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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija u lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitati 

responsabbli, biex jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tagħhom: 

A. billi l-pjattaformi online (minn hawn 'il quddiem "pjattaformi") huma tip ta' fornitur ta' 

servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li għandhom rwol ta' intermedjarji fi ħdan 

ekosistema diġitali partikolari, u jkopru firxa wiesgħa ta' atturi involuti f'għadd kbir ta' 

attivitajiet ekonomiċi, inklużi l-kummerċ elettroniku, il-media, il-magni tat-tiftix, l-

ekonomija kollaborattiva, l-attivitajiet mhux għall-profitt, id-distribuzzjoni tal-kontenut 

kulturali u n-netwerks soċjali, u għalhekk ma huma soġġetti għal ebda definizzjoni ċara 

jew preċiża, fejn il-formulazzjoni tagħhom tkun diffiċli minħabba n-natura tagħhom li 

dejjem jevolvu; billi jenħtieġ li d-distinzjoni bejn pjattaformi kummerċjali u mhux 

kummerċjali  tiġi kkunsidrata; 

B. billi fl-ekonomija diġitali, l-intermedjarji tal-bieraħ saru l-fornituri ta' kontenut tal-lum u 

jaqdu rwol essenzjali f'termini ta' aċċess għal kontenut; billi, għalhekk, hija meħtieġa aktar 

kjarifika għal din l-ekosistema ta' pjattaformi li qed tinbidel b'rata mgħaġġla dwar 

x'jikkostitwixxi natura attiva jew passiva ta' pjattaformi, fis-sens tad-direttiva dwar il-

kummerċ elettroniku, bħala l-ewwel pass lejn il-fatt li jiġu suġġetti għal qafas regolatorju 

li jsaħħaħ ir-responsabilità tagħhom u l-affidabilità tas-servizzi tagħhom, sabiex ikunu 

jistgħu joffru aktar opportunitajiet, kundizzjonijiet ġusti u ċertezza legali għall-

konsumaturi, li d-drittijiet tagħhom iridu dejjem jiġu protetti; 

C. billi qafas regolatorju xieraq u bbilanċjat għall-ekonomija diġitali jista' jgħin żvilupp 

sostenibbli ulterjuri u skalar tal-mudell kummerċjali tal-pjattaformi fl-Unjoni Ewropea; 

D. billi l-pjattaformi online biddlu b'mod drammatiku l-ekonomija diġitali matul dawn l-

aħħar żewġ deċennji, u dan irriżulta f'benefiċċji numerużi għas-soċjetà diġitali tal-lum u 

rwol prominenti fil-ħolqien ta' "valur diġitali" li jirfed it-tkabbir ekonomiku tal-ġejjieni fl-

UE, li huwa ta' importanza ewlenija għall-funzjonament effettiv tas-suq uniku diġitali; 

E. billi l-iżvilupp ta' pjattaformi, billi tiġi msaħħa r-relazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi, il-

ħaddiema u l-konsumaturi, jippreżenta opportunitajiet u sfidi u jirriżulta fit-tiswir kemm 

ta' swieq ġodda kif ukoll ta' dawk eżistenti, li xi kultant jaf ikollu effett ta' tfixkil fuq il-

valur ekonomiku ta' tali swieq; 

F. billi jenħtieġ li jkun hemm kundizzjonijiet ekwi għal pjattaformi u għal negozji li jużaw 

is-servizzi tagħhom, sabiex jiġi żgurat li l-istess regoli sostanzjali japplikaw għal servizzi 

li għandhom karattru ta' sostituzzjoni u jistimulaw l-innovazzjoni u l-prosperità; 

G. billi xi pjattaformi jipprovdu servizzi meqjusa bħala sostituti għal dawk offruti bil-mod 

tradizzjonali u għalhekk jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jikkompetu ma' operaturi li huma 

soġġetti għal restrizzjonijiet regolatorji speċifiċi mingħajr ma huma stess ikunu regolati 

formalment minn tali restrizzjonijiet; billi dan huwa minħabba n-natura speċifika tas-

servizzi li jipprovdu jew minħabba li tali regoli mhumiex applikabbli jew infurzabbli 

f'ambjent online; 
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H. billi d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija tinvolvi erożjoni importanti tal-bażi fiskali; billi d-

dħul mill-pjattaformi jenħtieġ li jiġi intaxxat fejn isiru profitti; 

I. billi sabiex tintemm l-ambigwità relatata mad-drittijiet tal-awtur bejn pjattaformi ta' 

kontenut attivi mtellgħin mill-utent u dawk li jkollhom attività ta' sempliċi intermedjarji, 

huwa neċessarju li jiġi ċċarat li r-responsabilità limitata prevista mill-Artikolu 14 tad-

direttiva dwar il-kummerċ elettroniku tkun applikabbli biss għal pjattaformi li għandhom 

rwol intermedjarju passiv, jiġifieri mingħajr ma jsir intervent fl-organizzazzjoni, l-

ottimizzazzjoni jew il-promozzjoni tal-kontenut; 

J. billi r-reġim ta' responsabilità stabbilit fid-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, li 

jirrappreżenta aspetti fundamentali tagħha, huwa applikabbli għal fornituri ta' servizzi 

online biss taħt kundizzjonijiet speċifiċi, u fi kwalunkwe każ ma jistgħux jiġu eżentati 

mill-obbligi u r-responsabilitajiet sostanzjali tagħhom relatati mal-attivitajiet u n-negozji 

tagħhom stess; 

K. billi ħafna pjattaformi jiffaċilitaw l-aċċess tal-konsumaturi mhux biss għal bejjiegħa bl-

imnut iżda wkoll għal dawk li jiksru d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (DPI), u f'dak il-

kuntest jistgħu jippermettu li jseħħ għadd sostanzjali ta' ksur, li finalment iwassal għal 

kondiviżjoni ta' valuri mhux ugwali u inġusta tul il-katina kollha tal-provvista; 

L. billi, minkejja l-fatt li llum qed jiġi kkunsmat aktar kontenut kreattiv minn qatt qabel 

permezz ta' servizzi bħal pjattaformi ta' kontenut imtella' mill-utenti u servizzi ta' 

aggregazzjoni tal-kontenut, is-setturi kreattivi ma rawx żieda komparabbli fid-dħul minn 

din iż-żieda fil-konsum; billi waħda mir-raġunijiet ewlenin hija dik li qed tiġi referuta 

bħala trasferiment ta' valur li rriżulta minħabba nuqqas ta' ċarezza rigward l-istatus ta' 

dawn is-servizzi online skont il-liġi tad-dritt tal-awtur u tal-kummerċ elettroniku. billi 

nħoloq suq inġust, li qed jhedded l-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali u l-atturi ewlenin 

tiegħu, b'mod partikolari l-industriji kulturali u kreattivi; 

M. billi, r-reponsabilità, il-ġustizzja, il-fiduċja u t-trasparenza jenħtieġ li jkunu prinċipji 

gwida ewlenin għall-pjattaformi, kif jenħtieġ li jkunu għal kull attività ekonomika oħra u 

negozju ieħor, biex tinbena l-fiduċja mal-konsumaturi tagħhom u mas-sħab kummerċjali 

tagħhom; 

N. billi ċ-ċarezza u t-trasparenza insuffiċjenti tal-aspetti differenti tal-ġbir ta' data mill-

pjattaformi jikkontribwixxu għaż-żieda fl-inċertezza legali u n-nuqqas ta' fiduċja tal-

konsumaturi fihom; 

O. billi l-pjattaformi jista' jkollhom rwoli doppji, bħala intermedjarji iżda wkoll bħala 

kompetituri, li potenzjalment jistgħu jwasslu għal abbuż; 

P. billi jenħtieġ li jiġi impost obbligu ta' attenzjoni taħt ċerti kundizzjonijiet fuq fornituri tas-

servizzi online biex jiskopru u jimpedixxu attivitajiet illegali fuq il-pjattaformi bi 

kwalunkwe mezz tekniku affidabbli; 

Q. billi l-falsifikazzjoni online qed tkun dejjem aktar imfittxa minn organizzazzjonijiet 

kriminali għaliex tirrendi aktar u għandha inqas riskju ta sanzjonijiet penali mir-

racketeering jew it-traffikar tad-droga; 
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1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-pjattaformi u l-azzjoni kollha li ttieħdet 

s'issa; ifakkar li ċertu numru ta' kwistjonijiet għadhom miftuħa u jeħtieġ li jiġu indirizzati; 

2. Jappoġġja l-ħtieġa li jiżdiedu r-responsabilità u l-kooperazzjoni ta' xi pjattaformi li 

jikkorrispondu mal-profil pubbliku għoli li kisbu u l-importanza tagħhom f'termini 

ekonomiċi u ta' saħħa tan-negozjar, li jwasslu għal abbużi potenzjali fis-suq; jistieden 

għalhekk lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi b'mod ċar ir-responsabilità għal pjattaformi u 

tieħu azzjonijiet xierqa biex tiżgura li l-pjattaformi ma jabbużawx mill-pożizzjoni 

dominanti tagħhom fis-suq għad-detriment tan-negozji u l-konsumaturi; 

3. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni rigward iż-żamma tad-dispożizzjonijiet eżistenti ta' 

responsabilità tal-intermedjarji kif imniżżel fid-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, li 

huma tajbin għall-futur u teknoloġikament newtrali u huma vitali għall-iżvilupp ta' 

pjattaformi Ewropej; jenfasizza fl-istess ħin il-ħtieġa għal kjarifika tal-istatus ta' 

pjattaformi li jkollhom rwol attiv fil-komunikazzjoni pubblika u ta' riproduzzjoni ta' 

xogħlijiet protetti, u jenfasizza f'dan il-kuntest li l-eċċezzjonijiet tar-responsabilità 

stabbiliti mid-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku jenħtieġ li japplikaw biss għal 

fornituri online ġenwinament newtrali u passivi, u mhux għal servizzi li għandhom rwol 

attiv fid-distribuzzjoni, il-promozzjoni u l-immonetizzar tal-kontenut għad-detriment tal-

kreaturi; 

4. Jemmen li regoli nazzjonali jew lokali differenti għall-pjattaformi online joħolqu 

inċertezza għall-operaturi ekonomiċi, jillimitaw l-aċċess għal servizzi diġitali, u 

jiġġeneraw konfużjoni għall-utenti u n-negozji; 

5. Jenfasizza l-importanza li jinħoloq qafas regolatorju xieraq u bbilanċjat għall-pjattaformi 

online fis-suq uniku diġitali, li jista' jgħin fil-ġenerazzjoni ta' klima ta' fiduċja kemm għan-

negozji kif ukoll għall-pubbliku ġenerali, b'tali mod li jkunu jistgħu jimpenjaw ruħhom 

b'fiduċja ma' pjattaformi online, minħabba l-ħtieġa li jiġu adottati approċċi regolatorji u ta' 

tfassil ta' politika flessibbli u sostenibbli li jwieġbu direttament għall-isfidi li ġejjin;  

6. Jappella għal qafas regolatorju xieraq u proporzjonat li jiggarantixxi r-reponsabilità, il-

ġustizzja, il-fiduċja u t-trasparenza fil-proċessi tal-pjattaformi sabiex jiġu evitati d-

diskriminazzjoni u l-arbitrarjetà fir-rigward tas-sħab kummerċjali, il-konsumaturi, l-utenti 

u l-ħaddiema fir-rigward ta', fost l-oħrajn, aċċess għas-servizz, referenzjar xieraq u ġust, 

riżultati ta' tiftix, jew il-funzjonament tal-interfaċċji tal-ipprogrammar tal-applikazzjonijiet 

rilevanti, abbażi tal-prinċipji tal-interoperabilità u tal-konformità applikabbli għall-

pjattaformi; 

7. Jistieden lill-pjattaformi jieħdu miżuri xierqa sabiex jiżguraw il-funzjonament tajjeb ta' 

ftehimiet kuntrattwali konklużi ma' detenturi tad-drittijiet għall-użu ta' xogħlijiet protetti 

bid-drittijiet tal-awtur, bħall-installazzjoni ta' teknoloġiji ta' rikonoxximent ta' kontenut 

effettivi fejn xieraq; 

8. Jitlob qafas regolatorju li jiggarantixxi, fost l-oħrajn, kundizzjonijiet ekwi għal servizzi 

diġitali komparabbli, pjattaformi online li jiffunzjonaw b'mod responsabbli u miżuri biex 

jinżammu u jiġu żviluppati swieq miftuħa u nondiskriminatorji, sabiex tikber l-ekonomija 

mmexxija mid-data, tiġi promossa klima ta' fiduċja u ta' trasparenza u jiġi żgurat dak li 

huwa ġust fl-UE; 
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9. Jitlob li jiġu introdotti mekkaniżmi ta' soluzzjoni għat-tilwim għal titjib tar-rimedji għas-

sħab kummerċjali u l-utenti ta' pjattaformi; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi mekkaniżmi ta' infurzar li jgħinu lill-Istati 

Membri jieħdu passi lejn infurzar aħjar tal-liġi applikabbli għall-pjattaformi, sabiex tiġi 

żgurata l-implimentazzjoni ta' politiki rilevanti fil-qasam soċjali, fiskali u settorjali; 

11. Iqis li l-pjattaformi diġitali huma mezz biex jingħata aċċess usa' għal xogħlijiet kulturali u 

kreattivi u joffru opportunitajiet kbar biex l-industriji kulturali u kreattivi jiżviluppaw 

mudelli ġodda ta' negozju. jenfasizza li jrid jitqies kif dan il-proċess jista' jiffunzjona 

b'aktar ċertezza legali u b'rispett akbar għad-detenturi tad-drittijiet; jissottolinja l-

importanza tat-trasparenza u li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi; iqis, f'dan ir-rigward, li l-

protezzjoni tad-detenturi tad-drittijiet fi ħdan il-qafas tad-drittijiet tal-awtur u tal-proprjetà 

intellettwali hija meħtieġa sabiex tiżgura r-rikonoxximent tal-valuri u l-istimolu tal-

innovazzjoni, il-kreattività, l-investiment u l-produzzjoni tal-kontenut; 

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina jekk kwistjonijiet potenzjali relatati ma' pjattaformi 

online jistgħux jiġu solvuti permezz tal-implimentazzjoni xierqa u sħiħa tal-leġiżlazzjoni 

eżistenti u l-infurzar effettiv tal-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE, sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni ġusta u effettiva bejn pjattaformi online u jiġi evitat 

il-ħolqien ta' monopolji; jistieden lill-Kummissjoni żżomm politika li tiffavorixxi l-

innovazzjoni fir-rigward ta' pjattaformi online li tiffaċilita d-dħul fis-suq u trawwem l-

innovazzjoni; iqis li t-trasparenza, in-nondiskriminazzjoni, il-faċilitazzjoni ta' bdil bejn 

pjattaformi jew servizzi online li jippermettu l-għażliet tal-konsumaturi, l-aċċess għal 

pjattaformi, l-identifikazzjoni u l-indirizzar ta' ostakoli għall-ħolqien u l-iskalar tal-

pjattaformi jenħtieġ li jkunu prijoritajiet; 

13. Iqis li l-operaturi tal-pjattaforma jenħtieġ li jipprovdu lill-konsumatur b'informazzjoni 

ġusta, ċara u trasparenti dwar: 

- it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tal-użu tas-servizz; kif ukoll 

- il-proċeduri għar-referenzjar, l-ikklassifikar u d-dereferenzjar tal-kontenut, l-oġġetti 

jew is-servizzi online; 

14. Iqis li meta jipprovdu interfaċċja għan-negozji u l-konsumaturi, l-operaturi tal-pjattaforma 

jenħtieġ li jipprovdu lin-negozji bi spazju biex ikunu jistgħu jikkomunikaw lill-

konsumaturi l-informazzjoni obbligatorja u meħtieġa kollha relatata mal-kuntratti 

konklużi mill-bogħod u l-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali, pereżempju dawk 

li jirrigwardaw id-dritt ta' rtirar u d-dritt għal rimedji; 

15. Iqis li jenħtieġ li l-pjattaformi li fuqhom huwa maħżun u mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku volum sinifikanti ta' xogħlijiet protetti jikkonkludu l-ftehimiet ta' liċenzja mad-

detenturi tad-drittijiet rilevanti, sakemm ma jkunux attivi u għalhekk koperti mill-

eżenzjoni prevista fl-Artikolu 14 tad-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku, bil-għan ta' 

kondiviżjoni ġusta tal-profitt mal-awturi, il-kreaturi u d-detenturi tad-drittijiet rilevanti; 

jenfasizza li tali ftehimiet tal-liċenzji u l-implimentazzjoni tagħhom iridu jirrispettaw l-

eżerċizzju tal-utenti tad-drittijiet fundamentali tagħhom; 

16. Iqis li l-pjattaformi li qed jagħmlu disponibbli xogħlijiet protetti bid-drittijiet tal-awtur 

jenħtieġ li jieħdu miżuri xierqa għat-tneħħija b'mod effettiv ta' kontenut imqiegħed b'mod 
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illegali, u jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta leġiżlattiva biex jiġu ċċarati l-

proċeduri għal notifika u azzjoni applikabbli għal pjattaformi, li jistgħu jtejbu l-imġiba 

responsabbli u tiżdied il-fiduċja tal-utenti; 

17. Jinnota l-importanza kruċjali li jiġu ċċarati l-metodi li bihom jittieħdu deċiżjonijiet fuq il-

bażi ta' algoritmi u li tiġi promossa t-trasparenza fl-użu ta' dawn l-algoritmi; jitlob 

għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw il-potenzjal ta' żbalji u 

preġudizzji fl-użu ta' algoritmi sabiex jiġi evitat kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni jew ta' 

prattika inġusta u kwalunkwe ksur ta' privatezza; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġi żgurat 

ir-rispett sħiħ tad-drittijiet taċ-ċittadini għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-data 

personali tagħhom fl-ambjent diġitali; jenfasizza l-importanza tal-applikazzjoni korretta 

tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, inkluż ir-rispett sħiħ tal-prinċipju 

ta' "privatezza bid-disinn u b'mod awtomatiku"; jinnota l-importanza dejjem akbar li jiġu 

ċċarati l-aċċess għad-data u l-kwistjonijiet tar-responsabilità li qed iwasslu għal żieda fit-

tħassib, u jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-qafas regolatorju attwali fir-

rigward ta' dawk il-kwistjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-implimentazzjoni 

tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), li tiċċara u tiddefinixxi 

rekwiżiti fir-rigward ta' data miġbura fuq il-post tax-xogħol; 

19. Jissottolinja l-importanza li tiġi żgurata l-portabilità tad-data għall-utenti kollha, b'mod 

partikolari għall-ħaddiema ta' pjattaformi online, u li jiġu ggarantiti t-trasferibilità u l-

akkumulazzjoni tal-klassifikazzjonijiet u r-reviżjonijiet tagħhom madwar pjattaformi 

online differenti, abbażi ta' rispett tar-regoli tal-UE diġà stabbiliti dwar il-protezzjoni tad-

data u tal-privatezza ta' partijiet oħra involuti; 

20. Jenfasizza, barra minn hekk, u filwaqt li jirrikonoxxi l-opportunitajiet offruti mill-

pjattaformi, il-fatt li dawn joħolqu ċerti sfidi fir-rigward tad-domandi tax-xogħol, il-

kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-ħaddiema, b'mod partikolari f'relazzjonijiet ta' 

impjieg mhux standard, u jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati r-rispett sħiħ tad-drittijiet tax-

xogħol, inkluż id-dritt għan-negozjar kollettiv u l-azzjoni, kif ukoll kopertura adegwata 

tas-sigurtà soċjali fl-isfera diġitali; jemmen li huwa neċessarju li jiġu involuti s-sħab 

soċjali fid-dibattitu u fid-definizzjoni ta' inizjattivi Ewropej u nazzjonali dwar il-

pjattaformi online; 

21. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit mill-ġdid bilanċ fil-kondiviżjoni tal-valur għall-proprjetà 

intellettwali, b'mod partikolari fuq pjattaformi li jqassmu kontenut awdjoviżiv protett; 

22. Jitlob għal kooperazzjoni ulterjuri bejn il-pjattaformi u d-detenturi tad-drittijiet sabiex tiġi 

żgurata l-awtorizzazzjoni xierqa tad-drittijiet u jiġi miġġieled il-ksur tad-drittijiet tal-

propjetà intellettwali online; ifakkar li ksur bħal dan jista' jikkostitwixxi kwistjoni serja, 

mhux biss għall-kumpaniji imma wkoll għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi, li jrisu 

jsiru konxji mir-realtà tal-kummerċ illeċitu fi prodotti foloz; itenni, għalhekk, is-sejħa 

tiegħu għall-applikazzjoni tal-approċċ "segwi l-flus" b'servizzi ta' pagament rilevanti, 

sabiex il-falsifikaturi jitteħdulhom il-mezzi li bihom ikomplu bl-attività ekonomika 

tagħhom; jenfasizza li reviżjoni tad-direttiva dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 

intellettwali (IPRED) tista' sservi bħala mezz adatt biex jiġi żgurat livell għoli ta' 

kooperazzjoni bejn il-pjattaformi, l-utenti u l-atturi ekonomiċi l-oħra kollha, flimkien ma' 

applikazzjoni korretta tad-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku; 
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23. Jitlob li jiġu applikati l-istess regoli tat-taxxa għall-kumpaniji kollha li jipprovdu servizzi 

komparabbli, irrispettivament minn jekk joffruhomx online jew offline; jitlob li jiġi żgurat 

li l-kumpaniji kollha, inklużi dawk diġitali, iħallsu t-taxxi tagħhom fil-post fejn 

jiġġeneraw il-profitti tagħhom; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja u tieħu azzjoni kontra l-preżenza dejjem akbar ta' 

messaġġi vjolenti u/jew diskriminatorji fuq pjattaformi online; jenfasizza l-importanza li 

jiġu protetti t-tfal u l-persuni vulnerabbli kif ukoll tal-ġlieda kontra kull forma ta' 

razziżmu, sessiżmu, inċitament għat-terroriżmu u azzjonijiet ta' bullying ukoll fl-isfera 

diġitali; iħeġġeġ biex tissaħħaħ ir-responsabilità tal-pjattaformi dwar dawn il-kwistjonijiet, 

inkluż fil-qafas tar-reviżjoni tad-direttiva tas-servizzi tal-media awdjoviżiva (AVMS); 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi l-pjattaforma mnedija għas-soluzzjoni ta' 

tilwim li jinvolvi x-xiri li jsir online fost il-konsumaturi, sabiex ittejjeb il-mod li bih tkun 

aktar faċli biex tintuża mill-utenti, u timmonitorja jekk in-negozjanti jikkonformawx mal-

obbligu tagħhom li jpoġġu link għal dik il-pjattaforma fuq is-sit web tagħhom, sabiex 

ikomplu jindirizzaw l-għadd dejjem jikber ta' lmenti kontra diversi pjattaformi online; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-istabbiliment ta' approċċ armonizzat għad-dritt ta' 

rettifika, id-dritt ta' kontrotalba u d-dritt ta' awtokontroll għall-utenti tal-pjattaformi; 

27. Jistieden lill-Kummissjoni toħloq kundizzjonijiet ekwi fid-dawl tat-talbiet għad-danni 

kontra pjattaformi minħabba ċ-ċirkolazzjoni ta' fatti dispreġjattivi, li joħolqu ħsara 

persistenti lill-utent; 
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