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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li l-oqsma tal-politika dwar il-ħarsien tal-konsumatur u s-suq intern huma ta' 
importanza kbira biex issir komunikazzjoni dwar l-Ewropa mal-konsumaturi u man-
negozji; jitlob lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom fil-komunikazzjoni tal-
benefiċċji tas-Suq Uniku fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex twessa' l-limiti tal-opinjonijiet tal-partijiet interessati li 
nstemgħu waqt il-konsultazzjonijiet tal-leġiżlazzjonijiet tal-UE; f'dan il-kuntest jenfasizza 
l-importanza tan-netwerks transnazzjonali tal-professjonisti li jipprovdu pjattaformi għal 
skambju ta' opinjonijiet infurmat dwar il-politiki tal-UE u b'hekk jikkontribwixxu għal 
kwalità ta' leġiżlazzjoni tal-UE aħjar; jagħraf il-problemi fl-implimentazzjoni u fl-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni u jħeġġeġ lill-konsumaturi u lin-negozjanti biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom u biex jirrappurtaw il-problemi attwali lill-istituzzjonijiet tal-UE;

3. Jitlob lill-Istati Membri biex iżidu r-riżorsi allokati lin-netwerk għas-soluzzjoni tal-
problemi, is-SOLVIT; jitlob lill-Kummissjoni biex tħaffef is-simplifikazzjoni tas-servizzi 
varji għall-għoti ta' informazzjoni u ta' pariri dwar is-Suq Uniku; għaldaqstant, jappoġġja 
bil-qawwi l-kunċett ta' strateġija integrata fil-għoti ta' Servizzi ta' Assistenza għas-Suq 
Uniku permezz tat-twaqqif ta' paġna tal-internet ta' darba;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi tagħha ta' koordinazzjoni fl-oqsma tal-
edukazzjoni u tal-informazzjoni tal-konsumatur; jistieden lill-Istati Membri biex iqajmu l-
għarfien tan-Netwerk Ewropew taċ-Ċentri tal-Konsumatur u tad-drittijiet tal-konsumatur 
tal-UE;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex wara l-kriżi finanzjarja globali u l-livelli ta' dejn tal-
konsumaturi li dejjem qed jiżdiedu, jagħmlu sforz ħalli jtejbu l-livell ta' kompetenza fil-
finanzi fost il-konsumaturi; 

6. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattivi tal-Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u 
ta' regolamentazzjoni aħjar; b'mod pertikolari, jitlob li jkun hemm titjib għall-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju.
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