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B7-XXXX/XXXX

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE dwar l-
infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem
(2013/2921(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2012)0245),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera 
rigward koperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni 
(12418/2012),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 103 
u 352, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (C7-0146/2013),

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE 
dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem (O-XXXX/2013 –
B7-XXXX/XXXX),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1. Jilqa' l-ftehim propost bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward 
kooperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni (minn hawn 'il 
quddiem "il-ftehim"); iqis b'mod pożittiv ħafna dan it-tip ta' ftehimiet ta' kooperazzjoni 
għall-infurzar tal-kompetizzjoni f'ambjent ekonomiku dejjem aktar globalizzat u li fih il-
kartelli joperaw b'mod transkonfinali u l-fużjonijiet spiss jinvolvu bosta ġurisdizzjonijiet;

2. Jemmen li ftehim bħal dan mal-Isvizzera huwa meħtieġ, fid-dawl tal-pożizzjoni 
ġeografika strateġika tal-Isvizzera għall-UE u l-għadd ta' investigazzjonijiet paralleli 
mwettqa miż-żewġ ġurisdizzjonijiet fil-passat reċenti; jittama li l-prosekuzzjoni tal-kartelli 
internazzjonali u l-piena għall-abbużi transkonfinali ta' pożizzjoni dominanti jkunu aktar 
effettivi bis-saħħa ta' dan il-ftehim u li jitnaqqas ir-riskju ta' valutazzjonijiet diverġenti fiż-
żewġ ġurisdizzjonijiet; jistieden kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kummissjoni 
Svizzera dwar il-Kompetizzjoni jibqgħu sodi fid-determinazzjoni tagħhom li jiġġieldu 
kontra l-kartelli, peress li  dawn huma ta' ħsara għall-benesseri tal-konsumatur u għall-
innovazzjoni u għandhom impatt negattiv fuq il-kompetittività taż-żewġ ekonomiji;

3. Jiddispjaċih, madankollu, li l-ftehim ma jistabbilixxix obbligi vinkolanti fir-rigward tal-
kooperazzjoni u jħalli marġini wiesa' ta' diskrezzjoni permezz ta' referenza għal "interessi 
importanti" li jistgħu jiġu invokati minn kwalunkwe parti bħala ġustifikazzjoni biex ma 
tikkonformax mat-talba mressqa mill-parti l-oħra; iħeġġeġ kemm lill-Kummissjoni kif 
ukoll lill-awtoritajiet Svizzeri jikkooperaw b'mod sinċier u ma jistaħbewx wara kunċetti 
mhux determinati; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni tal-UE 
jikkooperaw huma wkoll mal-Kummissjoni Svizzera dwar il-Kompetizzjoni u b'mod 
reċiproku;
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4. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat ir-rispett lejn il-garanziji proċedurali mogħtija lill-
partijiet fl-ordinament ġuridiku rispettiv tagħhom; jitlob li jitwaqqfu mekkaniżmi sikuri 
għall-użu u t-trażmissjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali; jenfasizza l-importanza tal-
ħarsien tad-dokumenti relatati mal-applikazzjoniiet għall-klemenza jew mal-proċeduri tas-
saldu, b'mod partikolari minn divulgazzjoni futura possibbli fil-kuntest ta' proċedimenti 
ċivili jew kriminali;

5. Jinnota li huwa mixtieq approċċ koerenti għall-appelli ta' deċiżjonijiet fiż-żewġ 
ġurisdizzjonijiet u jistieden kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Kummissjoni Svizzera 
dwar il-Kompetizzjoni jħarsu lejn din il-possibilità ulterjuri għall-kooperazzjoni;

6. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni tagħhom 
jikkooperaw b'mod sħiħ mal-Kummissjoni biex dan il-ftehim jiġi implimentat b'mod 
effettiv; iqis li hu essenzjali li jitwettaq monitoraġġ bir-reqqa tal-implimentazzjoni ta' dan 
il-ftehim sabiex kulħadd jitgħallem mill-esperjenza u sabiex il-kwistjonijiet problematiċi 
potenzjali jiġu ttestjati;

7. Iqis li l-element ġdid ewlieni introdott minn dan it-tip ta' "ftehim tat-tieni ġenerazzjoni", 
jiġifieri l-possibilità għall-Kummissjoni u l-Kummissjoni Svizzera dwar il-Kompetizzjoni 
li bejniethom ikun hemm skambju ta' informazzjoni kunfidenzjali, huwa pass pożittiv u 
jemmen li dan il-ftehim jista' jitqies bħala mudell għall-ftehimiet ta' kooperazzjoni 
bilaterali futuri għall-infurzar tal-kompetizzjoni; huwa tal-opinjoni li l-UE għandha tadotta 
qafas ġenerali li jistabbilixxi sies minimu komuni u konsistenti għal kwalunkwe negozjar 
futur dwar din il-kwistjoni, filwaqt li, madankollu, tħalli marġini ta' manuvra lill-
Kummissjoni għal kisbiet aktar ambizzjużi biex jintlaħqu fuq bażi ta' każ b'każ;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi b'mod attiv il-kooperazzjoni fil-qasam tal-infurzar 
tal-kompetizzjoni fuq livell internazzjonali, b'mod partikolari f'forums multilaterali 
bħalma huma d-WTO, l-ICN u l-OECD; jemmen li dan ikun l-iżjed mezz ta' 
kooperazzjoni effettiv minħabba l-fatt li, spiss, l-investigazzjonijiet jinvolvu bosta 
ġurisdizzjonijiet fejn ma jeżistux ftehimiet bilaterali bejn il-partijiet kollha jew fejn 
ftehimiet ikollhom termini differenti;  jistieden lill-OECD u l-ICN jiżviluppaw għodod 
biex irawmu l-kooperazzjoni multilaterali u jżommu aġġornata l-gwida għall-aqwa 
prattiki; 

9. Jinnota li, filwaqt li -kooperazzjoni multilaterali mhijiex qed topera b'mod sħiħ, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni għandhom jipprommwovu dan it-tip ta' ftehimiet bilaterali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tesplora l-possibilità li tagħti bidu għal negozjar simili mal-pajjiżi li 
magħhom diġà jeżisti ftehim tal-ewwel ġenerazzjoni, kif ukoll ma' atturi internazzjonali 
importanti oħra bħalma huma ċ-Ċina jew l-ekonomiji emerġenti; jenfasizza li l-istrateġija 
biex tintlaħaq konverġenza fl-infurzar tal-antitrust fuq livell globali għandha tinkludi 
kooperazzjoni aktar b'saħħitha mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni Ċiniżi b'attenzjoni 
speċjali wkoll li jiġi żgurat li l-liġi dwar il-kompetizzjoni fiċ-Ċina ma jintużax bħala mezz 
li jistaħbew warajh biex jipprovaw jilħqu objettivi ta' politika industrijali;

10. Jinnota, madankollu, li huwa essenzjali li jkun hemm xebh suffiċjenti bejn ir-reġimi tal-
liġi dwar il-kompetizzjoni involuti u li għandu jkun hemm garanzija li l-informazzjoni 
trażmessa mill-UE ma tistax tintuża biex jiġu imposti sanzjonijiet kriminali fuq persuni 
fiżiċi, sakemm din hija l-għażla ta' politika fuq il-livell tal-UE;
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11. Jistieden lill-Kummissjoni tinforma b'mod regolari lill-Parlament dwar l-attivitajiet tagħha 
fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tan-negozjar li 
għaddej bħalissa mal-Kanada;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni, lill-Kummissjoni Svizzera 
dwar il-Kompetizzjoni, lid-WTO, lill-OECD u lill-ICN.


