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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 

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

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, 

partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-Kummerċ 

Elettroniku)1, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2017 intitolata 

"Nindirizzaw il-kontenut illegali online: Lejn aktar responsabbiltà fir-rigward tal-

pjattaformi online" (COM(2017)0555), 

1. Jinnota li ż-żieda fil-veloċità u l-konvenjenza ikbar tal-għodod diġitali jawtonomizzaw 

lill-kumpaniji u jespandu l-influwenza tagħhom; jenfasizza li l-UE trid tiżviluppa strateġiji 

sabiex tisfrutta t-teknoloġija diġitali għall-benefiċċju taċ-ċittadini, in-negozji u l-

konsumaturi tagħha, tnaqqas id-distakk diġitali bejn ir-reġjuni u bejn il-ġenerazzjonijiet, 

tiżgura aċċess għas-suq ġust, trasparenti u sostenibbli u tipproteġi d-drittijiet fundamentali 

taċ-ċittadini kollha, inklużi l-libertà tal-espressjoni u l-protezzjoni tad-data; 

2. Jinnota li t-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) tiffaċilita ekonomija 

inklużiva u tista' taġixxi ta' mutur ewlieni għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-ħolqien ta' 

impjiegi, u dan jista' jkollu effett konsegwenzjali pożittiv fuq il-katina tal-valur kollha u 

fl-industriji u r-reġjuni, kollha, inkluż fuq il-konsumaturi u l-impjegati; jistieden lill-

Kummissjoni, għaldaqstant, twettaq ftehimiet kummerċjali adatti għas-seklu 21 li 

jirrikonoxxu n-natura fundamentali tal-avvanz tat-teknoloġija u l-internet u l-potenzjal 

tagħhom għall-prosperità; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, turi li hemm rabta 

koerenti bejn l-istrateġija tas-suq intern diġitali u strateġija għall-kummerċ diġitali, u 

tevidenzja l-benefiċċji tagħha għaċ-ċittadini tal-UE; 

3. Jieħu nota tan-negozjati li għaddejjin b'rabta mal-fajls leġiżlattivi dwar is-suq diġitali u 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm koerenza bejn is-suq uniku diġitali l-ġdid 

tal-UE u l-politiki esterni tagħha sabiex jiġi segwit approċċ integrat fin-negozjati 

kummerċjali; jenfasizza li l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles jenħtieġ li ma jkunux l-uniku 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni li jiffaċilita l-kummerċ diġitali; 

4. Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta', u l-aċċess għal, infrastruttura, speċjalment f'żoni 

rurali, muntanjużi u remoti, li tkun adegwata fir-rigward tal-kopertura, il-kwalità u s-

sigurtà u li tappoġġa n-newtralità tal-internet, huma kruċjali għad-diġitalizzazzjoni tal-

industrija Ewropea u t-tisħiħ tal-governanza elettronika; 

5. Jinnota li sabiex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi tal-konnettività tal-UE għall-2025 huwa 

stmat li se jkun meħtieġ investiment ta' EUR 500 biljun f'infrastruttura ta' kapaċità għolja 

ħafna tul l-għaxar snin li ġejjin; jenfasizza li l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet 

Elettroniċi se jkun strumentali fil-kisba ta' ambjent ta' investiment aktar prevedibbli, 

b'mod partikolari permezz ta' regolamentazzjoni adattata għar-riskji u l-isfidi fl-

                                                 
1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1. 
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implimentazzjoni ta' netwerks li fil-biċċa l-kbira tagħhom ikunu ġodda, b'benefiċċji għal 

dawk li jaġixxu kmieni; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa tas-simplifikazzjoni u l-allinjament tar-regoli permezz ta' mudell 

teknoloġikament progressiv u trasparenti ta' governanza elettronika għall-proċeduri 

amministrattivi; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu progress rapidu fil-politiki, il-

leġiżlazzjoni u l-prattika ta' governanza elettronika tagħhom; 

7. Jenfasizza n-natura globali tal-aħjar standards tal-ICT u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-

infrastruttura kummerċjali, kemm fuq livell lokali kif ukoll fuq dak internazzjonali; jitlob, 

għalhekk, kooperazzjoni iktar mill-qrib fil-livell tal-G7 u tal-G20; jissottolinja li l-ambjent 

online jaġixxi ta' punt tad-dħul għall-applikazzjoni ta' firxa ta' standards oħrajn, inkluż fir-

rigward tad-drittijiet tal-konsumatur, l-ambjent, is-saħħa, u d-drittijiet soċjali u 

fundamentali; 

8. Jappoġġa l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2016 bit-titolu "L-istandards 

tal-ICT bħala l-pedament tas-suq uniku diġitali" (COM(2016)0176); jenfasizza li filwaqt li 

l-istandardizzazzjoni tal-ICT trid tkompli titmexxa primarjament mill-industrija, tkun 

volontarja u titmexxa b'kunsens, abbażi tal-prinċipji ta' trasparenza, ftuħ, imparzjalità, 

kunsens, effettività, rilevanza u koerenza, sett aktar ċar ta' prijoritajiet għall-

istandardizzazzjoni tal-ICT, flimkien ma' appoġġ politiku ta' livell għoli, jagħtu spinta lill-

kompetittività; jinnota li dan il-proċess jenħtieġ li jagħmel użu mill-istrumenti tas-Sistema 

Ewropea ta' Standardizzazzjoni u jinvolvi firxa wiesgħa ta' partijiet interessati, kemm fi 

ħdan l-UE kif ukoll fil-livell internazzjonali, sabiex jiġu żgurati proċessi mtejba għall-

iffissar tal-istandards, b'konformità mal-Inizjattiva Konġunta dwar l-Istandardizzazzjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni trawwem l-emerġenza ta' standards tal-industrija globali taħt it-

tmexxija tal-UE għat-teknoloġiji 5G u l-arkitetturi tan-netwerks ewlenin, b'mod partikolari 

permezz tal-isfruttar tar-riżultati tas-sħubija pubblika-privata tal-5G (SPP 5G) fil-livell tal-

korpi għall-istandardizzazzjoni tal-UE u internazzjonali ewlenin; 

9. Jinnota li minkejja li l-konnettività diġitali ssaħħaħ il-volum tal-kummerċ, sistema ta' 

implimentazzjoni effiċjenti hija prerekwiżit għan-negozjanti online; jissottolinja, f'dan ir-

rigward, li l-UE tappoġġa tikketti armonizzati, li jistgħu jwasslu għal servizzi ta' traċċar 

transkonfinali aħjar u iktar effiċjenti; jilqa' l-istandards miftuħa tal-IT żviluppati fi ħdan il-

Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN) u jissuġġerixxi li l-Kummissjoni 

tippromwovi tali għodod effettivi mas-sħab kummerċjali internazzjonali sabiex jitnaqqsu 

l-ispejjeż ta' konsenja transkonfinali u fl-aħħar mill-aħħar għall-benefiċċju tal-

konsumaturi u l-utenti aħħarin; 

10. Jinnota li meta jkunu qed jagħmlu xiri online, il-konsumaturi tal-UE għadhom iħabbtu 

wiċċhom ma' ostakli biex jixtru minn kummerċjanti fi Stati Membri oħrajn tal-UE, bħal 

pereżempju meta l-ħlas tagħhom jiġi rifjutat jew meta l-prodotti ma jkunux jistgħu jiġu 

konsenjati f'pajjiżhom; 

11. Jenfasizza li l-UE għandha rwol importanti x'taqdi fl-iżvilupp u l-promozzjoni ta' dawn l-

istandards mad-dinja kollha; 

12. Jissottolinja li l-UE jenħtieġ li ssaħħaħ il-koperazzjoni dwar il-kummerċ diġitali mas-sħab 

kummerċjali tagħha, li japplikaw standards għoljin b'ħidma fil-livelli multilaterali, 

plurilaterali u bilaterali sabiex jitnaqqsu kemm l-ostakli tariffarji kif ukoll dawk mhux 
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tariffarji permezz ta għodod bħat-tikkettar elettroniku u jiġu promossi standards globali 

rikonoxxuti; iwissi kontra l-użu tal-ftehimiet kummerċjali bħala għodda ta' 

standardizzazzjoni; 

13. Jissottolinja li, filwaqt li l-ftehimiet kummerċjali tal-UE qed ikollhom jindirizzaw dejjem 

iżjed ostakli wara l-fruntiera lil hinn mit-tariffi, huma jridu jħarsu l-funzjoni primarja tar-

regolamenti, jiġifieri l-promozzjoni tal-interess pubbliku, u jkunu limitati għall-iffaċilitar 

tal-kummerċ u l-investiment permezz tal-identifikazzjoni tal-ostakli tekniċi bla bżonn 

għall-kummerċ u l-piżijiet amministrattivi duplikati jew inutli, li jaffettwaw b'mod 

sproporzjonat lill-SMEs, filwaqt li jiġi żgurat li l-istandards u l-proċeduri tekniċi dwar is-

saħħa, is-sikurezza, il-konsumaturi, ix-xogħol, il-protezzjoni soċjali u ambjentali u d-

diversità kulturali ma jiġux kompromessi; ifakkar li l-mekkaniżmi korrispondenti jridu 

jkunu bbażati fuq skambju ta' informazzjoni msaħħaħ u adozzjoni aħjar tal-istandards 

tekniċi internazzjonali, u jridu jwasslu għal konverġenza ikbar, filwaqt li taħt l-ebda 

ċirkostanza ma jdgħajfu jew jiddeferixxu l-proċeduri deċiżjonali demokratikament 

leġittimizzati ta' kwalunkwe sieħeb kummerċjali; 

14. Jenfasizza li l-prodotti fis-suq diġitali jeħtieġ li jkunu ttikkettati b'mod ċar biex ikun żgurat 

li ċ-ċittadini u l-kumpaniji jkunu jistgħu jivverifikaw l-oriġini u s-sikurezza ta' dawn il-

prodotti; 

15. Jenfasizza l-impatt soċjetali kbir tal-kummerċ diġitali fuq l-impjieg, il-kundizzjonijiet tax-

xogħol, id-drittijiet tax-xogħol, l-edukazzjoni u l-ħiliet; jinsisti sabiex il-ftehimiet 

kummerċjali jżommu kompetizzjoni ġusta, jipprevjenu rilokazzjoni ulterjuri, ma jbaxxux 

l-istandards Ewropej, filwaqt li jipproteġu d-drittijiet tal-ħaddiema u l-benefiċċji tas-

sigurtà soċjali tagħhom u jevitaw l-isfruttament diġitali, u ma jużawx l-istandards aktar 

baxxi ta' pajjiżi sħab bħala mezz biex jevitaw li jissodisfaw l-istandards soċjali u ta' 

kwalità; 

16. Jenfasizza li t-trattament ġust u simili tal-partijiet interessati jrid ikun inkluż fil-ftehimiet 

kummerċjali kollha; jemmen li n-negozji Ewropej jenħtieġ li, minħabba raġunijiet ta' 

reċiproċità, igawdu l-istess drittijiet bħal atturi ekonomiċi mill-pajjiżi sħab, sabiex jiġu 

żgurati bis-sħiħ iċ-ċibersigurtà tal-operazzjonijiet tagħhom u l-kunfidenzjalità tal-

komunikazzjonijiet tagħhom; jissottolinja l-ħtieġa li tiġi żgurata protezzjoni kontra t-

talbiet li jwasslu sabiex tiddgħajjef il-kapaċità tan-negozji jew iċ-ċittadini li jiżguraw iċ-

ċibersigurtà u l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet tagħhom; 

17. Jirrikonoxxi li l-prinċipji tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku kienu kruċjali sabiex 

tiġi żviluppata l-ekonomija diġitali u sabiex jiġu garantiti l-libertà tal-kelma u l-libertà ta' 

intrapriża; jenfasizza li l-intermedjarji online jenħtieġ li ma jkollhomx l-obbligu ġenerali li 

jissorveljaw l-informazzjoni li huma jittrażmettu jew jaħżnu, jew li jfittxu b'mod attiv fatti 

jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali; jemmen, madankollu, li jenħtieġ li jikkooperaw 

sabiex il-kontenut illegali jiġi identifikat u mneħħi b'ħeffa u jevitaw li jerġa' jitfaċċa u 

jiggarantixxu r-remunerazzjoni ġusta tal-awturi u tad-detenturi tad-drittijiet, pereżempju 

billi jistabbilixxu mekkaniżmu ta' appell biex jippermettu lill-utenti u lid-detenturi tad-

drittijiet tal-awtur jindikaw kontenut illegali ta' parti terza jew itejbu l-użu ta' filtri, u 

sabiex jevitaw li kontenut li jkun legali jitneħħa bi żball, billi jintroduċu mekkaniżmi ta' 

kontra avviż; 

18. Jenfasizza li l-ftehimiet kummerċjali jenħtieġ li jinkoraġġixxu l-użu ta' teknoloġiji 



 

PE609.603v02-00 6/9 AD\1138652MT.docx 

MT 

avvanzati, l-interoperabilità tas-sistemi, relazzjonijiet kuntrattwali prevedibbli u l-istat tad-

dritt; jenfasizza l-ħtieġa tad-diġitalizzazzjoni tal-informazzjoni u l-ġestjoni doganali 

permezz tar-reġistrazzjoni u l-ġestjoni online tal-informazzjoni, b'rispett tal-istandards 

internazzjonali, iċ-ċertifikazzjoni elettronika u l-ħlas online tad-dazji doganali; jistieden 

lill-Kummissjoni tikkunsidra t-twaqqif ta' mekkaniżmi ġodda ta' kooperazzjoni bejn ir-

regolaturi sabiex tiġi appoġġata l-kollaborazzjoni konġunta fir-R&Ż, isir skambju tal-aħjar 

prattiki sabiex titrawwem l-innovazzjoni, jinħolqu ekosistemi ġodda (pereżempju bliet 

intelliġenti) u jiġu żgurati l-ogħla standards ta' protezzjoni tal-konsumatur u ċibersigurtà; 

19. Jenfasizza l-importanza tal-kompatibilità u l-interoperabilità tas-sistemi ta' pagament 

diġitali u transkonfinali u li jkun hemm regoli ċari u vinkolanti dwar il-ħlas tat-taxxi u tad-

dazji; jenfasizza li t-taxxi jridu jitħallsu fl-Istat Membru fejn jiġu ġġenerati l-profitti; 

jiġbed l-attenzjoni għall-frodi tal-VAT f'dan il-kuntest; jistieden lill-Kummissjoni 

teżamina mill-ġdid l-eżenzjoni tal-kunsinni żgħar u tapplika proċeduri tal-VAT effettivi; 

20. Jenfasizza li l-aħjar mod biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ diġitali huwa permezz ta' skambju 

miftuħ ta' data, sakemm, bħala rekwiżit minimu, tiġi inkluża dispożizzjoni inizjali fil-

ftehimiet kummerċjali biex jiġi żgurat li t-trasferimenti transkonfinali ta' data 

jikkonformaw mal-qafas legali eżistenti u futur tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, u 

b'mod partikolari mad-deċiżjonijiet ta' adegwatezza, u li tiġi inkorporata dispożizzjoni 

orizzontali li żżomm bis-sħiħ id-dritt ta' parti li tipproteġi d-data personali u l-privatezza, 

bil-kundizzjoni ċara li ma tridx tintuża bil-ħsieb li tirrestrinġi l-flussi tad-data għal 

raġunijiet oħrajn għajr il-protezzjoni ta' data personali, flimkien ma' dispożizzjoni oħra li 

tipprevjeni rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni mhux ġustifikati, peress li l-lokalizzazzjoni furzata 

tad-data tista' tintuża bħala għodda protezzjonista li tirriżulta f'ostaklu kummerċjali li 

tqiegħed fi żvantaġġ b'mod partikolari l-SMEs; itenni li l-protezzjoni tad-data personali 

hija prijorità għat-tisħiħ tal-fiduċja tal-konsumatur u tad-drittijiet fundamentali; 

21. Jenfasizza li l-intrapriżi tat-telekomunikazzjoni madwar id-dinja mhux biss ifornu l-

prodotti u s-servizzi tagħhom stess iżda jiffaċilitaw ukoll setturi oħrajn, billi jipprovdu l-

infrastruttura ta' konnettività li hija essenzjali għall-funzjonament u t-tkabbir fl-ekonomija 

diġitali, speċjalment bil-ħsieb ta' mudelli ta' negozju innovattivi, u jħeġġeġ lill-

Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tkompli tinkorpora dispożizzjonijiet fil-ftehimiet 

kummerċjali b'livelli ta' aċċess simili għal dawk fl-UE; iqis li s-sħab kummerċjali 

b'netwerks tat-telekomunikazzjoni favur il-kompetizzjoni se jżidu l-opportunitajiet 

kummerċjali għall-UE u se jikkontribwixxu sabiex jitnaqqas id-distakk diġitali bejn il-

pajjiżi żviluppati u l-pajjiżi anqas żviluppati b'aċċess limitat għall-internet; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi kompetizzjoni bbażata fuq ir-regoli fis-settur tat-

telekomunikazzjoni, filwaqt li tiggarantixxi l-indipendenza tar-regolaturi u tiżgura aċċess 

ġust u nondiskriminatorju għan-netwerks tat-telekomunikazzjoni għall-intrapriżi Ewropej, 

peress li dan iżid l-għażla tal-konsumatur; jappoġġa bil-qawwa l-prinċipju ta' aċċess 

nondiskriminatorju għall-internet u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi b'mod attiv 

dan il-prinċipju f'livell multilaterali u fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles; 

23. Jenfasizza li l-kummerċ diġitali globali fil-prodotti qed iħabbat wiċċu mal-problema tal-

falsifikazzjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi inizjattivi, bħal pereżempju 

marka ta' fiduċja diġitali b'sistema miftuħa, biex issaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi fin-

negozjanti elettroniċi u tiżgura kundizzjonijiet ekwi; iħeġġeġ l-użu ta' strumenti bħall-
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Memorandum ta' Qbil dwar il-bejgħ ta' oġġetti ffalsifikati fuq l-internet 

(COM(2013)0209). 
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