhom 
implikazzjonijiet negattivi fuq il-fiduċja 
tal-konsumatur u taċ-ċittadin; jagħraf ir-
restrizzjonijiet baġitarji li taħthom trid 
tiffunzjona l-Unjoni; jitlob biex ikun hemm
impenji u pagamenti sabiex jirriflettu 
valur miżjud ċar u ġestjoni effiċjenti 
massima, u jitlob biex ikun hemm infiq 
aħjar fil-baġit billi jkunu provduti mezzi 
finanzjarji adegwati bl-għan li tkun 
sostnuta strateġija għal tkabbir intelliġenti 
u sostenibbli;
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Or. mt

Emenda 3
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab konvint li l-politika tal-
konsumatur hi prijorità ewlenija għall-
Unjoni Ewropea u dan għandu jkun rifless 
f’din il-linja ta’ politika tal-baġit;

2. Jinsab konvint li tnaqqis drastiku ħafna 
fil-kompiti huwa prijorità ewlenija għall-
Unjoni Ewropea u dan għandu jkun rifless 
f’din il-linja ta’ politika tal-baġit;

Or. nl

Emenda 4
Vicente Miguel Garcés Ramón

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab konvint li l-politika tal-
konsumatur hi prijorità ewlenija għall-
Unjoni Ewropea u dan għandu jkun rifless 
f’din il-linja ta’ politika tal-baġit;

2. Jinsab konvint li l-politika tal-
konsumatur hi prijorità ewlenija għall-
Unjoni Ewropea u dan għandu jkun rifless 
f’din il-linja ta’ politika tal-baġit; f’dan ir-
rigward jistieden lill-Kummissjoni 
Ewropea tagħti l-akbar attenzjoni u 
diliġenza lid-dettalji previsti fir-Rapport 
dwar aġenda ġdida għall-politika tal-
konsumaturi Ewropej (2012/2133(INI)) 
għall-perjodu 2014-2020 adottat mill-
Parlament Ewropew fil-
11 ta’ Ġunju 2013;

Or. es

Emenda 5
Patricia van der Kammen
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ sabiex għall-inqas jinżamm il-
pakkett finanzjarju inizjalment propost 
mill-Kummissjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali dwar il-programm tal-
Konsumatur (i.e. EUR 197 000 000) u 
jirrimarka li għall-inqas EUR 8 miljun 
minn dan il-programm se jkunu meħtieġa 
għall-faċilità multilingwi tal pjattaforma 
għar-riżoluzzjoni tat-tilwim online tal-
konsumatur (ODR); ifakkar li din il-
faċilità multilingwi sar qbil dwarha miż-
żewġ koleġiżlaturi u kienet adottata fir-
riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2013 fil-
proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ODR;
jissuġġerixxi li din il-faċilita multilingwi 
tal-pjattaforma ODR tkun tista’ tiġi 
ffinanzjata wkoll mill-programm tal-
Faċilita Nikkolegaw l-Ewropa;

3. Iħeġġeġ li għall-inqas il-pakkett 
finanzjarju inizjalment propost mill-
Kummissjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali dwar il-programm tal-
Konsumatur (i.e. EUR 197 000 000)
għandu jitħassar;

Or. nl

Emenda 6
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ sabiex għall-inqas jinżamm il-
pakkett finanzjarju inizjalment propost 
mill-Kummissjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali dwar il-programm tal-
Konsumatur (i.e. EUR 197 000 000) u 
jirrimarka li għall-inqas EUR 8 miljun 
minn dan il-programm se jkunu meħtieġa 
għall-faċilità multilingwi tal pjattaforma 
għar-riżoluzzjoni tat-tilwim online tal-

3. Iħeġġeġ sabiex għall-inqas jinżamm il-
pakkett finanzjarju inizjalment propost 
mill-Kummissjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali dwar il-programm tal-
konsumatur (i.e. EUR 197 000 000);
jikkunsidra neċessarju li jintuża ammont 
limitat tal-"marġni" previst għall-
Intestatura 3 tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (i.e. EUR 40 miljun fuq il-
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konsumatur (ODR); ifakkar li din il-
faċilità multilingwi sar qbil dwarha miż-
żewġ koleġiżlaturi u kienet adottata fir-
riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew tat-12 ta' Marzu 2013 fil-
proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ODR;
jissuġġerixxi li din il-faċilita multilingwi 
tal-pjattaforma ODR tkun tista' tiġi 
ffinanzjata wkoll mill-programm tal-
Faċilita Nikkolegaw l-Ewropa;

perjodu kollu mill-marġni totali 
disponibbli għall-Intestatura 3, 
EUR 686 900 000) sabiex tiġi ffinanzjata 
l-għodda multilingwi għall-pjattaforma 
tal-ODR; ifakkar li din il-faċilità 
multilingwi sar qbil dwarha miż-żewġ 
koleġiżlaturi u kienet adottata fir-
riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew tat-12 ta' Marzu 2013 fil-
proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ODR;
jinnota li l-użu tal-marġni ddedikat għall-
Intestatura tal-QFP huwa konformi mal-
Abbozz tal-Qbil Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew 
u l-Kummissjoni dwar "dixxiplina 
baġitarja, kooperazzjoni fi kwistjonijiet 
baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja 
soda" (Parti II, Punt B, paragrafu 16);

Or. en

Emenda 7
Olle Schmidt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ sabiex għall-inqas jinżamm il-
pakkett finanzjarju inizjalment propost 
mill-Kummissjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali dwar il-programm tal-
Konsumatur (i.e. EUR 197 000 000) u 
jirrimarka li għall-inqas EUR 8 miljun 
minn dan il-programm se jkunu meħtieġa 
għall-faċilità multilingwi tal pjattaforma
għar-riżoluzzjoni tat-tilwim online tal-
konsumatur (ODR); ifakkar li din il-faċilità 
multilingwi sar qbil dwarha miż-żewġ 
koleġiżlaturi u kienet adottata fir-
riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew tat-12 ta' Marzu 2013 fil-
proposta għal Regolament tal-Parlament 

3. Iħeġġeġ sabiex  jinżamm il-pakkett 
finanzjarju inizjalment propost mill-
Kummissjoni fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali dwar il-programm tal-
Konsumatur (i.e. EUR 197 000 000) u 
jirrimarka li  EUR 8 miljun minn dan il-
programm se jkunu meħtieġa għall-faċilità 
multilingwi tal-pjattaforma għar-
riżoluzzjoni tat-tilwim online tal-
konsumatur (ODR); ifakkar li din il-faċilità 
multilingwi sar qbil dwarha miż-żewġ 
koleġiżlaturi u kienet adottata fir-
riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament 
Ewropew tat-12 ta' Marzu 2013 fil-
proposta għal Regolament tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ODR; 
jissuġġerixxi li din il-faċilita multilingwi 
tal-pjattaforma ODR tkun tista' tiġi 
ffinanzjata wkoll mill-programm tal-
Faċilita Nikkolegaw l-Ewropa;

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ODR; 
jissuġġerixxi li din il-faċilita multilingwi 
tal-pjattaforma ODR tkun tista' tiġi 
ffinanzjata wkoll mill-programm tal-
Faċilità Nikkolegaw l-Ewropa;

Or. en

Emenda 8
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jagħraf l-importanza tal-’Forum dwar 
is-Suq Uniku’ u jitlob estensjoni tal-
Azzjoni Preparatorja għas-sena 2014 
(EUR 1 200 000 għal Impenji kemm ta’ 
Pagament u kemm ta’ Approprjazzjoni);

imħassar

Or. nl

Emenda 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jagħraf l-importanza tal-‘Forum dwar is-
Suq Uniku’ u jitlob estensjoni tal-Azzjoni 
Preparatorja għas-sena 2014
(EUR 1,200,000 għal Impenji kemm ta’ 
Pagament u kemm ta’ Approprjazzjoni);

4. Jagħraf  l-importanza tal-‘Forum dwar 
is-Suq Uniku’ u jitlob estensjoni tal-
Azzjoni Preparatorja għas-sena 2014
(EUR 1,200,000 għal Impenji kemm ta’ 
Pagament u kemm ta’ Approprjazzjoni);
dan il-Forum għandu jiġi integrat 
f’kampanja kontinwa fil-livell tal-Unjoni 
sabiex iqajjem il-kuxjenza dwar id-
drittijiet u l-interessi tal-konsumaturi;

Or. es
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Emenda 10
Vicente Miguel Garcés Ramón

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jikkunsidra ta’ interess kbir li, fil-
kuntest attwali tal-kriżi ekonomika u 
soċjali, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi 
jistgħu jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom 
fl-aħjar kundizzjonijiet, u għalhekk 
jipproponi li l-partiti tal-baġit maħsuba 
għalihom matul is-sena 2014 jiżdiedu 
b’EUR 2 miljuni; dan sabiex jiġi evitat li 
d-drittijiet tal-konsumaturi, l-
informazzjoni u t-taħriġ li jirċievu jiġu 
affettwati b’mod negattiv; 

Or. es

Emenda 11
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Iqis importanti li jiġi stabbilit Proġett 
Pilota ġdid intitolat "Your Europe Travel 
(YET) Application for Mobile Devices" li 
joffri informazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali kemm fil-livell tal-UE u 
kemm fil-livell nazzjonali b’24 lingwa 
permezz ta’ punt uniku ta’ servizz 
((EUR 650 000 għal Approprjazzjonijiet 
ta’ Impenn u EUR 350 000 għal 
Approprjazzjonijiet ta’ Pagament); dan il-
proġett għandu jipprovdi lill-konsumaturi 
b’informazzjoni prattika u spazji orjentati 
lejn iċ-ċittadini u jiffoka fuq 
sitwazzjonijiet reali transkonfinali, 
inkluża informazzjoni prattika dwar 
materji li jvarjaw minn informazzjoni 

imħassar
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dwar l-ivvjaġġar u l-viża, gwida għal dawk 
li jmorru joqogħdu f’pajjiż ieħor, 
informazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa u 
informazzjoni dwar iċ-ċentri nazzjonali 
tal-konsumatur;

Or. nl

Emenda 12
Olle Schmidt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iqis importanti li jiġi stabbilit Proġett 
Pilota ġdid intitolat "Your Europe Travel 
(YET) Application for Mobile Devices" li 
joffri informazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali kemm fil-livell tal-UE u 
kemm fil-livell nazzjonali b'24 lingwa 
permezz ta' punt uniku ta' servizz 
((EUR 650 000 għal Approprjazzjonijiet 
ta' Impenn u EUR 350 000 għal 
Approprjazzjonijiet ta' Pagament); dan il-
proġett għandu jipprovdi lill-konsumaturi 
b'informazzjoni prattika u spazji orjentati 
lejn iċ-ċittadini u jiffoka fuq 
sitwazzjonijiet reali transkonfinali, 
inkluża informazzjoni prattika dwar 
materji li jvarjaw minn informazzjoni 
dwar l-ivvjaġġar u l-viża, gwida għal dawk 
li jmorru joqogħdu f'pajjiż ieħor, 
informazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa u 
informazzjoni dwar iċ-ċentri nazzjonali 
tal-konsumatur; 

5. Jisħaq li l-pakkett finanzjarju totali 
għandu jinżamm fi ħdan il-qbil tal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali, għaldaqstant 
jikkunsidra li proġetti piloti ġodda 
għandhom jiġu posposti sakemm l-Istati 
Membri jkunu rkupraw mill-effetti tal-
kriżi ekonomika; 

Or. en

Emenda 13
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iqis importanti li jiġi stabbilit Proġett 
Pilota ġdid intitolat "Your Europe Travel
(YET) Application for Mobile Devices" li 
joffri informazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali kemm fil-livell tal-UE u 
kemm fil-livell nazzjonali b'24 lingwa
permezz ta' punt uniku ta' servizz 
((EUR 650 000 għal Approprjazzjonijiet ta' 
Impenn u EUR 350 000 għal 
Approprjazzjonijiet ta' Pagament); dan il-
proġett għandu jipprovdi lill-konsumaturi 
b'informazzjoni prattika u spazji orjentati 
lejn iċ-ċittadini u jiffoka fuq 
sitwazzjonijiet reali transkonfinali, inkluża 
informazzjoni prattika dwar materji li 
jvarjaw minn informazzjoni dwar l-
ivvjaġġar u l-viża, gwida għal dawk li 
jmorru joqogħdu f'pajjiż ieħor, 
informazzjoni dwar is-servizzi tas-saħħa u 
informazzjoni dwar iċ-ċentri nazzjonali 
tal-konsumatur;

5. Iqis importanti li jiġi stabbilit Proġett 
Pilota ġdid intitolat "Your Europe Travel
(YET) Application for Mobile Devices" li 
joffri informazzjoni ġenerali dwar 
kwistjonijiet transkonfinali f’xi waħda mil-
lingwi tal-UE, permezz ta’ punt uniku u 
sabiex jgħinu lill-vjaġġaturi meta 
jiltaqgħu ma’ problemi meta jkunu barra 
minn pajjiżhom u jkollhom aċċess limitat 
għall-informazzjoni u servizzi ta' pariri 
(EUR 650 000 għal Approprjazzjonijiet ta’
Impenn u EUR 350 000 għal
Approprjazzjonijiet ta’ Pagament); dan il-
proġett għandu jipprovdi lill-konsumaturi 
b’informazzjoni prattika u jiffoka fuq 
sitwazzjonijiet reali transkonfinali, li 
jvarjaw minn informazzjoni dwar l-
ivvjaġġar u l-viża, drittijiet tal-passiġġieri 
u tal-konsumaturi, tesseri tas-saħħa, 
sistemi ta’ pagament, sinjali tat-toroq u ċ-
Ċentri Ewropej għall-Konsumatur (ECC) 
li jistgħu jipprovdu assistenza u pariri 
f’kull pajjiż tal-UE, fin-Norveġja u fl-
Iżlanda;

Or. en

Emenda 14
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jenfasizza li SOLVIT wera l-effikaċja 
tiegħu fir-riżoluzzjoni tal-problemi li 
jolqtu liċ-ċittadini; itenni l-appoġġ tiegħu 
għal-linja tal-baġit dwar l-istrumenti tas-
suq uniku;

imħassar
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Or. nl

Emenda 15
Ildikó Gáll-Pelcz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza li SOLVIT wera l-effikaċja 
tiegħu fir-riżoluzzjoni tal-problemi li jolqtu 
liċ-ċittadini; itenni l-appoġġ tiegħu għal-
linja tal-baġit dwar l-istrumenti tas-suq 
uniku;

6. Jilqa’ ż-żieda fil-finanzjament tal-
għodda tal-Governanza tas-Suq Intern 
(linja tal-baġit Nru 12 02 02); Jenfasizza 
li SOLVIT wera l-effikaċja tiegħu fir-
riżoluzzjoni tal-problemi li jolqtu liċ-
ċittadini; Itenni l-appoġġ tiegħu għal-linja 
tal-baġit dwar l-istrumenti tas-suq uniku, 
jikkunsidra li għandu jkun hemm iktar 
sforzi sabiex SOLVIT jiġi integrat aħjar 
fil-bosta servizzi ta’ assistenza u għodda 
tal-infurzar disponibbli fuq livell 
nazzjonali u fuq livell tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 16
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jemmen li bħala prijorità ewlenija tal-
UE għandu jkun hemm appoġġ għall-
ekonomija reali; iħeġġeġ sabiex l-SMEs 
jagħmlu l-akbar użu minn dan l-appoġġ 
finanzjarju;

imħassar

Or. nl



PE516.689v02-00 12/13 AM\944723MT.doc

MT

Emenda 17
Olle Schmidt

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jgħid li l-SME’s huma responsabbli 
għal ħafna mill-produzzjoni u mill-
impjiegi fis-settur privat u li bħalissa 
qegħdin isibu l-kundizzjonijiet ta’ kreditu 
partikolarment diffiċli f’termini ta’ 
garanziji għal self, suffiċjenza tal-kapital 
u bidliet fl-impatti tal-averżjoni ta’ riskju 
fis-self tal-SME; għaldaqstant, isejjaħ lill-
Istati Membri sabiex iżommu l-pakkett 
finanzjarju għal programm COSME u 
sabiex jerġgħu jiksbu l-linja tal-baġit 02 
01 04 01; 

Or. en

Emenda 18
Patricia van der Kammen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jagħraf il-ħtieġa li jinżamm pakkett 
finanzjarju bilanċjat għall-programm 
Doganali li għandu għall-inqas ikun 
ugwali għall-ammont imniżżel fil-
proposta oriġinali tal-Kummissjoni, i.e. 
EUR 548 080 000; jenfasizza l-ħtieġa li 
jissaħħaħ l-objettiv ġenerali oriġinali tal-
programm li jappoġġa l-funzjonament tal-
unjoni doganali u li jsaħħaħ is-suq intern 
permezz ta’ objettivi speċifiċi u ta’ 
objettivi operazzjonali.

8. Jagħraf il-ħtieġa li jitnaqqsu b’mod 
drastiku r-responsabiltà u l-
approprjazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Or. nl
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8. Jagħraf il-ħtieġa li jinżamm pakkett 
finanzjarju bilanċjat għall-programm 
Doganali li għandu għall-inqas ikun
ugwali għall-ammont imniżżel fil-proposta 
oriġinali tal-Kummissjoni, i.e. 
EUR 548 080 000;  jenfasizza l-ħtieġa li 
jissaħħaħ l-objettiv ġenerali oriġinali tal-
programm li jappoġġa l-funzjonament tal-
unjoni doganali u li jsaħħaħ is-suq intern 
permezz ta' objettivi speċifiċi ġodda u 
permezz ta' objettivi operazzjonali.

8. Jagħraf il-ħtieġa li jinżamm pakkett 
finanzjarju bilanċjat għall-programm 
Doganali li għandu jkun ugwali għall-
ammont imniżżel fil-proposta oriġinali tal-
Kummissjoni, i.e. EUR 548 080 000; 
jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ l-objettiv 
ġenerali oriġinali tal-programm fuq medda 
ta’ żmien twil li jappoġġa l-funzjonament 
tal-unjoni doganali u li jsaħħaħ is-suq 
intern permezz ta' objettivi speċifiċi ġodda 
u permezz ta' objettivi operazzjonali.

Or. en


