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Is-sostenn tad-drittijiet tal-konsumatur fis-suq uniku diāitali 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni, permezz ta' sforzi tal-

implimentazzjoni tar-regoli eŜistenti u l-

infurzar ta' dawn ir-regoli, biex, bħala parti 

minn strateāija āenerali, jindirizzaw l-

ostakli eŜistenti kollha li qed ixekklu l-

iŜvilupp tas-suq uniku diāitali; jemmen li 

dawn l-isforzi jeħtieā li jkunu fil-qalba tal-

isforzi tal-UE biex tiāāenera tkabbir 

ekonomiku u impjiegi u ssaħħaħ il-
kompetittivita u r-reŜiljenza tagħha fi ħdan 

l-ekonomija globali;  

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni, permezz ta' sforzi tal-

implimentazzjoni tar-regoli eŜistenti u l-

infurzar ta' dawn ir-regoli, biex, bħala parti 

minn strateāija āenerali, jindirizzaw l-

ostakli eŜistenti kollha li qed ixekklu l-

iŜvilupp tas-suq uniku diāitali, filwaqt li 
jiŜguraw li l-miŜuri jiāu vvalutati fir-
rigward tal-impatt tagħhom, fuq kemm 
huma tajbin għall-futur u adegwati għall-
era diāitali; jemmen li dawn l-isforzi 

jeħtieā li jkunu fil-qalba tal-isforzi tal-UE 

biex tiāāenera tkabbir ekonomiku u 

impjiegi u ssaħħaħ il-kompetittività u r-

reŜiljenza tagħha fi ħdan l-ekonomija 

globali;  
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Paragrafu 2a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 2a. Jenfasizza partikolarment il-potenzjal 
tal-kummerë elettroniku, li huwa stmat li 
bih il-konsumaturi jistgħu jiffrankaw 
aktar minn EUR 11,7 biljun fis-sena jekk 
ikunu f'poŜizzjoni li jistgħu jagħŜlu mill-
firxa kollha ta' prodotti u servizzi tal-UE 
meta jixtru online; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jenfasizza l-ħtieāa li d-distakk diāitali 

jiāi indirizzat u miāāieled  għal 

apprezzament sħiħ tal-potenzjal tas-suq 

diāitali uniku, u jenfasizza l-ħtieāa li tkun 

garantita l-inkluŜjoni taë-ëittadini kollha 

fis-soëjetà fl-era diāitali, irrispettivament 

mill-introjtu, is-sitwazzjoni soëjali, il-

lokazzjoni āeografika, is-saħħa jew l-età 

tagħhom; 

3. Jenfasizza l-ħtieāa li d-distakk diāitali 

jiāi indirizzat u miāāieled għal 

apprezzament sħiħ tal-potenzjal tas-suq 

diāitali uniku, u jenfasizza l-ħtieāa li tkun 

possibbli l-inkluŜjoni taë-ëittadini kollha 

fis-soëjetà fl-era diāitali, irrispettivament 

mill-introjtu, is-sitwazzjoni soëjali, il-

lokazzjoni āeografika, is-saħħa jew l-età 

tagħhom; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 3a. Jinnota b'mod partikolari l-ħtieāa li 
jiāu indirizzati l-ostakli li għad hemm 
għall-konsumaturi u għan-negozji 
rigward il-kummerë elettroniku, inkluŜi s-
servizzi online, l-aëëess għall-kontenut 
diāitali, il-prevenzjoni tal-frodi, ir-
reāistrazzjonijiet tal-websajts, il-
promozzjonijiet tal-bejgħ u l-ittikkettar; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li kwalunkwe proposta 
leāiŜlattiva relatata mas-suq diāitali uniku 
trid tkun konformi mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea sabiex id-drittijiet minquxa fiha 
jkunu protetti bis-sħiħ fil-qasam diāitali; 

2. Jappella għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali fl-iŜvilupp tas-suq diāitali 
uniku, bil-ħsieb li jkun Ŝgurat il-ħarsien 
sħiħ taë-ëittadini Ewropej fid-dinja 
diāitali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura l-

implimentazzjoni rapida tas-suq uniku 

għas-servizzi u l-implimentazzjoni u l-

infurzar ta' regoli bħad-Direttiva dwar id-

Drittijiet tal-Konsumatur, soluzzjoni 

alternattiva għat-tilwim, soluzzjoni online 

għat-tilwim, filwaqt li tiŜgurat li l-piŜijiet 

amministrattivi jitnaqqsu; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiŜgura l-

implimentazzjoni rapida tas-suq uniku 

għas-servizzi billi tinkoraāāixxi approëë 
speëifiku għas-settur fir-rigward tas-
servizzi biex b'hekk jinħoloq tkabbir 
f'oqsma bl-akbar potenzjal ekonomiku, 
inkluŜi s-servizzi tan-negozju u l-
assigurazzjoni, u tiŜgura l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' regoli 

bħad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-

Konsumatur, soluzzjoni alternattiva għat-

tilwim, soluzzjoni online għat-tilwim, 

filwaqt li tiŜgura li l-piŜijiet 

amministrattivi jitnaqqsu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jitlob li jiāi adottat bil-ħeffa l-Pakkett 
dwar il-Protezzjoni tad-Data mmodernizzat 

ħalli jipprovdi bilanë xieraq bejn, minn 

naħa, livell għoli ta' protezzjoni tad-data 

personali, sikurezza tal-utenti u kontroll 

fuq id-data personali tal-individwi u, min-

naħa l-oħra, kwadru leāiŜlattiv stabbli u 

prevedibbli li fih in-negozji jkunu jistgħu 

jiffjorixxu fi ħdan suq uniku għall-

benefiëëju tal-utenti aħħarin, 

kundizzjonijiet indaqs li jāibu 'l quddiem l-

investiment, u ambjent li jikkontribwixxi 

għall-attrattività tal-UE kollha kemm hi 

bħala destinazzjoni għan-negozji; jitlob li l-

Kummissjoni u l-Istati Membri jallokaw ir-

riŜorsi meħtieāa għall-ālieda kontra l-

kriminalità ëibernetika permezz ta' miŜuri 

leāiŜlattivi u kooperazzjoni fl-infurzar tal-

liāijiet, sew fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak 

nazzjonali; 

5. Jitlob li jiāi adottat bil-ħeffa r-
Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data 

mmodernizzat ħalli jipprovdi bilanë xieraq 

bejn, minn naħa, livell għoli ta' protezzjoni 

tad-data personali, sikurezza tal-utenti u 

kontroll fuq id-data personali tal-individwi 

u, min-naħa l-oħra, kwadru leāiŜlattiv 

stabbli u prevedibbli li fih in-negozji, l-
innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku jkunu 

jistgħu jiffjorixxu fi ħdan suq uniku għall-

benefiëëju tal-utenti aħħarin, 

kundizzjonijiet indaqs li jāibu 'l quddiem l-

investiment, u ambjent li jikkontribwixxi 

għall-attrattività tal-UE kollha kemm hi 

bħala destinazzjoni għan-negozji; jitlob li l-

Kummissjoni u l-Istati Membri jallokaw ir-

riŜorsi meħtieāa għall-ālieda kontra l-

kriminalità ëibernetika permezz ta' miŜuri 

leāiŜlattivi u kooperazzjoni fl-infurzar tal-

liāijiet, sew fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak 

nazzjonali, b'mod partikolari permezz tal-
uŜu taë-êentru Ewropew taë-
êiberkriminalità tal-Europol (EC3); 

Or. en 
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Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

7. Jinnota li jeħtieā li jkun hemm 

kundizzjonijiet indaqs għall-kumpaniji fis-

suq uniku diāitali biex niggarantixxu 

ekonomija diāitali ħajja fl-UE;  jenfasizza 

li infurzar eŜawrjenti tar-regoli tal-UE 

dwar il-kompetizzjoni fis-suq uniku diāitali 

se jkun fattur determinanti għat-tkabbir tas-

suq, l-aëëess tal-konsumaturi u s-setgħa 

tagħhom li jagħŜlu, u l-kompetittività fit-

tul; 

7. Jinnota li jeħtieā li jkun hemm 

kundizzjonijiet indaqs għall-kumpaniji fis-

suq uniku diāitali biex niggarantixxu 

ekonomija diāitali ħajja fl-UE;  jenfasizza 

li infurzar eŜawrjenti tar-regoli tal-UE 

dwar il-kompetizzjoni fis-suq uniku diāitali 

se jkun fattur determinanti għat-tkabbir tas-

suq, l-aëëess tal-konsumaturi u s-setgħa 

tagħhom li jagħŜlu, u l-kompetittività fit-

tul; jenfasizza l-importanza li fil-livell 
online l-konsumaturi jingħataw l-istess 
protezzjoni li jgawdu minnha fis-swieq 
tradizzjonali tagħhom;  

Or. en 
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Paragrafu 8a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 8a. Jenfasizza l-potenzjal tal-analatika ta' 
big data fil-ħolqien tat-tkabbir u l-
iffaëilitar tal-innovazzjoni, ir-riëerka u l-
iŜvilupp f'oqsma bħalma hi s-saħħa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jenfasizza li, fl-uŜu tal-magni tat-tiftix, 

jeħtieā li l-proëess u r-riŜultati tat-tiftix 

ikunu imparzjali, b'tali mod li t-tiftix fuq l-

internet jibqa' nondiskriminatorju, ikun 

Ŝgurat li jkun hemm aktar kompetizzjoni u 

għaŜla għall-konsumaturi, u tinŜamm id-

diversità tas-sorsi ta' informazzjoni; 

jinnota, għaldaqstant, li l-indiëizzazzjoni, l-

evalwazzjoni, il-preŜentazzjoni u l-

gradazzjoni min-naħa tal-magni tat-tiftix 

irid ikun imparzjali u trasparenti, u li, 
għas-servizzi interkonnessi, il-magni tat-
tiftix iridu jiggarantixxu trasparenza 
sħiħa meta juru r-riŜultati tat-tiftix; jitlob 

li l-Kummissjoni tipprevjeni kwalunkwe 

abbuŜ fil-kummerëjalizzazzjoni tas-

servizzi interkonnessi min-naħa ta' 

operaturi tal-magni tat-tiftix; 

11. Jenfasizza li, fit-tħaddim tal-magni tat-

tiftix għall-utenti, jeħtieā li l-proëess u r-

riŜultati tat-tiftix ikunu imparzjali, b'tali 

mod li t-tiftix fuq l-internet jibqa' 

nondiskriminatorju, ikun Ŝgurat li jkun 

hemm aktar kompetizzjoni u għaŜla għall-

konsumaturi, u tinŜamm id-diversità tas-

sorsi ta' informazzjoni; jinnota, 

għaldaqstant, li l-indiëizzazzjoni, l-

evalwazzjoni, il-preŜentazzjoni u l-

gradazzjoni min-naħa tal-magni tat-tiftix 

irid ikun imparzjali u trasparenti; jitlob li l-

Kummissjoni tipprevjeni kwalunkwe abbuŜ 

fil-kummerëjalizzazzjoni tas-servizzi 

interkonnessi min-naħa ta' operaturi tal-

magni tat-tiftix; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Jenfasizza li jeħtieā li t-traffiku kollu 
tal-internet jiāi ttrattat bl-istess mod, 
mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni 
jew interferenza, indipendentement minn 
min jibgħat, min jirëievi, it-tip, il-
kontenut, l-apparat, is-servizz jew l-
applikazzjoni; 

9. Jemmen bis-sħiħ fil-prinëipju ta' 
internet miftuħ fejn it-traffiku jiāi ttrattat 
ugwalment b'mod nondiskriminatorju; 
jirrikonoxxi madankollu li Ŝ-Ŝieda fl-uŜu 
tal-internet, b'mod partikolari it-TV tal-
Protokoll tal-Internet (Internet Protocol 
TV), tefgħet aktar pressjoni fuq il-
fornituri tas-servizz sabiex huma jmexxu 
l-kapaëità tan-netwerk tagħhom b'mod 
effiëjenti billi juŜaw għodod tal-āestjoni 
tat-traffiku; jemmen li kwalunkwe 
leāiŜlazzjoni oħra f'dan il-qasam għandu 
jkollha fil-qalba tagħha l-protezzjoni tal-
konsumatur filwaqt li tippermetti l-
āestjoni neëessarja tat-traffiku u servizzi 
speëjalizzati dment li dawn ma jkunux ta' 
detriment materjali għal utenti oħrajn, u 
fl-istess waqt tipprovdi lill-awtoritajiet l-
abbiltà li jieħdu azzjoni kontra delitti;   

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jilqa' t-tħabbira ta' investigazzjonijiet 

ulterjuri mill-Kummissjoni dwar il-prattiki 

tal-magni tat-tiftix u dwar is-suq diāitali 

b'mod āenerali; 

12. Jilqa' t-tħabbira ta' investigazzjonijiet 

ulterjuri mill-Kummissjoni dwar il-prattiki 

tal-magni tat-tiftix u dwar is-suq diāitali 

b'mod āenerali; jinnota l-possibbiltà li l-
Kummissjoni timplimenta rimedji sabiex 
tindirizza tħassib possibbli dwar il-
kompetizzjoni; jemmen li miŜuri speëifiëi 
dwar il-kompetizzjoni u inizjattivi āenerali 
mmirati li jtejbu s-suq uniku diāitali 
għandhom għanijiet differenti u 
għandhom jiāu kkunsidrati b'mod distint, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-inizjattivi 
ta' politika li għandhom jikkonformaw 
mal-prinëipji tat-tfassil aħjar tal-liāijiet; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 15a. Jilqa' l-konkluŜjoni tat-Trattat ta' 
Marrakesh li jiffaëilita l-aëëess għall-
kotba għal dawk neqsin mid-dawl, u 
jħeāāeā lill-firmatarji kollha jirratifikaw 
it-Trattat; jemmen li t-Trattat ta' 
Marrakesh jirrappreŜenta pass tajjeb 'il 
quddiem, iŜda li għad fadal ħafna xi jsir 
sabiex l-aëëess għall-kontenut jinfetaħ 
għall-persuni b'diŜabilità, apparti dawk li 
huma neqsin mid-dawl; jenfasizza l-
importanza li jissaħħaħ ulterjorment l-
aëëess għal firxa wiesgħa ta' oqsma, mid-
drittijiet tal-awtur u l-magni tat-tiftix 
għall-operaturi tat-
telekomunikazzjonijiet; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

17. Ifakkar li l-cloud computing jista' jsir 

strument qawwi għall-iŜvilupp tas-suq 

uniku diāitali, u jista' joffri benefiëëji 

ekonomiëi, partikolarment għall-SMEs, 

billi jbaxxi l-kostijiet infrastrutturali u ta' 

xort' oħra tal-IT; jissottolinja, f'dan ir-

rigward, li jekk is-servizzi tal-cloud ikunu 

offruti biss minn għadd limitat ta' fornituri 

kbar, kwantità dejjem akbar ta' 

informazzjoni sejra tināabar f'idejn dawk 

il-fornituri; ifakkar, barra minn hekk, li l-
cloud computing iāib miegħu wkoll riskji 
għall-utenti, b'mod partikolari f'dak li 
jirrigwarda d-data sensittiva; jitlob li jkun 

hemm implimentazzjoni tajba tal-istrateāija 

Ewropea biex jiāi ggarantit cloud 

computing kompetittiv u sikur; 

17. Ifakkar li, kif enfasizzat fir-rapport 
dwar il-Kost tan-Non Ewropa, il-cloud 
computing jista' jsir strument qawwi għall-

iŜvilupp tas-suq uniku diāitali, u jista' joffri 

benefiëëji ekonomiëi, partikolarment għall-

SMEs, billi jbaxxi l-kostijiet infrastrutturali 

u ta' xort' oħra tal-IT; jissottolinja, f'dan ir-

rigward, li jekk is-servizzi tal-cloud ikunu 

offruti biss minn għadd limitat ta' fornituri 

kbar, kwantità dejjem akbar ta' 

informazzjoni sejra tināabar f'idejn dawk 

il-fornituri; jitlob li jkun hemm 

implimentazzjoni tajba tal-istrateāija 

Ewropea biex jiāi ggarantit cloud 

computing kompetittiv u sikur; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Jitlob li l-Kummissjoni tkun minn ta' 

quddiem fil-promozzjoni ta' standards u 

speëifikazzjonijiet internazzjonali għall-

cloud computing, li jippermettu servizzi 

tal-cloud li jirrispettaw il-privatezza, 

affidabbli, interoperabbli fi grad għoli, 

sikuri u effiëjenti fl-uŜu tal-enerāija, bħala 

parti integrali ta' politika industrijali tal-

Unjoni tal-futur; jenfasizza li l-affidabbiltà, 

is-sigurtà u l-protezzjoni tad-data huma 

meħtieāa għall-fiduëja tal-konsumaturi u 

għall-kompetittività; 

18. Jitlob li l-Kummissjoni tkun minn ta' 

quddiem fil-promozzjoni ta' standards u 

speëifikazzjonijiet internazzjonali għall-

cloud computing, li jippermettu servizzi 

tal-cloud li jirrispettaw il-privatezza, 

affidabbli, aëëessibbli, interoperabbli fi 

grad għoli, sikuri u effiëjenti fl-uŜu tal-

enerāija, bħala parti integrali ta' politika 

industrijali tal-Unjoni tal-futur; jenfasizza 

li l-affidabbiltà, is-sigurtà u l-protezzjoni 

tad-data huma meħtieāa għall-fiduëja tal-

konsumaturi u għall-kompetittività; 
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 18a. Jenfasizza l-ħtieāa li tkun Ŝgurata s-
sikurezza tal-internet online, b'mod 
partikolari għat-tfal, u biex jiāi evitat l-
isfruttament tat-tfal billi jkun Ŝgurat li 
huma stabbiliti l-mezzi li jidentifikaw u 
jeqirdu l-istampi illegali tal-abbuŜ tat-tfal 
fuq l-internet, u billi jkun hemm lok għal 
mezzi li jŜommu lit-tfal u lill-adoloxxenti 
milli jaëëessaw kontenut b'restrizzjoni fuq 
l-età;  

Or. en 

 

 


