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SUĠĠERIMENTI 

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

Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-istrateġija "Kummerċ għal kulħadd" tal-Kummissjoni; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli tagħti prijorità lill-approċċi ġodda li jiffaċilitaw il-

kummerċ fi prodotti u servizzi diġitali u jeliminaw l-ostakli mhux tariffarji diġitali; 

jemmen li l-UE għandu jkollha rwol ta' mexxej fil-promozzjoni ta' kwistjonijiet dwar il-

kummerċ diġitali fil-livell internazzjonali u jqis li l-mezzi kollha biex isir progress f'dan 

il-qasam għandhom jiġu esplorati;  

2. Jenfasizza li l-isfidi l-ġodda tal-kummerċ diġitali għandhom jiġu riflessi wkoll fl-

edukazzjoni u l-promozzjoni tal-ħiliet diġitali, li huma importanti kemm għall-

konsumaturi kif ukoll għan-negozji, u li jridu jsiru sforzi, b'mod partikolari f'żoni rurali kif 

ukoll fl-ekonomiji anqas żviluppati; jissottolinja li huwa tal-ogħla importanza li tissaħħaħ 

il-kompetittività tal-impriżi Ewropej fis-suq globali biex jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal 

ekonomiku tal-UE; 

3. Jenfasizza li l-miżuri previsti għall-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, bħal titjib fir-reġimi 

tal-protezzjoni tal-konsumatur, it-tneħħija tal-imblukkar ġeografiku, it-trawwim tan-

newtralità tal-internet u t-titjib taċ-ċibersigurtà, huma rilevanti kemm f'dak li jirrigwarda l-

politika esterna kummerċjali tal-UE u t-tisħiħ tas-suq uniku, kif ukoll jikkontribwixxu 

għal pożizzjoni ta' negozjar tal-UE aktar b'saħħitha f'dan ir-rigward fil-kummerċ ma' 

pajjiżi terzi; jitlob għalhekk, li jkun hemm identifikazzjoni u eliminazzjoni ġenerali tal-

ostakli fis-suq intern għall-kummerċ diġitali; 

4. Jinnota f'dan il-kuntest l-importanza tal-aċċess tas-suq għall-impriżi tat-

telekomunikazzjoni tal-UE; 

5. Jinnota l-isforzi li saru mid-WTO biex tmexxi 'l quddiem il-programm ta' ħidma tagħha 

dwar il-kummerċ elettroniku; jitlob lill-Kummissjoni tfittex li jkun hemm aktar twessigħ 

tal-Ftehim dwar it-Teknoloġija tal-Informazzjoni tad-WTO bil-għan li jinkludi aktar 

prodotti u aktar membri tad-WTO, u jieħu nota tal-Konferenza Ministerjali tad-WTO 

f'Buenos Aires skedata għal Diċembru 2017; jistaqsi lill-Kummissjoni biex tikkonsulta 

man-negozji Ewropej u l-Istati Membri kemm jista' jkun malajr dwar il-pożizzjoni tagħha 

dwar il-kummerċ elettroniku u kwistjonijiet oħra relatati mal-kummerċ diġitali li jintlaħaq 

ftehim dwarhom fil-konferenza, sabiex tiżgura pożizzjoni Ewropea magħquda; 

6. Jiddispjaċih li l-progress pożittiv f'dan ir-rigward kien kajman; jistieden lill-Kummissjoni 

tkun ambizzjuża meta tiġi biex tistabbilixxi l-kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati fil-

programm; iqis li għandha tingħata kunsiderazzjoni partikolari lill-għadd dejjem akbar ta' 

konsumaturi li jinqabdu fi proċeduri doganali u l-ksur possibbli fir-rigward ta' prodotti li 

jinxtraw minn fuq l-internet; jemmen li l-użu usa' ta' għodod bħas-soluzzjonijiet tat-tilwim 

online jkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi f'dan ir-rigward; jemmen li rata de minimis 

ogħla għandha tiġi segwita fil-kuntest ta' negozjati kummerċjali u wkoll li tissimplifika 

aktar ir-regoli kummerċjali internazzjonali; 
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7. Iqis, f'dan il-kuntest, li l-qafas regolatorju għall-kummerċ elettroniku, minn naħa, jenħtieġ 

li jiżgura li l-konsumaturi jkunu protetti b'mod effettiv minn kwalunkwe ksur u jkunu 

infurmati b'mod effettiv dwar il-karatteristiċi tal-prodott meta jixtru oġġetti minn fuq l-

internet, sabiex tissaħħaħ il-fiduċja fil-kummerċ diġitali u, min-naħa l-oħra, jenħtieġ li 

jnaqqas il-burokrazija għall-SMEs, in-negozji l-ġodda, in-negozji li qed jespandu u n-

negozji żgħar ħafna, li huma dawk li għandhom l-aktar x'jibbenefikaw mill-viżibbiltà 

garantita tal-kummerċ online u jistgħu jibbenefikaw mit-tisħiħ tad-diġitalizzazzjoni u tal-

kummerċ diġitali;  

8. Jisħaq li l-għodod effettivi bħal sistemi internazzjonali ta' pagament online siguri u 

affidabbli u mekkaniżmi ta' soluzzjoni għat-tilwim innovattivi huma kruċjali biex 

titnaqqas il-frodi online, jiġu miġġielda l-prattiki mhux ġusti u jitjieb l-aċċess għall-

informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur sabiex jiffaċilitaw ir-rimedji għall-

konsumaturi; jistaqsi lill-Kummissjoni tippromwovi u taħdem lejn tali titjib bħala parti 

miż-żieda tal-kummerċ internazzjonali; 

9. Jistaqsi lill-Kummissjoni tanalizza l-ftehimiet doganali u dwar it-taxxa biex jiġi żgurat li l-

kummerċ diġitali ma ssirlux ħsara mir-regoli li ġew abbozzati bil-kunsiderazzjoni ta' 

prodotti fiżiċi biss u, fejn meħtieġ, tfittex li tirriforma; 

10. Jemmen li l-kummerċ diġitali għandu jkun iffaċilitat aktar fil-politiki tal-akkwist, inkluż 

billi jittieħed vantaġġ tal-possibbiltajiet biex jiġu pprovduti servizzi mill-bogħod u billi l-

kumpaniji Ewropej jitħallew, b'mod partikolari l-SMEs, jiksbu aċċess ġust għall-akkwist 

pubbliku u privat; 

11. Jenfasizza li l-kummerċ diġitali huwa ffaċilitat l-aħjar permezz ta' skambju miftuħ ta' data, 

mingħajr restrizzjonijiet ġeografiċi; iqis li t-tneħħija tar-rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni tad-

data għandha tkun prijorità ewlenija, filwaqt li jenfasizza li l-leġiżlazzjoni rilevanti dwar 

il-protezzjoni tad-data għandha tiġi rrispettata; jiddispjaċih minħabba t-tentattivi li 

jintużaw tali rekwiżiti bħala forma ta' ostaklu mhux tarrifarju għall-kummerċ u bħala 

forma ta' protezzjoniżmu diġitali; jemmen li l-ewwel pass lejn projbizzjoni globali tal-

lokalizzazzjoni tad-data għandu jkun projbizzjoni madwar l-Unjoni kollha fi ħdan is-suq 

uniku u t-twaqqif tal-fluss ħieles ta' data bħala "l-ħames libertà" fl-Ewropa u jappoġġja l-

isforzi kollha tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-kummerċ diġitali u l-flussi tad-data bħala parti mill-

mandati futuri kollha għan-negozjati kummerċjali; jistieden barra minn hekk lill-

Kummissjoni tfittex tintroduċi l-annessi dwar il-kummerċ diġitali u l-flussi tad-data għall-

ftehimiet preżenti, kull fejn ikun possibbli; jappella għall-ħolqien ta' konvenzjoni 

internazzjonali dwar il-flussi tad-data, flimkien ma' ftehimiet bilaterali dwar il-fluss liberu 

tad-data, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li r-rekwiżiti eżistenti ta' protezzjoni tal-

proprjetà intellettwali jiġu rrispettati u li t-trasferimenti transkonfinali ta' data personali 

jkunu f'konformità mal-oqfsa legali attwali u futuri tal-UE, b'mod partikolari permezz ta' 

deċiżjonijiet ta' adegwatezza;  

13. Jenfasizza li l-iskambju ta' data miftuħa jrid jirrispetta l-prinċipji tal-protezzjoni tal-

proprjetà intellettwali; 

14. Jirrikonoxxi li d-diskussjonijiet kummerċjali internazzjonali multilaterali dwar il-

kummerċ diġitali mhumiex avvanzati daqs dibattiti komparabbli dwar is-Suq Uniku 
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Diġitali; jirrakkomanda li, għall-inqas fuq livell bilaterali, il-Kummissjoni tiżviluppa 

pożizzjonijiet dwar l-iżviluppi antiċipati fil-kummerċ diġitali, inkluż l-adattament xieraq 

tal-protezzjoni tal-konsumatur, il-kummerċ f'prodotti fejn l-ostakli bejn oġġetti u servizzi 

mhumiex ċari (eż. l-istampar 3D) u dawk il-prodotti b'għadd kbir ta' komponenti diġitali 

(eż. l-vetturi konnessi); 

15. Jappoġġja l-idea li l-moratorju attwali tad-WTO fuq it-tariffi dwar trażmissjonijiet 

elettroniċi jsir wieħed permanenti; jistieden lill-Istati Membri jiddefendu l-interessi 

Ewropej minn kwalunkwe attentat li jiġi ġġenerat dħul minn tali tariffi minn pajjiżi terzi; 

16. Jissottolinja l-valur tal-ekonomija kollaborattiva, kemm fi ħdan is-Suq Uniku kif ukoll 

bejn in-negozji u l-konsumaturi tal-UE u n-negozji barra mill-UE; jemmen li t-tkabbir 

globali ta' dan it-tip ta' kummerċ għandu jitqies bħala żvilupp pożittiv għall-futur tal-

kummerċ; 

17. Jenfasizza l-importanza ta' standards internazzjonali dwar it-tagħmir u s-servizzi diġitali, 

speċjalment fil-qasam taċ-ċibersigurtà; jistaqsi lill-Kummissjoni taħdem biex tiżgura l-

introduzzjoni ta' miżuri bażiċi ta' ċibersigurtà fejn għandhom x'jaqsmu prodotti tal-

Internet tal-Oġġetti u servizzi bbażati fuq il-cloud. 
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