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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-importanza tal-linji tal-baġit 17 02 02 (attivitajiet favur il-konsumaturi) u 17 
01 04 03 (relatati mal-ġestjoni amministrattiva) għal implimentazzjoni effettiva ta’ kull 
programm annwali ta’ ħidma taħt il-Programm tal-Konsumaturi 2007-2013 u jistieden lill-
Kummissjoni żżid il-pubbliċità mogħtija lill-għotjiet disponibbli (speċjalment fir-rigward 
tal-azzjonijiet konġunti fil-qafas tar-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-
konsumaturi (Regolament (KE) Nru 2006/2004), fejn ma ġiet irċevuta l-ebda 
applikazzjoni); huwa sodisfatt bl-użu b’riżultati tajba tar-riżorsi addizzjonali (EUR 2 000 
000) ipprovduti fl-2009 għall-proġett pilota rigward miżuri ta’ monitoraġġ fil-qasam tal-
politika tal-konsumaturi;

2. Jilqa’ l-edizzjonijiet sussegwenti tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur 
(CMS) bħala għodda importanti għal monitoraġġ aħjar u klassifikazzjoni innovattiva tas-
swieq; iqis li l-bażi empirika li nħolqot għandha tkun il-bażi ta’ ideat ġodda ta’ politika fil-
livell Ewropew u nazzjonali u jitlob lill-Kummissjoni tuża r-riżultati tas-CMS fit-tfassil 
tal-politika fl-oqsma kollha relevanti;

3. Jinnota b’interess kbir it-trasformazzjoni tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa Pubblika 
għall-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC) u l-ewwel sena ta’ 
operazzjoni tagħha taħt mandat estiż; jifraħ lill-EAHC talli laħqet il-miri stabbiliti għall-
immaniġġjar tal-għotjiet u l-kuntratti skont il-Programm tal-Konsumaturi (Deċiżjoni Nru 
1926/2006/KE);  iqis, madanakollu, li huwa problematiku l-fatt li 3% tal-pagamenti saru 
wara d-data ta’ skadenza tal-pagament; 

4. Jilqa’ t-titjib li sar sabiex tinkiseb rata ta’ eżekuzzjoni ta’ 92% għall-krediti ta’ ħlas għall-
implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-suq intern (linja baġitarja 12 02 01); jinnota li r-rata ta’ 
eżekuzzjoni għall-programm SOLVIT (linja baġitarja 12 02 02) mistennija tkun qrib it-
92% meta jitqiesu l-pagamenti tul l-2008, l-2009 u l-2010 flimkien; itenni l-bżonn li 
tinżamm linja separata tal-baġit għas-SOLVIT;

5. Jinnota l-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar markanzija introdotta illeċitament 
fit-territorju tal-UE (fil-punt 2.22 tar-Rapport Annwali tagħha) u t-tweġiba tal-
Kummissjoni, li tindika l-kjarifika pprovduta mill-Kodiċi Doganali Modernizzat;  jitlob 
lill-Kummissjoni tirrapporta lura kemm jista’ jkun malajr dwar is-segwitu li ngħata lis-
sentenzi relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja;


