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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. Jappoġġa l-opinjoni li, fi żminijiet ta' awsterità, il-baġit limitat tal-UE ma għandux 
sempliċement jitnaqqas, bil-konsegwenza li l-impenji diġà meħudin jitpoġġew f'riskju, 
iżda għandu jintuża bil-għaqal biex jiġi stimolat it-tkabbir ekonomiku permezz tal-
investimenti neċessarji u t-tisħiħ tal-funzjonament tal-Suq Uniku, u biex jgħin liċ-
ċittadini, il-konsumaturi u l-impriżi Ewropej fil-ħolqien ta' impjiegi u ta' attivitajiet 
sostenibbli;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza ta' allokazzjoni baġitarja kostanti għat-tħaddim u l-
iżvilupp tas-suq intern, partikolarment fl-ambiti tan-notifika, iċ-ċertifikazzjoni u l-
approssimazzjoni settorjali (linji baġitarji 02 01 04 04 u 02 03 01); jistenna li l-Pakkett ta' 
Standardizzazzjoni tal-Kummissjoni jwieġeb għat-talba tiegħu għal sistema ta' 
standardizzazzjoni tal-UE iktar integrata u sistema ta' finanzjament iktar sostenibbli għall-
iżvilupp tal-istandards1;

3. Jilqa' pożittivament iż-żieda ċkejkna għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-suq intern 
(linji baġitarji 12 01 04 01 u 12 02 01), u l-għan tal-Kummissjoni li twaqqaf il-
frammentazzjoni tas-suq u telimina l-barrieri u l-ostakli għall-moviment tas-servizzi, 
għall-innovazzjoni u l-kreatività, kif espress fil-komunikazzjoni tant mistennija tagħha 
intitolata "L-Att dwar is-Suq Uniku. Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-
rinfurzar tal-fiduċja. Flimkien għal tkabbir ġdid"2

4. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar ir-riżoluzzjoni tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar is-Servizzi3, li fiha appella għall-allokazzjoni ta' fondi xierqa għal 
kampanja ta' promozzjoni kbira tal-punti waħdiena ta' kuntatt (PSC);

5. Jappella għall-finanzjament kontinwu tal-Proġett Pilota 'Forum dwar is-Suq Uniku' (SMF; 
linja baġitarja 12 02 03), organizzat konġuntament mill-Kummissjoni u mill-Presidenza 
tal-Kunsill, li jlaqqa' l-partijiet interessati mill-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, is-
soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tal-impriżi biex jivvaluta l-progress fit-tnedija mill-
ġdid tas-Suq Uniku, jinqasmu l-aħjar prassi u jiġu ttrattati l-problemi li l-aktar jinkwetaw 
iċ-ċittadini Ewropej;

6. Jiddeplora n-nuqqas ta' allokazzjoni ta' flus għall-impenji ddedikati lil SOLVIT u s-
Servizzi ta' Assistenza tas-Suq Uniku (linja baġitarja 12 02 02); iqis lin-netwerk SOLVIT 
bħala mekkaniżmu effikaċi u bla ħlas ta' riżoluzzjoni amikevoli tat-tilwim li għandu jiġi 
sostnut minn taħriġ u attivitajiet ta' promozzjoni fl-Istati Membri kollha;

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea 

(Rapport Kožušník - 2010/2051(INI)).
2 COM(2011)0206.
3 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Frar 2011 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-

Servizzi 2006/123/KE (Rapport Gebhardt - 2010/2053(INI)).
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7. Jenfasizza l-bżonn ta' żvilupp ta' skemi ta' taħriġ anki għall-uffiċjali ta' 
amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali inkarigati mill-monitoraġġ tas-servizzi; 
ifakkar li s-suċċess sostenibbli tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) 
jiddependi minn investimenti adegwati f'livell Komunitarju u jappoġġa l-estensjoni 
tiegħu, sa tmiem l-2012, lill-professjonijiet kollha regolamentati fuq livell tal-UE;

8. Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għal kofinanzjament ulterjuri l-
azzjonijiet konġunti ta' sorveljanza tas-suq1; jirrikonoxxi r-rwol tad-dwana fis-sorveljanza 
tas-suq u jappoġġa t-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali u l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq; jistieden lill-Istati Membri jallokaw ir-riżorsi 
finanzjarji u umani meħtieġa bil-għan li jirrispettaw l-obbligi rispettivi tagħhom għall-
implimentazzjoni tal-Programm Dwana 2013 (linji baġitarji 14 01 04 02 u 14 04 02);

9. Iqis li jeħtieġ li jiżdied l-ammont allokat għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-politika tal-
konsumaturi (linja baġitarja 17 02 02) bil-għan li tiġi garantita l-kontinwità tal-istħarriġiet 
u tal-istudji tas-suq eżistenti, u speċjalment it-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-
Konsumatur u l-Consumer Conditions Scoreboard; jilqa' favorevolment l-evalwazzjoni 
intermedja tal-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumaturi u l-Programm ta' azzjoni 
Komunitarja2 u jistenna bil-ħerqa l-evalwazzjoni separata tal-azzjonijiet fl-oqsma tal-
edukazzjoni, l-informazzjoni u l-bini tal-kapaċitajiet tal-konsumaturi, prevista 
f'Lulju 2011;

10. Josserva l-messaġġi ewlenin tal-evalwazzjoni reċenti tal-funzjonament tan-Netwerks taċ-
Ċentri Ewropej tal-Konsumanturi (ECC), speċjalment fir-rigward tar-riżorsi limitati 
disponibbli s'issa u l-inċentivi bbażati fuq ir-riżultati li ġew proposti għall-futur; 
jikkonferma l-appoġġ tiegħu favur in-Netwerk ta' Kooperazzjoni għall-Ħarsien tal-
Konsumaturi (CPC), minkejja l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni imminenti tal-effikaċja 
tiegħu;

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2011 dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà 

Ġenerali tal-Prodotti u s-sorveljanza tas-suq (Rapport Schaldemose - 2010/2085(INI)); Ara wkoll il-punt 33 
fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2011 dwar Suq Uniku għall-Ewropej (Rapport Correia 
de Campos - 2010/2278).

2 Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni, adottat fil-25 ta' Marzu 2011 (SEC(2011)414).


