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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li biex jiġu stimulati t-tkabbir u l-kompetittività u titrawwem il-fiduċja tal-

konsumatur fis-settur diġitali, huwa essenzjali li tingħeleb il-frammentazzjoni tas-suq 

uniku diġitali, inkluż billi tiġi investigata n-natura tal-ostakli eżistenti għal setturi ewlenin 

ta' dak is-suq, billi jiġi garantit internet miftuħ u billi n-newtralità tal-internet titnaqqax 

fid-dritt tal-UE, sabiex jiġi żgurat li t-traffiku kollu tal-internet ikun trattat bl-istess mod, 

mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni jew interferenza; huwa tal-fehma li l-istandards 

miftuħa u l-interoperabilità jikkontribwixxu għall-kompetizzjoni ġusta; jenfasizza l-ħtieġa 

li l-politika tal-kompetizzjoni tkun tgħodd għall-ġejjieni u tkun tqis il-modi ġodda ta' 

bejgħ fuq l-internet; 

2. Jenfasizza li l-isforzi biex titrawwem kompetizzjoni ħielsa u ġusta, inkluż permezz tal-

iżvilupp tas-suq uniku diġitali, kif ukoll aspetti oħra tas-settur tas-servizzi, għandhom 

jaħdmu fl-interessi tal-konsumaturi u tal-SMEs; itenni li sforzi bħal dawn itejbu l-għażla 

għall-konsumaturi u jiżviluppaw ambjent li fih l-SMEs u l-mikrointrapriżi jistgħu jkunu 

aktar innovattivi u kreattivi; jemmen li azzjoni rapida mir-regolaturi u mill-awtoritajiet tal-

infurzar fil-konfront ta' prattiki qarrieqa u inġusti hija essenzjali fl-implimentazzjoni tal-

politika tal-kompetizzjoni; 

3. Jinnota li s-swieq tal-magni tat-tiftix u tar-riklamar fuq l-internet huma ta' importanza 

partikolari fl-iżgurar ta' kundizzjonijiet kompetittivi fi ħdan is-suq uniku diġitali; jistieden, 

għalhekk, lill-Kummissjoni tinforza bis-sħiħ ir-regoli tal-kompetizzjoni u tindirizza t-

tħassib dwar il-kompetizzjoni f'dawn is-swieq, billi tqis l-istruttura kollha tas-suq uniku 

diġitali u tuża l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex ittejjeb is-sitwazzjoni 

kompetittiva, sabiex jinstabu rimedji li jkunu ta' benefiċċju għall-partijiet kollha; jemmen 

li għandhom ikunu sorveljati aktar mill-qrib il-pożizzjonijiet dominanti abbużivi maħluqa 

mill-vantaġġi tal-hekk imsejħa 'first mover' (dak li jagħmel l-ewwel pass) u l-effetti tan-

netwerk fis-settur diġitali, b'mod partikolari f'servizzi peer-to-peer diġitali ġodda; 

4. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, li kompetizzjoni ġusta ma tfissirx biss li m'għandux ikun 

hemm abbuż ta' poter fis-suq, iżda wkoll li għandu jkun hemm għadd suffiċjenti ta' atturi 

fis-suq u li s-swieq għandhom jibqgħu miftuħa għal parteċipanti ġodda; jistieden lill-

Kummissjoni, għalhekk, tinvestiga n-natura tal-ostakli eżistenti għad-dħul f'setturi 

ewlenin tas-suq uniku diġitali; 

5. Jilqa' bis-sħiħ l-impenn li ħadet il-Kummissarju Vestager fis-seduta ta' smigħ tagħha 

quddiem il-Parlament, speċjalment fir-rigward ta' kollaborazzjoni aktar mill-qrib mal-

Parlament; jilqa' favorevolment il-kumment tagħha li l-protezzjoni mit-tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni u mill-abbużi ta' pożizzjoni dominanti fl-ekonomija diġitali hija fl-aħħar 

mill-aħħar għall-benefiċċju tal-konsumaturi; jirrispetta l-indipendenza tal-proċeduri u d-

deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-antitrust, inkluż fejn jidħlu lmenti; jenfasizza 

l-ħtieġa ta' aktar trasparenza mill-awtoritajiet responsabbli mill-implimentazzjoni tar-

regoli dwar il-kompetizzjoni u l-protezzjoni tad-data; 
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6. Iqis li l-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni m'għandhiex tkun ta' detriment għal politiki 

oħrajn; jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-iżvilupp ta' mexxejja 

globali Ewropej f'oqsma li jiġġeneraw it-tkabbir bħalma hu s-settur diġitali; 

7. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw f'waqthom ir-regoli tal-UE dwar l-akkwist 

pubbliku, fosthom id-dispożizzjonijiet dwar il-kriterji marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, 

inklużi l-karatteristiċi soċjali, ambjentali u innovattivi, u dwar l-amministrazzjoni 

elettronika, l-akkwist elettroniku u t-tqassim f'lottijiet, sabiex tingħata spinta lill-

kompetizzjoni ġusta u tiġi żgurata l-aktar soluzzjoni ekonomikament vantaġġuża għall-

awtoritajiet pubbliċi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li dawn ir-regoli jiġu applikati bl-

aħjar mod possibbli sabiex jiġi indirizzat it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni kkawżat mill-

immanuvrar tal-offerti, mill-abbużi ta' pożizzjoni dominanti u mid-diskriminazzjoni u n-

nuqqas ta' aċċess għall-SMEs; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-azzjoni tagħha fi 

ħdan qafas globali billi torbot il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni fl-Ewropa mal-

promozzjoni tal-ftuħ tas-swieq tal-akkwist pubbliku barra mill-UE; 

8. Jisħaq fuq l-importanza li l-Kummissjoni tagħti gwida dettaljata u ċara lin-negozji, b'mod 

partikolari l-SMEs, kif ukoll lill-awtoritajiet pubbliċi, biex tiffaċilita l-għarfien tagħhom 

rigward il-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku adottata reċentement u, b'mod partikolari, 

il-flessibbiltajiet ġodda li din toffri; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa ċ-ċentralizzazzjoni tal-akkwisti fis-swieq 

tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi sabiex tkun evitata l-konċentrazzjoni eċċessiva tal-kapaċità 

tal-akkwist u l-kollużjoni, u sabiex ikunu ppreservati l-opportunitajiet tal-aċċess għas-suq 

għall-SMEs bi qbil mas-"Small Business Act" għall-Ewropa; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex, meta tniedi proċeduri ta' akkwist pubbliku permezz tad-

Direttorati Ġenerali u l-aġenziji tagħha, tagħti aktar kuntratti ta' valur baxx u kuntratti ta' 'l 

fuq minn EUR 193 000, minflok ma tuża kważi esklussivament kuntratti qafas, li 

jikkostitwixxu ostaklu għall-ftuħ tas-suq tal-akkwist pubbliku għall-SMEs Ewropej peress 

li minnhom jibbenefikaw biss il-kumpaniji l-kbar u l-konsorzji li jinsabu qrib iċ-ċentri ta' 

fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet; 

11. Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva dwar l-azzjonijiet għad-danni tal-antitrust, li se tagħti 

aċċess għal kumpens lill-vittmi ta' ksur tal-liġijiet tal-UE dwar l-antitrust; jemmen li l-

implimentazzjoni adegwata u f'waqtha ta' din id-Direttiva hi essenzjali sabiex jiġi evalwat 

l-effett pożittiv intenzjonat tagħha fuq iż-żieda fl-aċċess għal azzjoni legali għall-SMEs u 

għall-konsumaturi individwali; jenfasizza li l-aċċess għall-ġustizzja f'dan il-qasam,  

inkluża d-disponibbiltà ta' approċċ kollettiv għar-rimedju, huwa essenzjali biex jintlaħqu l-

objettivi tal-politika tal-UE dwar il-kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja 

mill-qrib l-implimentazzjoni tad-Direttiva min-naħa tal-Istati Membri u tiżgura li d-

dispożizzjonijiet tagħha jkunu applikati b'mod ugwali fl-UE kollha; 

12. Jinnota n-nuqqas kontinwu ta' ċarezza f'ħafna Stati Membri dwar jekk il-finanzjament ta' 

Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi jitqiesx bħala għajnuna illegali mill-Istat; jinsab imħasseb 

li, minħabba f'hekk, il-finanzjament għal ċentri bħal dawn qed jiġi pperikolat; jistieden 

lill-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri malajr kemm jista' jkun dwar il-ħtieġa li 

jipprovdu notifika ta' dan il-finanzjament sabiex tiġi garantita l-kontinwazzjoni tal-operat 

ta' appoġġ taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi; 
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13. Jilqa' l-White Paper 'Towards more effective merger control' li għandha l-għan li ttejjeb u 

tissimplifika l-proċeduri; iqis li l-eżistenza ta' għodod effettivi biex jiġi indirizzat it-

tgħawwiġ tal-kompetizzjoni hija kruċjali għall-funzjonament tas-suq uniku, u li fl-aħħar 

mill-aħħar dawn ikunu ta' benefiċċju għall-konsumaturi; jemmen li, billi l-akkwist ta' 

parteċipazzjonijiet azzjonarji minoritarji mhux kontrollanti jista', f'ċerti każijiet, ikun ta' 

ħsara għall-kompetizzjoni, għandu jinstab bilanċ ġust bejn il-ġlieda kontra t-tgħawwiġ tal-

kompetizzjoni u l-ħolqien ta' piż żejjed fuq in-negozji; 

14. Iqis li n-nuqqas ta' kompetizzjoni fl-industriji li jużaw netwerk jitlob approċċ aktar 

koordinat bejn l-azzjoni politika u dik regolatorja, l-infurzar tal-antitrust, u l-investiment 

pubbliku u privat fl-infrastruttura; jilqa' l-pjan tal-Kummissjoni li tindirizza l-isfidi li 

jeżistu fis-suq tal-enerġija; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tal-kompetizzjoni 

ġusta u tal-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, bħala fattur li jikkontribwixxi 

għas-sostenibbiltà, il-kompetittività u s-sigurtà tal-provvista; 

15. Jilqa' s-sentenza tal-QtĠ-UE tal-11 ta' Settembru 2014 dwar it-tariffi antikompetittivi tal-

karti tal-kreditu, kif ukoll l-azzjonijiet li ttieħdu b'suċċess mill-Kummissjoni biex ikun 

żgurat li l-proċessi ta' standardizzazzjoni fis-settur tal-pagamenti ma jaffettwawx id-dħul 

fis-suq u l-innovazzjoni; itenni l-pożizzjoni tal-Parlament li għandhom jiġu introdotti 

limiti fuq it-tariffi għall-pagamenti bil-karti tal-kreditu sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż żejda 

għall-konsumaturi; jitlob lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tħaffef il-proċess ta' ħidma 

tal-istandardizzazzjoni tal-immappjar għall-pagamenti mobbli, filwaqt li tiżgura li kull 

azzjoni li tittieħed ma teskludix parteċipanti ġodda jew tiffavorixxi atturi dominanti, u li l-

qafas regolatorju jkun teknoloġikament newtrali sabiex jiffaċilita l-iżviluppi teknoloġiċi 

tal-ġejjieni; 

16. Jenfasizza d-dimensjoni tas-suq intern tal-politika tal-kompetizzjoni fil-qafas tat-Trattat u 

l-importanza tal-ħarsien tal-konsumatur fit-tiswir tal-politika tal-kompetizzjoni; jistieden 

lill-Kummissjoni tkompli d-djalogu strutturat li l-Kummissjoni preċedenti kienet bdiet 

mal-Parlament; 

17. Itenni li hemm bżonn ta' suq uniku kompetittiv biex tingħata spinta lit-tkabbir u jinħolqu 

impjiegi ta' kwalità fl-Ewropa; jenfasizza li l-politika tal-kompetizzjoni hija qasam ewlieni 

fejn l-Ewropa tista' tkompli tagħti aktar liċ-ċittadini tagħha billi tagħmel is-suq uniku aktar 

effiċjenti; 

18. Jenfasizza li l-politika tal-kompetizzjoni għandha rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-approċċ 

olistiku tas-suq uniku biex jiġu indirizzati l-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-

Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni tirrispetta effettivament il-ħtiġijiet taċ-ċittadini, tal-

konsumaturi u tal-SMEs billi tqiegħed it-tħassib tagħhom fil-qofol tal-proċess deċiżjonali 

sabiex il-politiki proposti dwar il-kompetizzjoni jkunu jistgħu jipprovdu valur miżjud 

għaċ-ċittadini Ewropej; 

19. Jilqa' l-inizjattiva li ħadet il-Kummissjoni fil-konfront ta' kumpaniji internazzjonali tal-kiri 

tal-karozzi sabiex jieqfu l-prattiki li jimpedixxu lill-konsumaturi milli jiksbu aċċess għall-

aqwa prezzijiet disponibbli abbażi tal-pajjiż ta' residenza tagħhom; jenfasizza li l-

konsumaturi m'għandhomx jinżammu milli jagħmlu użu mill-aħjar rata disponibbli meta 

jixtru oġġetti jew servizzi fis-suq uniku. 
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