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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. 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;

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; 

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;

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);

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;

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; 

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;

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-
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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.


