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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. Jinnota b'sodisfazzjon iż-żieda fir-rata ta' eżekuzzjoni għall-krediti ta' ħlasijiet fit-
Titolu 12; jinsab imħasseb dwar ir-rata baxxa ta' eżekuzzjoni fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur, u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri neċessarji biex ittejjeb l-
affidabilità tal-previżjonijiet relatati mal-ħtiġijiet tal-ħlasijiet;

2. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex torganizza laqgħat ta' ħidma fl-Istati Membri 
sabiex tindirizza l-problemi li jiltaqgħu magħhom l-amministrazzjonijiet nazzjonali fl-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tas-suq intern; jemmen li din l-inizjattiva se 
jkollha effett pożittiv fuq ir-rekord ta' implimentazzjoni;

3. Jilqa' l-importanza li l-Kummissjoni tagħti lill-promozzjoni tas-SOLVIT u tal-EU Pilot 
bħala mekkaniżmi alternattivi għas-soluzzjoni tal-problemi, u jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ l-isforzi tagħha f'dan ir-rigward; ifakkar l-appoġġ tiegħu għal-linja baġitarja 
separata għas-SOLVIT; jilqa' l-verżjoni ġdida tal-Portal l-Ewropa Tiegħek bħala websajt 
b'entrata waħda li tagħti aċċess għall-informazzjoni dwar id-drittijiet f'setturi differenti kif 
ukoll dwar is-servizzi ta' assistenza;

4. Jilqa' l-appoġġ finanzjarju kontinwu għan-Netwerk tal-ECC, kif ukoll l-istudju 
kkummissjonat biex jivvaluta l-effiċjenza tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tqis il-
konklużjonijiet ta' dak l-istudju u tieħu azzjoni sabiex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi offruti 
kif ukoll tqajjem kuxjenza dwar l-ECC-Net fost il-konsumaturi;

5. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tiżgura li d-dikjarazzjonijiet tal-
kontijiet tal-Istati Membri għall-iskopijiet tar-riżorsi proprji tradizzjonali jkunu preċiżi, u 
ttejjeb is-superviżjoni doganali nazzjonali sabiex tevita żbalji fl-ammonti tar-riżorsi 
proprji tradizzjonali miġbura, f'konformità mar-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri 
(punt 2.21);

6. Jagħraf l-isforzi magħmula mill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali 
Modernizzat; jinnota d-dewmien fil-proċess u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi data 
ta' għeluq iktar realistika.


