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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li r-responsabilità tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur fil-
proċedura tal-baġit tkopri l-linji baġitarji fit-titoli 2 (Intrapriża), 12 (Is-suq intern), 14 (It-
tassazzjoni u l-unjoni doganali) u 17 (Saħħa u ħarsien tal-konsumatur);

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;

3. Jilqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda żgħira għal-linja baġitarja 12 02 01 fl-abbozz tal-baġit tal-
Kummissjoni, li jqis neċessarja minħabba l-benefiċċji tas-suq uniku għall-ekonomija tal-
UE fit-totalità tagħha, b’mod partikulari fi żminijiet ta' tnaqqis fl-attività ekonomika; 
jistieden lill-Kummisjoni, għalhekk, biex tressaq proposti dwar kif għandu jitlesta 
għalkollox is-suq uniku li jkunu bbażati fuq għarfien tajjeb tas-suq, analiżi ekonomika u l-
għażla tal-istrumenti xierqa; jenfasizza f'dan il-kuntest l-importanza tas-settur tas-servizzi 
għall-ekonomija Ewropea u għaldaqstant iqis l-implimentazzjoni tad-Direttiva tas-
Servizzi1 bħala prijorità ewlenija; barra minn hekk, jitlob lill-Kummissjoni biex 
tikkoopera mill-qrib mal-Istati Membri u biex tiżviluppa kultura amministrattiva ta’ 
regolamentazzjoni aktar sempliċi u ta’ mod effikaċi kif jiġu solvuti l-problemi; jenfasizza 
l-importanza tal-attivitajiet ta' taħriġ biex jiġu megħjuna l-uffiċjali u l-imħallfin biex 
jittrasponu, japplikaw u jinfurzaw korrettament ir-regoli tas-suq uniku; 

4. Jiddeplora n-nonallokazzjoni ta' flus għal-linja baġitarja 12 02 02; iqis in-netwerk 
SOLVIT bħala mekkaniżmu effikaċi għas-soluzzjoni ta' tilwimiet barra mill-qrati u 
mingħajr ħlas li għandu jiġi appoġġjat mill-attivitajiet ta' taħriġ u promozzjoni tal-
Kummissjoni fl-Istati Membri kollha; jitlob lill-Istati Membri biex iżidu r-riżorsi umani u 
finanzjarji allokati għal dan in-netwerk; barra minn hekk, jappoġġja l-kunċett tas-Servizzi 
ta’ Assistenza rigward is-Suq Uniku permezz tal-ħolqien ta' paġna fuq l-internet b'punt ta' 
dħul wieħed li tkun tipprovdi informazzjoni u pariri; 

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-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 

                                               
1 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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jiġu identifikati l-akbar 20 kawża ta' nuqqas ta' sodisfazzjon u frustrazzjoni għaċ-ċittadini 
u għan-negozji, speċjalment l-SMEs, fis-suq intern;

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 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;

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;

8. Jenfasizza kemm hu importanti li s-swieq tal-konsumaturi jiġu mmoniterjati permezz tal-
konsolidazzjoni ta' tabella ta’ valutazzjoni u studji tas-suq relatati bbażati fuq il-ġbir ta’ 
data dwar l-imġiba tal-konsumaturi u t-tħaddim ta’ dawk is-swieq; għalhekk jitlob azzjoni 
preparatorja oħra bl-isem ‘Miżuri ta’ monitoraġġ fil-qasam tal-politika tal-konsumatur’ li 
tippermetti li jkomplu jitwettqu s-servejs u l-istudji eżistenti u l-finanzjament ta’ aktar 
studji tas-suq.


