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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. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni pproponiet programm ġdid iddedikat biex tappoġġja l-
funzjonament effikaċi tas-Suq Uniku, li jgħaqqad flimkien sitt programmi 
predeċessuri kif ukoll għadd kbir ta' miżuri minn oqsma ta' politika differenti;

2. Jinnota li r-responsabbiltà tal-Kumitat IMCO fil-proċedura baġitarja tkopri intestatura 
waħda - Suq uniku, innovazzjoni u diġitali, inkluż ir-ragruppamenti tal-baġit 03 02 
Programm tas-Suq Uniku, il-Programm tal-UE Kontra l-Frodi 03 03, u 03 05 
Kooperazzjoni fil-Qasam tad-Dwana;

3. Jinnota li kważi s-setturi kollha tal-ekonomija Ewropea ġew affettwati b'mod qawwi 
mill-kriżi tal-COVID-19 u l-irkupru b'suċċess jirrikjedi li l-konsumaturi jerġgħu jiksbu 
l-fiduċja fis-Suq Uniku; jemmen li l-approprjazzjonijiet assenjati fl-intestatura 
għandhom ikunu biżżejjed biex jinħoloq ċentru b'saħħtu għall-finanzjament iddedikat 
għall-innovazzjoni, l-infrastruttura strateġika u t-trasformazzjoni diġitali, biex is-Suq 
Uniku jsir aktar b'saħħtu u aktar reżiljenti;

4. Fid-dawl tal-kriżi tal-COVID-19 jissottolinja l-importanza ta' politika tal-konsumatur 
robusta li tagħti protezzjoni u prevedibbiltà lill-konsumaturi kemm offline kif ukoll 
online, u fiduċja lin-negozji biex jipprovdu l-prodotti u s-servizzi tagħhom fis-suq 
intern kollu;

5. Jilqa' l-finanzjament riformat tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) biex tiġi 
żviluppata infrastruttura pan-Ewropea li hija s-sinsla tal-funzjonament tajjeb tas-Suq 
Uniku;

6. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-approċċ tagħha biex ittejjeb u ssaħħaħ il-Programm 
Doganali; jindika madankollu d-dewmien akkumulat fl-implimentazzjoni skedata tal-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni u, f'dan ir-rigward jilqa' ż-żieda fl-approprjazzjonijiet 
għal-linja baġitarja 03 05 01;

7. Jitlob lill-Kummissjoni tappoġġja l-proġetti Pilota u l-proposti ta' azzjonijiet 
preparatorji fi ħdan il-mandat tal-Kumitat IMCO.


