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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. Iqis li suq uniku trasparenti u kompetittiv huwa element fundamentali għat-tkabbir u biex 

l-ekonomija tirpilja b'mod effettiv, u għaldaqstant iqis li, billi tiżgura kundizzjonijiet 

indaqs, il-politika tal-kompetizzjoni tkun strument importanti għall-ħarsien tal-jeddijiet u 

l-benefiċċji tal-konsumaturi, iċ-ċittadini, l-impriżi - partikolarment l-SMEs - u l-ħaddiema 

fil-qafas ta' ekonomija soċjali tas-suq; jinnota li l-imġiba u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi u l-

impriżi tal-UE qed jinbidlu l-ħin kollu f'ambjent definit mill-mudell ekonomiku diġitali; 

2. Iqis li d-dritt tal-UE dwar il-kompetizzjoni kif ukoll l-awtoritajiet għandhom jiżguraw 

kundizzjonijiet indaqs, għażla libera u diversità ta' prodotti u servizzi ta' kwalità għolja bi 

prezzijiet kompetittivi u għandhom jiżguraw ukoll li l-impriżi jkollhom inċentiv biex 

jinvestu u jinnovaw, billi tingħatalhom opportunità ekwa biex jippromwovu l-karatteristiċi 

attraenti tal-prodotti tagħhom; fir-rigward tas-settur tal-ikel, jistieden lill-UE u lill-

awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali jkomplu bil-ħidma tagħhom fuq l-impatt tat-

tikketti privati fuq l-għażla tal-konsumaturi u l-innovazzjoni; 

3. Iqis li l-politika tal-kompetizzjoni għandha tkun kapaċi toħloq ambjent li jippromwovi l-

intraprenditorija u l-iżvilupp tal-SMEs, li huma l-muturi tat-tkabbir u l-impjiegi; iqis li 

huwa essenzjali li jiġi żgurat li l-imġiba antikompetittiva ma xxekkilx b'mod spoporzjonat 

lil impriżi iżgħar u l-istartups fl-isforzi tagħhom biex jespandu u jinnovaw; itenni li l-

isforzi biex tkun preservata l-kompetizzjoni ġusta jtejbu l-għażla għall-konsumaturi u 

jiżviluppaw ambjent li fih l-SMEs u l-mikrointrapriżi jistgħu jkunu aktar innovattivi u 

kreattivi; 

4. Jissottolinja li r-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat għandhom jimxu mal-objettiv tal-

ekwità u tal-koeżjoni soċjali u jkunu orjentati lejn il-ksib tal-objettivi tal-istrateġija 

Ewropa 2020; iqis importanti, għalhekk, li l-għajnuna mill-Istat għandha tintuża għal 

investiment fl-ekonomija reali u biex tinkiseb il-konċentrazzjoni tar-riżorsi f'setturi 

fundamentali bħalma huma r-riċerka u l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 

infrastrutturali, b'mod partikolari proġetti transkonfinali, kif ukoll miżuri biex jintlaħqu l-

objettivi klimatiċi u enerġetiċi b'perspettiva fit-tul; 

5. Hu tal-fehma li infurzar effettiv u aġġornament tal-politika tal-kompetizzjoni huma 

meħtieġa sabiex jingħelbu l-isfid tas-suq uniku diġitali, settur li għaddej minn evoluzzjoni 

mgħaġġla u li jitlob għarfien b'saħħtu tas-suq u reattività rapida; jenfasizza, għalhekk, l-

importanza ta' applikazjzoni effettiva u rapida tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE, li tiġi 

ssuperata l-frammentazzjoni attwali, u li jkunu identifikati u mneħħija l-ostakli għal 

aċċess għas-suq, filwaqt li tiżdied il-fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozji fl-ambjent 

diġitali u fil-faċilitazzjoni tal-innovazzjoni u d-dinamiżmu tagħha; ifakkar li suq uniku 

diġitali ġenwin jiġġenera tkabbir f'setturi ġodda u joħloq impjiegi ta' kwalità għolja; 

6. Jenfasizza li l-UE trid timplimenta politika tal-kompetizzjoni effettiva sabiex tiggarantixxi 

livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u tippermetti li l-konsumaturi jkunu jistgħu 

jibbenefikaw mis-suq uniku diġitali; jinnota ċ-ċentralità tal-konsumaturi fis-suq uniku 
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diġitali, u l-fatt li l-infiq tal-konsumaturi jgħodd għal madwar 56 % tal-PDG tal-UE; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-possibbiltà li l-bejjiegħa bl-imnut indipendenti, li d-

dritt tal-kompetizzjoni jippermettilhom jaħdmu flimkien permezz tal-istabbiliment 

tradizzjonali tagħhom, jipprovdu wkoll offerti konġunti ta' kummerċ elettroniku; 

8. Jenfasizza li l-interoperabbiltà tikkontribwixxi għall-kompetizzjoni ġusta u għandha 

titħeġġeġ u tiġi żviluppata; 

9. Iqis li l-pożizzjonijiet dominanti abbużivi ġġenerati mill-vantaġġ ta' min jidħol l-ewwel u 

l-effetti tan-netwerk fis-settur diġitali huma kwistjoni kruċjali u għandhom ikunu soġġetti 

għal monitoraġġ akbar; 

10. Iqis li hu fundamentali li jkunu ggarantiti kundizzjonijiet ġusti fis-suq diġitali u li jiġu 

miġġielda l-abbuż tal-pożizzjonijiet dominanti u l-ottimizzazzjoni fiskali, objettivi li fl-

aħħar mill-aħħar jibbenefikaw minnhom il-konsumaturi; iqis importanti, b'mod 

partikolari, ftuħ u trasparenza akbar fis-suq tat-tiftix onlajn, tal-kummerċ elettroniku u tal-

pubbliċità kif ukoll li titjieb il-kompetittività tiegħu, u jqis li hu neċessarju li jkun żgurat 

il-prinċipju tan-newtralità tal-web, jiġifieri aċċess miftuħ u nondiskriminatorju għall-

internet, filwaqt li tiġi projbita kwalunkwe diskriminazzjoni, bħala prerekwiżit għall-

kompetizzjoni ġusta u l-koeżjoni tas-suq għall-benefiċċju tal-konsumaturi u l-impriżi; 

11. Jemmen li l-kundizzjoni prinċipali biex titkompla l-Unjoni tal-Enerġija Ewropea hija suq 

intern tal-enerġija li jiffunzjona tajjeb u li jkun jiddependi fuq l-infurzar effettiv u 

persistenti tar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni; iqis li hu importanti li l-Kummissjoni 

tkompli tiffoka fuq is-suq tal-enerġija u żżid l-attenzjoni li tiddedika għalih, peress li l-

enerġija tirrappreżenta nefqa sinifikanti għall-familji u l-impriżi fl-UE, bl-għan li jinkisbu 

integrazzjoni aħjar u prezzijiet aktar aċċessibbli f'dan is-settur; 

12. Jilqa' t-tnedija ta' investigazzjonijiet, kif ukoll ta' multi imposti fil-konfront ta' operaturi li 

kisru r-regoli tal-kompetizzjoni, u jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha 

biex tippromwovi kultura ta' kompetizzjoni li tikkontribwixxi direttament għall-

funzjonament aħjar tas-swieq fl-interess tal-konsumaturi u l-impriżi; 

13. Jilqa' t-tnedija tal-inkjesta settorjali dwar il-kummerċ elettroniku biex jiġu eżaminati l-

ostakli li jista' jkun hemm għall-kompetizzjoni fis-swieq tal-UE; jenfasizza li kummerċ 

elettroniku li jiffunzjona bla xkiel mhuwiex biss importanti għat-tkabbir ekonomiku iżda 

jfisser ukoll spejjeż aktar baxxi għat-tranżazzjonijiet, prezzijiet aktar baxxi u għażla aktar 

wiesgħa għall-konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni tanalizza jekk hemmx il-ħtieġa li 

jiġu introdotti bidliet fir-regoli eżistenti tad-dritt tal-kompetizzjoni, pereżempju r-

Regolament ta' Eżenzjoni ta' Kategorija, sabiex jiġi indirizzat l-imblukkar ġeografiku 

mhux ġustifikat, inklużi r-rerouting mhux mixtieq u d-diskriminazzjoni inġusta fil-

prezzijiet abbażi tal-pożizzjoni ġeografika; 

14. Iqis li hu fundamentali li d-Direttiva 2014/104/UE dwar ċerti regoli li jirregolaw l-

azzjonijiet għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-

kompetizzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea tiġi implimentata fil-ħin xieraq u 

b'mod korrett; 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 konsistenti fl-UE kollha; jenfasizza li l-aċċess għall-ġustizzja, li jista' jinkludi wkoll 
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id-disponibbiltà ta' rimedju kollettiv, huwa essenzjali biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika 

tal-UE dwar il-kompetizzjoni; 

15. Jemmen li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku huwa fattur importanti fl-appoġġ għat-tkabbir, 

inkluż fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-SMEs; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri 

biex jużaw l-għodod kollha disponibbli għalihom mil-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar l-akkwist 

pubbliku biex jippromwovu t-tkabbir fl-UE, u jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-

inizjattivi kollha marbuta mal-iżvilupp tal-gvern elettroniku; jenfasizza, barra minn hekk, 

li l-promozzjoni u l-implimentazzjoni tas-sistemi ta' governanza elettronika fl-Istati 

Membri kollha huma strumentali għall-monitoraġġ effiċjenti ta' każijiet ta' ksur u biex tiġi 

żgurata t-trasparenza kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat; 

16. Jirrimarka li fis-suq uniku qed jinbiegħu prodotti lill-konsumaturi b'ingredjenti differenti 

iżda bl-istess marka u fl-istess imballaġġ; jistieden lill-Kummissjoni tiddetermina jekk, fil-

kuntest tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE, din il-prattika għandhiex riperkussjonijiet 

negattivi għall-fornituri ta' prodotti lokali u reġjonali, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju; 

17. Jemmen li l-politika tal-kompetizzjoni għandu jkollha rwol importanti biex is-swieq 

finanzjarji jsiru aktar siguri u trasparenti għall-konsumaturi; jilqa', barra minn hekk, il-

miżuri leġiżlattivi adottati fil-qasam tal-pagamenti elettroniċi u b'mod partikolari l-

introduzzjoni ta' limiti massimi fuq il-kummissjonijiet interbankarji għat-tranżazzjonijiet 

ta' pagamenti bil-kards; 

18. Iqis li hu essenzjali li l-Kummissjoni tkompli tippromwovi konverġenza u kooperazzjoni 

aħjar fost l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali fl-UE; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jimplimentaw il-leġiżlazzjoni l-ġdida 

dwar l-akkwist pubbliku f'waqtha, partikolarment fir-rigward tal-varar tal-akkwist 

elettroniku u tal-amministrazzjoni elettronika u d-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar il-

konsiderazzjoni tal-kriterji soċjali u ambjentali u dwar it-tqassim ta' kuntratti f'lottijiet, 

sabiex tingħata spinta lill-innovazzjoni u lill-kompetizzjoni ġusta, jingħata appoġġ lill-

SMEs fis-swieq tal-akkwist u tiġi żgurata l-aktar soluzzjoni ekonomikament vantaġġuża 

fl-użu tal-fondi pubbliċi; 

20. Jaqbel li, meta n-negozjanti jiddeċiedu li jfornu oġġetti u servizzi lil ċerti Stati Membri 

biss, l-għażla tal-konsumaturi tkun aktar limitata u l-prezzijiet ikunu ogħla minħabba l-

livelli aktar baxxi ta' kompetizzjoni fis-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni teqred kull 

forma ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità jew tal-post ta' residenza; 

21. Iqis li suq uniku ġenwin jista' biss jiffunzjona b'mod effiċjenti f'kuntest fiskali aktar 

trasparenti, koordinat u kooperattiv li jiżgura kompetizzjoni ġusta fost l-impriżi differenti; 

jiddeplora l-fatt li l-kompetizzjoni fiskali bejn l-Istati Membri ħolqot għamla ta' 

kompetizzjoni mhux ugwali fis-suq uniku li tqiegħed lill-SMEs fi żvantaġġ fil-konfront ta' 

impriżi multinazzjonali kbar; 

22. Jilqa' l-interazzjoni qawwija bejn l-infurzar tal-kompetizzjoni u l-istrateġija dwar is-suq 

uniku diġitali, b'mod partikolari f'azzjonijiet relatati ma' prattiki ta' mblukkar ġeografiku u 

ftehimiet ta' liċenzjar, bil-għan li jiġi kkompletat is-suq uniku diġitali; iqis li interazzjoni 

simili hija essenzjali fis-suq intern tal-enerġija biex jitneħħa x-xkiel għall-fluss 
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transkonfinali liberu tal-enerġija u biex tinbena l-Unjoni tal-Enerġija; 

23. Iħeġġeġ lin-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni jiddiskuti n-netwerk ta' alleanzi ta' 

xiri bl-imnut li qed jikber fil-livell nazzjonali u tal-UE; 

24. Jenfasizza r-rabta li teżisti bejn il-politika tal-kompetizzjoni u l-ħarsien tal-konsumatur; 

jiġbed l-attenzjoni għat-tabelli ta' valutazzjoni tas-swieq tal-konsumatur u għall-

konklużjonijiet tagħhom; 

25. Iqis li l-kompetizzjoni fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet hija essenzjali mhux biss biex 

tingħata spinta lill-innovazzjoni u l-investiment fin-netwerks, iżda anke għal prezzijiet 

aċċessibbli u għażla fis-servizzi għall-konsumaturi; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, 

tissalvagwardja l-kompetizzjoni f'dan is-settur, inkluż fl-allokazzjoni tal-ispettru; 

26. Iqis li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali jeħtieġ jagħmlu użu sħiħ mill-għodod 

eżistenti u jinfurzaw id-dritt tal-kompetizzjoni fir-rigward ta' prattiki kummerċjali inġusti 

fil-katina tal-provvista tal-ikel; jenfasizza l-ħtieġa li dawn jikkooperaw ma' xulxin sabiex 

jiżguraw il-kosteffikaċja, it-trasparenza, id-diversità u l-għażla għall-konsumatur. 
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