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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE 2007-2013
(2007/2189(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew intitolata "L-istrateġija Ewropea 
tal-Politika tal-konsumatur 2007-2013 - Responsabbiltajiet akbar għall-konsumaturi, titjib 
tal-benessri tagħhom, u l-ħarsien effettiv tagħhom" (COM(2007)0099),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar l-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur 
ta' l-UE (2007-2013) tat-30-31 ta' Mejju 2007,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2007 dwar l-obbligi tal-
fornituri tas-servizz transkonfinali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Settembru 2007 dwar il-Green Paper dwar 
ir-Reviżjoni ta' l-Acquis dwar il-Konsumatur2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Settembru 2007 dwar ir-Reviżjoni tas-
Suq Wieħed: negħlbu x-xkiel u l-ineffiċjenzi permezz ta' implimentazzjoni u infurzar 
aħjar3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Suq 
Uniku għall-Ewropa tas-Seklu 21(COM(2007)0724),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni anċillari 
mal-Komunikazzjoni dwar Suq Uniku għall-Ewropa tas-Seklu 21 dwar servizzi ta’ 
interess ġenerali, inklużi s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali: impenn Ewropew ġdid 
(COM(2007)0725),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar 
opportunitajiet, aċċess u solidarjetà: lejn viżjoni soċjali ġdida għall-Ewropa tas-seklu 
21(COM(2007)0726),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma ta' l-Istaff tal-Kummissjoni intitolat Inizjattivi 
fil-Qasam tas-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur, dokument mehmuż mal-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Suq Uniku għall-Ewropa tas-Seklu 21 
(SEC(2007)1520),

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0421.
2 Testi adottati, P6_TA(2007)0383.
3 Testi adottati, P6_TA(2007)0367.



PE398.699v01-00 4/9 PR\701236MT.doc

MT

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali u l-Kumitat għad-Drittijet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-
0000/2008),

Introduzzjoni 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-Politika 
tal-Konsumatur ta' l-UE;

2. Huwa tal-fehma li huwa meħtieġ approċċ orizzontali lejn il-politika tal-konsumatur u li 
huwa vitali li jitqiesu l-interessi tal-konsumatur fl-oqsma ta' politika rilevanti kollha; 
għaldaqstant jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni enfasizzat il-bżonn li jiġi żgurat 
li s-suq intern jirrispondi aktar għall-aspettattivi u għat-tħassib taċ-ċittadini; ifakkar lill-
Kummissjoni, f'dan ir-rigward, li l-politika tal-konsumatur għandha tkun preżenti fl-
oqsma kollha tal-politika sa mill-istadju ta' l-evalwazzjoni ta' l-impatt;

3. Jenfasizza l-fatt li r-reviżjoni ta' l-acquis tal-konsumatur għandha twassal għal qafas 
legali aktar koerenti għad-drittijiet tal-konsumaturi; ifakkar fil-preferenza tiegħu għall-
adozzjoni ta' approċċ imħallat, jiġifieri strument orizzontali bl-għan ewlieni li jiżgura l-
koerenza tal-leġiżlazzjoni eżistenti u li jagħmilha possibbli li l-lakuni jingħalqu billi 
jinġabru flimkien, f'liġi konsistenti, kwistjonijiet ġenerali li huma komuni għad-direttivi 
kollha; iqis li kwistjonijiet speċifiċi għandhom ikomplu jiġu kkunsidrati separatament fid-
direttivi settorjali;

4. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta għal uffiċjali għall-komunikazzjoni mal-konsumaturi li 
għandhom jinħatru fi ħdan il-Kummissjoni; iħeġġeġ lil kull Direttorat-Ġenerali biex 
jippubblika rapporti annwali dwar kif il-politika tal-konsumatur hija integrata fil-qasam 
tar-responsabilità tiegħu;

5. Huwa tal-fehma li ħarsien b'saħħtu tal-konsumatur u sistema effettiva ta' rimedji madwar 
l-Ewropa kollha se jkunu ta' benefiċċju għall-konsumaturi kif ukoll għall-produtturi u 
għal-bejjiegħa kompetittivi; jenfasizza l-fatt li dan se joħloq inċentivi għan-negozji biex 
jipproduċu u jbiegħu aktar oġġetti li jservu fit-tul u li dan min-naħa tiegħu se jirriżulta 
għal tkabbir aktar sostenibbli; jenfasizza l-fatt li huwa meħtieġ ħarsien tal-konsumatur 
aktar effettiv u mtejjeb sabiex jintlaħaq suq intern li jopera aħjar;

6. Jitlob miżuri biex ikun żgurat li s-27 suq żgħir nazzjonali fl-UE fil-fatt se jinbidlu fl-
akbar suq tal-bejgħ bl-imnut fid-dinja; huwa tal-fehma li dan jeħtieġ li ċ-ċittadini 
jħossuhom ugwalment sikuri sew meta jixtru permezz ta' l-internet u kif ukoll mill-ħanut 
lokali tal-kantuniera, u li l-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs) jkunu jistgħu 
joqogħdu fuq l-istess regoli sempliċi kullimkien fis-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni 
biex tikkunsidra modi kif ittejjeb il-protezzjoni għall-SMEs;

7. Jenfasizza li r-regoli Ewropej fil-politika tal-konsumatur għandhom iservu bħala 
referenza għal standards globali u jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Ewropa tagħti 
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direzzjonijiet ġodda, filwaqt li tuża l-influwenza tagħha mingħajr ma timponi biex ittejjeb 
id-drittijiet tal-konsumaturi madwar id-dinja; 

8. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tkompli tiggarantixxi d-drittijiet tal-konsumaturi fir-
rigward tas-sikurezza tal-prodotti billi ttejjeb is-sorveljanza tas-suq, issaħħaħ il-marke CE 
u tevalwa l-possibilità li tiġi riveduta d-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti1 ("id-Direttiva 
tas-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti");

Bażi ta' għarfien imtejba

9. Huwa tal-fehma li wieħed mhux dejjem jista' jassumi li l-konsumaturi se jaġixxu 
razzjonalment qabel ma jagħmlu xirja, jew li se jitolbu kumpens f'każ ta' problemi; 
għaldaqstant jitlob li tingħata aktar attenzjoni lill-imġieba ġenwina tal-konsumatur; 
ifakkar fil-linja baġitarja li għadha kif ġiet adottata u li kienet proposta mill-Parlament 
Ewropew għal proġett pilota inter alia biex tiġi żviluppata 'database' tal-konsumaturi u 
biex isir stħarriġ u jsiru intervisti u jitqabblu l-kisbiet fl-Istati Membri; jilqa' 
b'sodisfazzjon il-ħidma tal-Kummissjoni biex tistabbilixxi tabella ta' valutazzjoni għall-
politika tal-konsumatur li se twassal għal ftehim aħjar inter alia ta' l-istrutturi tal-
prezzijiet u ta' l-imġieba u s-sodisfazzjon tal-konsumaturi;

10. Jilqa' b'sodisfazzjon l-użu tas-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka u t-Teknoloġija 
bħala għodda biex jiżdied aktar il-ftehim analitiku u empiriku ta' l-imġieba tal-
konsumaturi;

11. Huwa tal-fehma li l-ħarsien tal-konsumatur għandu jingħata prijorità meta l-industrija u l-
kumpaniji jfasslu u jippjanaw prodotti u servizzi, u li huwa vitali li jiġu eżaminati l-
bidliet fis-suq; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta miżuri għal dawn l-għanijiet;

12. Jenfasizza li l-politika tal-konsumatur mhux biss għandha tfittex li ssewwi l-ħsara li tkun 
saret, iżda għandha wkoll tħares 'il quddiem; huwa tal-fehma li b'reazzjoni għal problemi 
li possibilment jitfaċċaw li jirriżultaw mill-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda jew tibdil 
fil-preferenzi, in-numru ta' lmenti fih innifsu mhux indikatur suffiċjenti ta' l-oqsma li 
għandhom jingħataw attenzjoni;

13. Huwa tal-fehma li l-interess tal-konsumatur jiġi moqdi aħjar billi wieħed jiggwida lill-
intrapriżi kollettivament, minflok ma jikkonċentra fuq intrapriżi individwali; jinnota li 
dan deher ċar pereżempju fl-inċidenti ta' dan l-aħħar b'rabta mal-ġugarelli perikolużi; 

14. Jitlob miżuri biex jittejjeb id-djalogu bejn il-konsumaturi u n-negozji fil-livell ta' l-UE; 
huwa tal-fehma li djalogu tajjeb, inkluż il-qsim ta' l-aħjar prattiki, jista' jnaqqas il-
problemi fis-suq intern;

15. Jenfasizza l-fatt li l-UE u l-Istati Membri għandhom jinvestu aktar fl-informazzjoni għall-
konsumaturi u fil-kampanji edukattivi; huwa tal-fehma li l-edukazzjoni tal-konsumatur 
għandha tibda fil-livell ta' l-iskola primarja; jenfasizza li tali edukazzjoni teħtieġ li tkun 
parti integrali mit-tagħlim tul il-ħajja; 

                                               
1  ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.
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16. Huwa ta' l-opinjoni li għandha tiżdied l-enfasi fuq il-bżonnijiet speċjali ta' gruppi 
vulnerabbli meta titfassal il-politika tal-konsumatur, u li għandu jitqies l-iżvilupp 
demografiku; jitlob enfasi partikolari fuq il-bżonnijiet tal-persuni anzjani; 

Enfasi akbar fuq is-servizzi

17. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-obbligi tal-fornituri tas-servizz transkonfinali;
jistenna bil-ħerqa l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni; jitlob lill-
Kummissjoni biex tikkjarifika aktar l-intenzjonijiet tagħha dwar aktar inizjattivi f'dan il-
qasam, jekk jeżistu tali intenzjonijiet; 

18. Huwa tal-fehma li kemm is-servizzi privati u kif ukoll is-servizzi ta' interess ġenerali 
għandhom jiġu inklużi fl-ambitu tad-direttiva tas-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti sabiex 
tiżdied il-fiduċja fir-rigward tat-transazzjonijiet tas-servizzi transkonfinali; 

19. Huwa tal-fehma li hija meħtieġa aktar attenzjoni biex jiġu indirizzati inċertezzi legali 
relatati ma' servizzi ta' interess ġenerali; 

20. Jenfasizza l-fatt li huwa meħtieġ ħarsien adegwat tal-konsumaturi anke fir-rigward inter 
alia tas-servizzi postali, l-ilma, l-enerġija u t-telekomunikazzjoni; jenfasizza l-fatt li l-
liberalizzazzjoni tas-setturi kkonċernati għandha dejjem twassal għal titjib konkret għall-
konsumaturi; 

21. Huwa tal-fehma li aktar azzjoni hija meħtieġa fil-qasam tas-servizzi finanzjarji għall-
konsumatur; jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi inizjattivi biex 
ittejjeb l-għażla u l-mobilità tal-konsumaturi fis-suq intern; jistieden lill-Kummissjoni 
biex tinvestiga l-protezzjoniżmu possibbli ta' istituzzjonijiet finanzjarji, bħall-banek u l-
kumpaniji ta' l-assigurazzjoni; 

Aċċess imtejjeb għal rimedju

22. Jilqa' b'sodisfazzjon l-enfasi ta' l-istrateġija fuq infurzar u rimedji aħjar; huwa tal-fehma li 
dan huwa bil-bosta l-aktar fattur importanti biex tinħoloq fiduċja min-naħa tal-
konsumaturi fis-suq intern; jippromwovi aktar ħidma fuq din il-kwistjoni;

23. Huwa tal-fehma li t-tilwimiet għandhom primarjament jiġu solvuti barra mill-qrati, 
minħabba li soluzzjonijiet milħuqa permezz ta' mezzi ta' rimedji mhux ġudizzjarji jistgħu 
jkunu aktar rapidi u jintlaħqu bi anqas spiża; din il-perspettiva tenfasizza l-ħtieġa li 
jissaħħu ċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi u s-SOLVIT u titlob aktar riżorsi finanzjarji 
għan-netwerk tagħhom;

24. Jistieden lill-Kummissjoni biex tesplora l-vantaġġi li jinkisbu kieku kellu jitwaqqaf 
Ombudsman Ewropew speċjali għall-Konsumatur fl-uffiċċju ta' l-Ombudsman Ewropew;
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25. Jinnota li f'xi wħud, iżda mhux kollha, mill-Istati Membri diġà teżisti sistema ta' rimedju 
kollettiv; jinnota l-fatt li l-konsumaturi mhumiex ittrattati b'mod ugwali madwar l-UE 
f'dan ir-rigward;

26. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta inizjattivi għal sistema ta' rimedju kollettiv, 
b'Ombudsman tal-Konsumatur bħala l-attur jew awtorità rilevanti oħra; jenfasizza l-fatt li 
s-sistema Ewropea trid tkun differenti mis-sistema Amerikana tal-kawża kollettiva u li l-
pretensjonijiet dejjem għandhom ikunu marbuta mad-dannu reali; jenfasizza l-fatt li r-
rimedju kollettiv m'għandux l-għan li jagħti lill-konsumaturi drittijiet ġodda iżda biss 
mezz ġdid biex jinfurzaw drittijiet eżistenti; huwa tal-fehma li s-sistema għandu jkollha 
ambitu wiesgħa, tkun faċilment aċċessibbli u tkun ibbażata fuq bilanċ xieraq bejn l-
informazzjoni u l-kunfidenzjalità;

o

o o

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-ħarsien tal-konsumatur għandu jiġi kkunsidrat f'kull liġi ta' l-UE u m'għandux jitqies bħala 
qasam ta' politika speċifiku. Dan mhux xi ħaġa miżjuda fis-suq intern, u lanqas m'hu xi ħaġa 
attraenti biex iġġiegħel lin-nies iħossuhom aktar komdi. Huwa biċċa essenzjali minn 'puzzle', 
li mingħajrha s-suq intern ma jkunx komplet. Ir-rapporteur qed jilqa' b'sodisfazzjon l-
Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE 2007-2013, iżda huwa tal-fehma wkoll li l-
istrateġija teħtieġ segwitu attiv u kontinwu sabiex realment tiżviluppa għall-konsumaturi.

Is-suq intern Ewropew għandu l-potenzjal li jkun l-ikbar suq wieħed tal-bejgħ bl-imnut fid-
dinja, iżda s'issa dan l-għan għadu ma ntlaħaqx. Biċċa waħda li għadha nieqsa minn din il-
'puzzle' li għadha ma tlestietx hija l-fiduċja li għadha nieqsa min-naħa tal-konsumaturi fl-UE, 
il-fiduċja assoluta li dak li jkun jista' jikkonsma kull fejn u kull meta jrid fi stat membru ieħor 
u jħossu assolutament sikur. Il-Kummissjoni hija kunfidenti li dan l-għan se jintlaħaq sas-sena 
2013. Ir-rapporteur jittama li dan jirriżulta li hu minnu, iżda huwa tal-fehma li dan se jiġri biss 
jekk inkunu kapaċi nimplimentaw il-miżuri meħtieġa biex tissaħħaħ il-fiduċja tal-
konsumaturi.

It-tisħiħ tan-netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi huwa milqugħ b'sodisfazzjon. Iċ-
ċentri għandhom fil-ġejjieni jingħataw riżorsi adegwati li jippermettulhom joperaw b'mod 
effettiv u jirrispondu malajr għax-xejriet u għall-iżviluppi li jkunu qed jitfaċċaw.

Ir-rapporteur jenfasizza li l-ħarsien tal-konsumaturi fl-UE għandu wkoll dimensjoni esterna 
kif urew b'mod ċar l-inċidenti ta' dan l-aħħar rigward l-importazzjoni ta' ġugarelli mhux 
sikuri. Iż-żieda kbira fin-numru ta' lmenti fis-sistema ta' twissija rapida ta' l-UE għal prodotti 
perikolużi tal-konsumaturi, ir-RAPEX, turi li għad fadal ħafna xi jsir f'dan ir-rigward ukoll. Il-
konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jafdaw il-prodotti kollha li jkunu qed jiċċirkolaw fis-
Suq Intern - kemm il-prodotti li joriġinaw mill-UE u anke dawk li joriġinaw minn pajjiżi terzi.

Enfasi speċjali għandha ssir fuq il-protezzjoni ta' konsumaturi li huma partikolarment 
vulnerabbli bħat-tfal u l-anzjani. In-numru ta' anzjani fl-Ewropa se jiżdied sinifikatament u fi 
żmien qasir fis-snin li ġejjin. L-Istati Membri u l-għaqdiet tal-konsumaturi għandhom 
jiffokaw fuq l-edukazzjoni tal-konsumaturi. Din għandha tibda diġà fl-iskejjel u tiġi meqjusa 
bħala qasam integrali mit-tagħlim tul il-ħajja. Speċjalment fl-Istati Membri l-ġodda, il-
kampanji ta' informazzjoni huma essenzjali biex iqajmu l-kuxjenza tal-konsumatur. 

Sistema madwar l-Ewropa kollha ta' rimedji kollettivi hija indispensabbli. Suq intern ġenwin 
b'konsumaturi li jiċċaqalqu għandu jtihom ukoll l-għodod biex ifittxu kumpens jekk tiġri xi 
ħaġa ħażina. Filwaqt li t-tilwimiet primarjament għandhom jiġu solvuti barra mill-qrati, 
għandu jkun hemm ukoll il-possibilità li l-kwistjoni tiġi indirizzata permezz ta' mezzi 
ġudizzjarji. 

Huwa importanti li wieħed jitgħallem mis-sistema mhux sodisfaċenti tal-kawża kollettiva fl-
Istati Uniti. M'għandiex issir bażi għal sistema possibbli Ewropea. Ir-rimedju kollettiv 
m'għandux jagħti drittijiet ġodda lill-konsumaturi iżda sempliċement jassistihom biex 
jeżerċitaw drittijiet eżistenti b'mod sħiħ. Pretensjoni għandha dejjem tkun marbuta mad-dannu 
reali li sar.
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Xi Stati Membri diġà għandhom sistema fis-seħħ, iżda s-sistemi jvarjaw minn Stat Membru 
għall-ieħor. Il-Kummissjoni attwalment qed teżamina diversi sistemi nazzjonali li hemm fis-
seħħ. Proposta li saret mir-rapporteur f'dan ir-rigward tistieden lill-Kummissjoni biex tesplora 
l-vantaġġi involuti fit-twaqqif ta' Ombudsman speċjali Ewropew għall-Konsumatur fl-uffiċċju 
ta' l-Ombudsman Ewropew, li jkun inter alia qed jikkoordina l-ilmenti li jinvolvu rimedju 
kollettiv fl-UE.

Ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-interessi tal-konsumaturi dan l-aħħar ġew integrati 
aħjar f'oqsma oħra ta' politika. Huwa importanti li dan l-iżvilupp jissaħħaħ aktar. L-interessi 
tal-konsumaturi dejjem għandhom jiġu kkunsidrati waqt li jkunu qed jiġu żviluppati politiki 
ġodda. Dan huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-konsumaturi jibbenefikaw b'mod sħiħ mis-
Suq Intern fl-UE.
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