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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 

t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota li l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali ma wasslitx għall-

espansjoni sħiħa tal-kompetizzjoni u t-twettiq ta' suq intern tas-servizzi tal-ittri u l-

pakketti; 

2. Ifakkar fir-rwol importanti tal-obbligu ta' servizz universali (OSU) fis-settur postali fir-

rigward tal-iżvilupp ta' suq uniku ġust għaċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-SMEs; jinnota li 

l-OSU jiġi applikat b'mod differenti ħafna madwar l-Istati Membri, u dan jirrifletti ċerta 

flessibbiltà għall-Istati Membri fir-rigward tad-definizzjoni ta' servizz universali skont iċ-

ċirkostanzi domestiċi tagħhom, inkluż fil-livell lokali; 

3. Iqis li l-livell tat-traspożizzjoni tad-Direttiva huwa insodisfaċenti, inkluż fir-rigward ta' 

kwistjonijiet bħas-separazzjoni strutturali, l-aċċess għan-netwerks u r-rekwiżiti ta' 

awtorizzazzjoni; jinnota li l-Kummissjoni nediet proċeduri ta' ksur kontra żewġ Stati 

Membri rigward kwistjonijiet ta' kontenut; jistieden lill-Kummissjoni tivverifika jekk il-

miżuri leġiżlattivi adottati mill-Istati Membri jikkostitwixxux traspożizzjoni sħiħa tad-

Direttiva, u jekk le, tieħu azzjoni deċiżiva biex tindirizza dan; jinnota s-sentenza tal-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Każ C-340/13, li ddikjarat li l-prinċipju ta' 

antidiskriminazzjoni msemmi fl-Artikolu 12 tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali ma 

jipprekludix l-introduzzjoni, min-naħa ta' fornitur ta' servizz universali, ta' tnaqqis 

kwantitattiv għal kull klijent kummerċjali bl-għan leġittimu li jistimula d-domanda; 

jirrikonoxxi wkoll li sentenza preċedenti tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każijiet konġunti C-

287/06 sa C-292/06 enfasizzat li tista' sseħħ diskriminazzjoni illegali f'dak li jirrigwarda t-

tnaqqis operattiv; 

4. Jinnota l-konferma tal-Kummissjoni li d-Direttiva dwar is-Servizzi Postali ma tirrikjedi l-

ebda struttura ta' sjieda partikolari għall-fornituri ta' servizz universali (FSU); jemmen li l-

FSU u l-operaturi alternattivi għandhom jiġu mħeġġa jinvestu u jagħmlu innovazzjonijiet 

fil-forniment ta' servizzi postali ta' kwalità, effiċjenti u aċċessibbli, għall-benefiċċju tal-

konsumaturi, minflok ma jinżammu lura milli jagħmlu dan; jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet 

pubbliċi u lill-Istati Membri jappoġġaw il-modernizzazzjoni u t-tiġdid tas-settur permezz 

tal-investiment, bl-użu ta' mekkaniżmi ta' finanzjament li huma jqisu l-aktar xierqa bi qbil 

mal-politika tal-UE dwar il-kompetizzjoni; 

5. Jinnota li f'ħafna Stati Membri, it-tnaqqis fil-volum tal-ittri jagħmel il-provvediment tas-

servizzi universali tal-posta aktar u aktar diffiċli; jirrikonoxxi li ħafna fornituri ta' servizz 

universali deżinjati jużaw id-dħul minn attivitajiet kummerċjali li mhumiex OSU, bħal 

servizzi finanzjarji jew konsenja tal-pakketti, biex jiffinanzjaw l-OSU; jinnota r-rabta 

mill-qrib bejn l-iżvilupp tas-servizzi postali u tal-pakketti u dak tal-kummerċ elettroniku u 

s-sostituzzjoni elettronika; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja b'mod kostanti s-setturi 

postali u tal-pakketti li qed jevolvu u l-użu mill-Istati Membri tal-flessibbiltà offruta fl-

applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali, sabiex jiġu żgurati kemm is-

sostenibbiltà tal-OSU kif ukoll il-kwalità tas-servizzi pprovduti; jirrikonoxxi l-bidliet fl-

aspettattivi tal-klijenti u l-benefiċċji tal-kampanja tal-UE Keep Me Posted favur il-
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promozzjoni tal-għażla tal-konsumatur; iqis li l-possibbiltà tas-sostituzzjoni elettronika 

għandha tkun disponibbli kull meta tintalab mill-utenti; 

6. Itenni l-appoġġ tiegħu lill-Forum tal-Utenti Postali, li ġie stabbilit fl-2011 mill-

Kummissjoni u li għandu l-għan li jiffaċilita d-diskussjoni bejn l-utenti, l-operaturi, it-

trejdjunjins u partijiet interessati oħra dwar kwistjonijiet li jinkludu s-sodisfazzjon tal-

utent finali, ir-rekwiżiti ta' utent kummerċjali u kif tista' titjieb il-konsenja permezz tal-

kummerċ elettroniku; huwa tal-fehma li l-Forum huwa utli ħafna u għandu jiltaqa' 

regolarment sabiex jidentifika soluzzjonijiet potenzjali għat-titjib tas-servizzi postali u tal-

konsenja tal-pakketti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex teżamina fid-dettall l-iżvilupp tas-

servizzi postali b'rabta mal-operaturi diġitali emerġenti ġodda u tivvaluta l-

implikazzjonijiet u l-opportunitajiet potenzjali għas-servizzi postali eżistenti u l-impjegati 

tagħhom; jilqa' ż-żieda fl-opportunitajiet ta' impjieg fis-settur tal-konsenja tal-pakketti u 

jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiżviluppaw politiki immirati lejn it-titjib tal-ħiliet, l-

edukazzjoni u t-taħriġ tal-ħaddiema f'dan is-settur; jinnota ż-żieda fl-użu tal-impjieg part-

time u l-impjieg temporanju u l-istatus ta' ħaddiema indipendenti għas-servizzi postali u 

tal-konsenja tal-pakketti; jinnota li l-impjiegi sostenibbli ta' kwalità għolja għandhom rwol 

sinifikanti fl-għoti ta' standards għoljin u konsisenti ta' servizz lill-konsumaturi, u jqis li l-

Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol 

ġusti fis-settur, irrespettivament mill-istatus tal-impjieg; 

7. Iqis li, filwaqt li s-sitwazzjoni tvarja minn Stat Membru għal ieħor, il-kwalità, l-

aċċessibbiltà u l-affidabbiltà tal-konsenja tal-pakketti fl-UE jistgħu u jridu jitjiebu filwaqt 

li tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi, inkluż f'żoni rurali u remoti, il-bliet u l-

muniċipalitajiet; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-aċċessibilità għas-servizzi postali għal 

persuni b'diżabilità u l-importanza tal-Att dwar l-Aċċessibilità, speċjalment f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-konsenji transkonfinali u l-kummerċ elettroniku; 

8. Jiġbed l-attenzjoni lejn iż-żieda kostanti fis-sehem tas-suq meħud minn servizzi ta' 

konsenja transkonfinali, li għandha tiġi appoġġata; jinnota s-sejbiet tal-konsultazzjoni 

pubblika tal-Kummissjoni dwar il-konsenja ta' pakketti transkonfinali; jenfasizza li wħud 

mill-ikbar ostakoli għall-konsumaturi u l-bejjiegħa bl-imnut fil-kummerċ online madwar l-

UE jinkludu prezzijiet għolja tal-konsenja, nuqqas ta' trasparenza, ħin tal-konsenja 

insodisfaċenti, nuqqas ta' informazzjoni, u nuqqas ta' ċarezza rigward ir-responsabbiltà 

għal telf jew ħsara; jinnota l-importanza ta' servizzi ta' konsenja ta' pakketti affordabbli u 

affidabbli fit-twettiq tal-potenzjal sħiħ tas-Suq Uniku Diġitali; jilqa', għalhekk, l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li fl-2016 tniedi miżuri biex ittejjeb it-trasparenza tal-

prezzijiet u ssaħħaħ is-sorveljanza regolatorja tal-konsenja tal-pakketti, u jistieden lill-

Kummissjoni tikkunsidra azzjoni dwar l-aċċess għan-netwerks postali sabiex tindirizza 

b'mod adegwat il-problemi kollha li l-konsumaturi u n-negozji jħabbtu wiċċhom 

magħhom fis-suq tal-konsenja; 

9. Iqis il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (ESCP) bħala rikors utli għall-konsumaturi 

u n-negozji fit-tranżazzjonijiet transkonfinali; jenfasizza li d-Direttiva dwar is-Soluzzjoni 

Alternattiva għat-Tilwim u l-pjattaforma online stabbilita bir-Regolament (UE) 

Nru 524/2013 dwar is-soluzzjoni online għal tilwim mal-konsumaturi jistgħu jkunu ta' 

benefiċċju għall-konsumaturi u n-negozji fit-tranżazzjonijiet transkonfinali; huwa 

mħasseb li, minkejja l-iskadenza għat-traspożizzjoni ta' Lulju 2015, s'issa 24 Stat Membru 

biss ittrasponew id-Direttiva dwar is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim u 
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konsegwentement miljuni ta' ċittadini Ewropej qed jiġu mċaħħda minn dan il-

mekkaniżmu ta' rimedju importanti; jitlob mekkaniżmi ulterjuri għal rimedju xieraq għall-

konsumaturi fis-servizzi postali, jekk dan ikun neċessarju; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura kondizzjonijiet ugwali għal operaturi 

eżistenti u alternattivi u tiffaċilita l-aċċess għall-SMEs fis-settur postali; itenni li t-

trasparenza fir-rigward tal-prezzijiet, it-tnaqqis, il-kundizzjonijiet jew ir-roħs speċjali, hija 

element essenzjali tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali, sabiex jiġi żgurat trattament 

nondiskriminatorju tal-utenti kollha tal-posta; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tneħħi l-ostakoli 

għall-kompetizzjoni transkonfinali u domestika sabiex il-konsumaturi u n-negozji, 

partikolarment l-SMEs, ikunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji ta' suq uniku reali għas-servizzi 

postali; 

11. Huwa konvint li l-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jqabblu faċilment il-prestazzjoni 

ta' operaturi postali differenti, inklużi l-prezz, il-kopertura u l-veloċità tal-konsenja; 

jinnota li l-iżvilupp tas-servizzi postali transkonfinali fl-UE jista' jibbenefika mill-ħolqien 

ta' pjattaformi għas-servizzi ta' distribuzzjoni, mit-tnedija ta' siti web għat-tqabbil tal-

prezzijiet, mit-titjib tas-sistemi "traċċar u rintraċċar" u minn inizjattivi oħra bħal dawn li 

jippromwovu s-sensibilizzazzjoni tal-konsumatur; 

12. Jissottolinja r-rwol potenzjali tal-mekkaniżmi ta' finanzjament tal-UE fil-faċilitazzjoni tal-

innovazzjoni fis-servizzi postali u tal-konsenja, inklużi possibilitajiet ta' kummerċ 

elettroniku ta' benefiċċju għall-konsumaturi, għall-ambjent u għall-SMEs u soluzzjonijiet 

b'objettivi ta' aċċessibilità u inklużjoni soċjali; jinnota li l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali (ARN) postali, il-Kummissjoni, l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, il-

korpi għall-ħarsien tal-konsumatur, il-bejjiegħa bl-imnut elettroniċi u l-operaturi kollha 

fil-qasam tal-konsenja transkonfinali għandhom jiġu mħeġġa jtejbu l-funzjonament tas-

settur postali; ifakkar li l-Parlament stieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibilitajiet li 

jinħolqu marki ta' fiduċja għall-kummerċ elettroniku, u tivvaluta jekk tali marki ta' fiduċja 

jistgħux jikkontribwixxu wkoll biex jiġu żgurati l-kwalità u l-affidabbiltà tas-servizzi ta' 

konsenja; 
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