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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li t-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) jidħlu fis-setturi 
kollha tas-soċjetà tagħna u jsuqu l-produttività; jisħaq fuq il-fatt li l-ICT se jkun 
element importanti biex ikompli jiġi kkonsolidat Suq Uniku Online, u li sabiex ikun 
żgurat is-suċċess tiegħu, il-konsumaturi u ċ-ċittadini jridu jkunu fil-qalba tal-iżvilupp 
ta’ Aġenda Diġitali għall-Ewropa;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika reviżjoni annwali tal-progress fl-
implimentazzjoni ta’ għodod ta' politika speċifiċi bħal ma huma l-broadband, l-
Inklużjoni elettronika, is-Saħħa elettronika, it-Tagħlim elettroniku u l-Kummerċ 
elettroniku fl-Istati Membri individwali, li fiha jintwera kif dawn l-għodod ikunu ġew 
modifikati b'mod innovattiv biex jipprovdu lill-konsumaturi b'servizz li jirrifletti l-
livell aġġornat tal-aħħar teknoloġija fis-settur tal-ICT;

3. Jilqa b’sodisfazzjon l-implimentazzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni dwar ir-roaming; iqis, 
madankollu, li l-impożizzjoni ta’ limitu minimu fuq it-tariffa żżomm l-ispejjeż tar-
roaming milli jsiru aktar kompetittivi;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jingħelbu l-ostakli għall-kummerċ elettroniku transkonfinali u li 
tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumatur permezz tal-iżvilupp ta’ politika effettiva għal Suq 
Uniku Diġitali għall-Ewropa billi s-servizzi online fl-Ewropa jsiru aktar aċċessibbli u 
trasparenti (bħal, fost servizzi online oħrajn, it-tniżżil tal-mużika minn fuq l-Internet);

5. Jagħraf l-importanza ta’ karta Ewropea tad-dirittijiet tal-utenti li tiċċara d-drittijiet u l-
obbligi tal-konsumaturi tas-soċjetà tal-informazzjoni; iqis li din għandha tinkludi 
b’mod partikolari d-drittijiet tal-utenti li għandhom x’jaqsmu mal-kontenut diġitali u 
għandha tiggarantixxi prestazzjoni ta’ interoperabilità bażika (b’mod partikolari fost l-
amministrazzjonijiet pubbliċi) u standards bażiċi, b’mod speċjali f’dak li jirrigwarda l-
ħarsien tal-privatezza u d-drittijiet ta’ utenti vulnerabbli (bħat-titjib tal-aċċessibilità 
għall-paġni tal-Internet għall-persuni b’diżabilità); jenfasizza li karta Ewropea tad-
drittijiet tal-utenti għandha tkopri wkoll il-propjetà intellettwali tal-awturi, tal-
pubblikaturi u tal-fornituri tal-kontenut.


