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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Il-President

14.4.2020

Is-Sur Johan van Overtveldt
President
Kumitat għall-Baġits
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III (2019/2213(BUD)) - 
Rapporteur għal opinjoni, is-Sur Leszek Miller

Sur President,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
iddeċieda jippreżenta opinjoni lill-Kumitat tiegħek fil-forma ta' ittra.

Huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti annessi ma' din l-ittra fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Petra De Sutter, MD, PhD
President

Anness: Suġġerimenti
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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 jieħu inkunsiderazzjoni s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-baġit tal-Unjoni għall-2021 huwa l-ewwel baġit tal-qafas finanzjarju pluriennali 
(QFP) għall-2021-2027;

B. billi l-Parlament ilu lest biex jinnegozja l-QFP l-ġdid sa minn Novembru 2018, iżda 
s'issa l-Kunsill naqas milli jieħu sehem fi kwalunkwe negozjati veri u proprji mal-
Parlament u billi l-possibbiltà li jintlaħaq ftehim qed tonqos b'mod kostanti;

C. billi s-suq intern sa mill-bidu tiegħu huwa kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi fl-Unjoni li ppermetta li persuni, prodotti, servizzi u 
kapital jiċċaqalqu b'mod aktar liberu fl-Unjoni, iġġenera opportunitajiet ġodda u 
ekonomiji ta' skala għan-negozji Ewropej, b'mod partikolari l-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), ikkontribwixxa għall-ħolqien ta' impjiegi u kabbar l-għażla bi 
prezzijiet aktar baxxi għall-konsumaturi filwaqt li ggarantixxa l-protezzjoni tagħhom u 
l-kwalità għolja tal-prodotti u s-servizzi offruti; billi s-suq intern huwa element 
ewlieni għall-ksib tat-trasformazzjoni f'ekonomija sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi u 
fl-enerġija bħala risposta għall-pressjoni dejjem akbar tat-tibdil fil-klima; billi t-tlestija 
tas-Suq Uniku għandha tibqa' waħda mill-prijoritajiet fil-Baġit 2021;

D. billi s-Suq Uniku Diġitali għandu jitqies bħala wieħed mill-elementi ewlenin tas-Suq 
Uniku ġenerali, li l-implimentazzjoni effettiva tiegħu hija kundizzjoni indispensabbli 
għall-funzjonament effikaċi tas-Suq Uniku kollu kemm hu li minnu jibbenefikaw 
kemm iċ-ċittadini kif ukoll in-negozji;

1. Jilqa' l-ambizzjoni tar-rapporteur tal-PE dwar it-taqsima III tal-baġit li jiġu allokati 
EUR 883 miljun (fi prezzijiet tal-2018) għall-programm għas-Suq Uniku għall-2021, li 
tikkorrispondi għall-proposta tal-Parlament għall-QFP li jmiss (2021-2027) li 
tipprevedi żieda sinifikanti tan-nefqa għall-grupp ta' politiki dedikati għas-Suq Uniku 
meta mqabbla mal-proposta tal-Kummissjoni ta' kważi nofs (jiġifieri 48.5 %, fi 
prezzijiet tal-2018), filwaqt li jitqies il-profil ta' nfiq mistenni għal dak il-programm, li 
juri biċ-ċar l-importanza tiegħu; jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu dawn il-
proporzjonijiet ta' approprjazzjonijiet fin-negozjati li jmiss; jesprimi d-diżappunt 
tiegħu għal qafas ta' negozjati rivedut dwar l-QFP u r-riżorsi proprji 2021-2027 
ippreżentat mill-President tal-Kunsill Ewropew, li jnaqqas l-approprjazzjonijiet għall-
Programm tas-Suq Uniku b'persentaġġ stmat ta' 57,1 %;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżommu livell għoli ta' impenji għall-Programm għas-Suq 
Uniku1 l-ġdid (inklużi l-azzjonijiet tal-COSME preċedenti), li jindirizza l-
frammentazzjoni tas-Suq Uniku, hekk kif jagħti s-setgħa u jipproteġi lill-konsumaturi u 
jippermetti lill-intrapriżi mikro u żgħar u ta' daqs medju (SMEs) jieħdu vantaġġ sħiħ 
minn Suq Uniku li jiffunzjona tajjeb li huwa indispensabbli għall-iżvilupp tal-

1 COM(2018) 441 final.
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ekonomija Ewropea filwaqt li ssir enfasi fuq is-sostenibbiltà; 

3. Jilqa' l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar "Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa" 
u dwar "Strateġija Ewropea għad-data" kif ukoll il-White Paper tal-Kummissjoni dwar 
l-Intelliġenza Artifiċjali, peress li t-tliet inizjattivi kollha fihom riflessjonijiet importanti 
marbuta mal-protezzjoni tal-konsumatur u r-regoli armonizzati għall-kumpaniji fis-Suq 
Uniku; jenfasizza l-importanza ta' finanzjament suffiċjenti għall-inizjattivi diġitali tal-
Kummissjoni bħala parti mill-programmi relatati mal-QFP;

4. Jilqa' l-inizjattivi ġodda proposti mill-Kummissjoni għall-Patt Ekoloġiku Ewropew, u 
b'mod partikolari dwar "Nagħtu s-setgħa lill-konsumatur għat-tranżizzjoni ekoloġika" 
peress li l-promozzjoni tal-impenn tal-konsumaturi lejn xejriet ta' konsum sostenibbli 
hija essenzjali biex jitwettqu l-prijoritajiet ta' Patt Ekoloġiku; jenfasizza l-importanza li 
titqajjem kuxjenza fost il-konsumaturi u li l-fondi jiġu orjentati lejn azzjonijiet li 
jippromwovu l-konsum sostenibbli, bħala parti mill-politiki futuri tal-konsumatur fil-
Programm għas-Suq Uniku (QFP);

5. Jenfasizza l-fatt li sabiex jinkisbu xejriet ta' konsum komprensivi u sostenibbli, ir-regoli 
ta' suq uniku huma essenzjali sabiex jitħeġġu prodotti u servizzi, proċessi u mudelli ta' 
negozju mmirati lejn il-kisba taċ-ċirkolarità permezz ta' rekwiżiti ta' sostenibbiltà u ta' 
durabbiltà f'konformità mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; ifakkar li sabiex tiġi 
appoġġjata t-tranżizzjoni tal-ekonomija tagħna lejn is-sostenibbiltà filwaqt li tiġi 
ppreservata l-kompetittività tagħna, għandu jiġi żgurat finanzjament adegwat ta' 
azzjonijiet immirati permezz tal-Programm għas-Suq Uniku (QFP);

6. Jappella għall-allokazzjoni tar-riżorsi addizzjonali lejn l-implimentazzjoni sħiħa tal-
Gateway Diġitali Unika, li jista' jkun qed tiffaċċja dewmien f'diversi Stati Membri; 
jinnota li l-programmi tal-gvern elettroniku li għandhom l-għan li jimmodernizzaw l-
amministrazzjoni pubblika u li jindirizzaw id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi 
joffru valur miżjud lil kull min huwa involut fis-Suq Uniku, speċjalment iċ-ċittadini u 
n-negozji; ifakkar fil-ħtieġa li jiġu allokati fondi suffiċjenti biex jinfetħu proġetti 
ambizzjużi f'dan il-qasam;

7. Ifakkar li l-protezzjoni tal-konsumatur hija waħda mill-aktar oqsma sostanzjali tal-
politika tal-UE għaċ-ċittadini, li tappoġġja b'mod speċjali lill-konsumaturi 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli; jissottolinja l-ħtieġa kostanti li tittejjeb il-politika tal-
konsumatur, speċjalment fid-dawl tal-isfidi emerġenti kemm fl-oqsma diġitali kif ukoll 
f'dawk fiżiċi permezz ta' finanzjament adegwat u l-infurzar tad-dispożizzjonijiet 
eżistenti mmirati b'mod partikolari lejn il-ġlieda kontra l-prattiki kummerċjali żleali fi 
ħdan is-Suq Uniku;

8. Jenfasizza l-fatt li l-infurzar effettiv tar-regoli tas-suq uniku għandu rwol importanti 
fil-politika ta' protezzjoni tal-konsumatur peress li dan jiżgura li l-konsumaturi jiġu 
offruti prodotti u servizzi sikuri u konformi, kemm fis-swieq online kif ukoll offline; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
fil-livell tal-UE u l-ħtieġa li jissaħħaħ il-qafas eżistenti; jappella għalhekk għal 
finanzjament speċifiku f'dan il-qasam taħt il-Programm għas-Suq Uniku (MFF);

9. Jenfasizza l-importanza ta' żieda fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għall-



PE647.028v01-00 4/4 AL\1198114MT.docx

MT

modernizzazzjoni tal-unjoni doganali, insostenn tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni (Kodiċi) u tal-iżvilupp ta' sistemi doganali elettroniċi; jinnota li fil-
grupp tal-politika tas-Suq Uniku huma previsti biss l-approprjazzjonijiet għall-
finanzjament tal-programm "Dwana"; iqis, madankollu, li l-finanzjament tal-Istrument 
ta' Kontroll Doganali2 għandu jiġi inkluż ukoll f'dawn il-gruppi; jenfasizza fl-istess ħin 
li t-tnaqqis ta' 31 % previst fil-proposta mressqa mill-President tal-Kunsill Ewropew 
dwar il-programm "DWANA" u dwar l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir 
ta' kontroll doganali jipperikola l-objettivi taż-żewġ programmi;

10. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li n-nuqqas ta' qbil mill-Kunsill dwar pożizzjoni ta' negozjar 
jista' jdewwem in-negozjati mal-Parlament u joħloq ir-riskju ta' dewmien fid-dħul fis-
seħħ tal-programmi li għandhom jibdew fl-2021, b'mod partikolari l-Programm għas-
Suq Uniku l-ġdid, kif ukoll il-programm "Dwana" u l-Istrument ta' Kontroll Doganali - 
li mhuwiex kontinwazzjoni ta' programm eżistenti iżda inizjattiva ġdida.

2 COM(2018)442 final.


