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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-responsabbiltà tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
(IMCO) fil-proċedura tal-baġit tkopri l-linji baġitarji fit-titoli 2 (Suq intern, industrija,
intraprenditorija u SMEs), 14 (Tassazzjoni u unjoni doganali) u 33 (Ġustizzja u
konsumaturi);
2. Ifakkar li suq uniku msaħħaħ u li jiffunzjona sew huwa fundamentali biex l-Unjoni tkun
kapaċi tassorbi x-xokkijiet; jenfasizza li l-baġit tal-Unjoni jrid jappoġġa t-tranżizzjoni għal
ekonomija ċirkolari u għal Suq Uniku Diġitali li jkun inklużiv, aċċessibbli, varjat u
kompetittiv;
3. Jissottolinja l-importanza ta' politika tal-konsumatur b'saħħitha li ssaħħaħ is-sikurezza u ssensibilizzazzjoni tal-konsumatur u jadatta d-drittijiet tal-konsumatur għall-bidliet
soċjetali, teknoloġiċi u ekonomiċi, bħal pereżempju l-big data u l-internet tal-oġġetti, lekonomija ċirkolari, l-hekk imsejħa ekonomija kollaborattiva u l-kummerċ elettroniku;
ifakkar, f'dan il-kuntest, fl-importanza tal-awtonomizzazzjoni u l-edukazzjoni talkonsumatur, kif ukoll is-sikurezza tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq fis-suq intern,
inkluż is-Suq Uniku Diġitali; jenfasizza li l-isfidi ġodda għall-politika tal-konsumatur
għandhom jiġu indirizzati permezz ta' allokazzjoni baġitarja xierqa;
4. Jilqa' l-fatt li, fil-proċedura baġitarja tal-2017, il-biċċa l-kbira tal-prijoritajiet ewlenin talKumitat IMCO fl-oqsma tas-suq uniku, l-unjoni doganali u l-ħarsien tal-konsumatur ġew
ikkunsidrati kif xieraq b'livelli adegwati ta' approprjazzjonijiet allokati;
5. Jilqa' l-approprjazzjonijiet għall-Programm COSME, li huwa strument ewlieni għallappoġġ tal-intraprenditorija u l-investiment fit-tkabbir u l-impjiegi, bħala prijorità;
6. Jinsab imħasseb, madankollu, dwar it-tnaqqis fil-linja baġitarja 02 02 02 tal-COSME
("Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fil-forma ta'
ekwità u dejn"), billi l-SMEs u l-mikrointrapriżi xorta għadhom iħabbtu wiċċhom ma'
diffikultajiet biex isibu l-finanzjament xieraq; jemmen li qafas finanzjarju effiċjenti,
inklużi d-disponibbiltà miżjuda ta' kapital ta' riskju u l-applikazzjoni sħiħa tal-prinċipju
"Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir", se jippromwovi r-riċerka, l-innovazzjoni, l-adozzjoni ta'
mudelli ta' negozju bbażati fuq l-ekonomija ċirkolari, u t-tkabbir u linternazzjonalizzazzjoni tal-SMEs u mikrointrapriżi, u dan min-naħa tiegħu se jgħin biex
tiżdied il-kompetittività, jiġi appoġġat it-tkabbir u jinħolqu l-impjiegi;
7. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat finanzjament adegwat għan-Netwerk Enterprise Europe
fl-2017 sabiex jiġi aġevolat it-tkabbir tal-SMEs u sabiex dawn jiġu megħjuna jegħlbu lisfidi marbuta mal-aċċess għas-suq uniku kif ukoll għas-suq globali;
8. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi ffinanzjata l-għodda multilingwi għall-pjattaforma tas-Soluzzjoni
Online għat-Tilwim (ODR); jenfasizza li sistemi tal-ODR li jiffunzjonaw tajjeb jistgħu
jinkoraġġixxu l-fiduċja tal-konsumatur u jsaħħu l-kummerċ elettroniku transkonfinali;
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9. Jilqa' l-allokazzjoni ta' fondi għall-modernizzazzjoni tal-unjoni doganali, li tappoġġa limplimentazzjoni f'waqtha tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni u l-iżvilupp tas-sistemi
doganali elettroniċi, li jirriżultaw f'għodod effikaċi għall-ġlieda kontra l-frodi u
jiggarantixxu kemm il-ħarsien tal-konsumatur kif ukoll il-kompetizzjoni ġusta;
jiddispjaċih, madankollu, għall-pożizzjoni tal-Kunsill rigward l-allokazzjoni għal-linja
baġitarja 14 02 01 "Sostenn għall-funzjonament u l-immodernizzar tal-unjoni doganali", li
tista' tqiegħed f'riskju l-finanzjament adegwat għal għodod kruċjali ta' mmodernizzar
għall-Unjoni Doganali;
10. Jappoġġa l-kontinwazzjoni tal-finanzjament tal-Forum tas-Suq Uniku, li huwa strumentali
fil-ħolqien ta' kundizzjonijiet tas-suq aħjar għall-kumpaniji Ewropej, u għandu l-ħsieb li
jissorvelja s-sitwazzjoni bil-ħsieb li jiżgura li din tkun iffinanzjata b'mod xieraq permezz
tal-linja baġitarja 02 02 01;
11. Jenfasizza r-rwol importanti tal-istandardizzazzjoni għas-suq uniku, li tiżgura linteroperabbiltà tal-prodotti u s-servizzi u ttejjeb il-kompetittività tal-kumpaniji;
jissottolinja li l-istandards għandhom jiġu stabbiliti b'mod orjentat mis-suq, miftuħ u
inklużiv, bl-involviment tal-konsumaturi u tal-partijiet interessati, sabiex ikunu jistgħu
jiġu implimentati faċilment mill-SMEs; jilqa' l-kontinwazzjoni tal-appoġġ baġitarju fl2017 li jiggarantixxi s-sostenibbiltà finanzjarja u l-effiċjenza u l-effikaċja tal-attivitajiet ta'
standardizzazzjoni mwettqa mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), ilKumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (CENELEC) u l-Istitut
Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI);
12. Jirrikonoxxi l-allokazzjoni ta' finanzjament għall-għodod ta' governanza tas-suq intern,
inkluż is-SOLVIT; ifakkar fl-importanza tat-tisħiħ u r-razzjonalizzazzjoni tal-għodod
eżistenti għall-SMEs sabiex tiġi ssimplifikata l-espansjoni transkonfinali tagħhom;
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu aktar enfasi fuq is-simplifikazzjoni
u t-titjib tal-Punti ta' Kuntatt tal-Prodotti u l-Punti Uniċi ta' Kuntatt; jemmen li jinħtieġu
wkoll aktar sforzi biex ikun żgurat li dawn l-għodod jiffunzjonaw tajjeb flimkien, bilħsieb li jitkabbar kemm jista' jkun il-valur miżjud tar-riżorsi allokati; iħeġġeġ l-inizjattiva
għal Portal Diġitali Uniku;
13. Jappella għall-finanzjament ta' proġetti pilota ġodda bit-titolu "Żvilupp dinamiku talkummerċ elettroniku transkonfinali permezz ta' soluzzjonijiet effiċjenti ta' twassil talpakketti" biex tinġabar informazzjoni dwar l-aħjar prattiki fil-qasam tat-twassil talpakketti, u bit-titolu "Inizjattiva għall-Bini ta' Sensibilizzazzjoni Algoritmika", li għandu
l-għan li jżid it-trasparenza algoritmika, irawwem is-sensibilizzazzjoni għall-benefiċċju
taċ-ċittadini u tad-demokraziji tagħna u jikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-Suq Uniku
Diġitali, u bit-titolu "Applikazzjoni ta' rekwiżiti tal-aċċessibbiltà għall-web fl-għodod talawtur tal-web u pjattaformi b'mod awtomatiku" (Aċċess għall-Web b'Mod Awtomatiku)
maħsub biex jinkoraġġixxi u jappoġġa l-adozzjoni ta' rekwiżiti ta' aċċessibbiltà talIstandard Ewropew.
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