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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jinnota li s-suq Ewropew għall-pagamenti elettroniċi għadu frammentat kemm bejn il-
fruntieri nazzjonali kif ukoll fihom; hu tal-fehma li l-istandardizzazzjoni għandha tinkludi 
miżuri neċessarji biex ikun żgurat suq uniku iktar miftuħ, traspartenti, innovattiv u 
kompetittiv li jġib vantaġġi għall-konsumaturi kollha fir-rigward tal-pagamenti mobbli, l-
interoperabilità, l-ispejjeż u l-portabilità; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tivvaluta 
l-modi possibbli li jinġabu banek jew mhux banek ġodda fis-suq Ewropew għall-
pagarmenti bil-kards, bl-internet u bil-mowbajl filwaqt li jitqiesu l-innovazzjonijiet 
teknoloġiċi futuri f'dan is-settur; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa l-iżviluppi riċenti fis-suq tal-UE tas-servizzi 
tal-ġarr tal-merkanzija bl-ajru u s-servizzi f'ħin reali; jinnota li fl-Istati Uniti, il-FedEx u l-
UPS joperaw f'tip ta' duopolju fis-suq tas-servizzi f'ħin reali u fil-fatt għalqu minn qabel 
is-suq għall-kompetituri Ewropej f'dawn l-aħħar għaxar snin; jinnota li, fl-istess ħin, l-UE 
fetħet b'pass sod is-swieq tagħha għall-kumpaniji tal-Istati Uniti; jikkonkludi li l-fużjoni 
maħsuba bejn it-TNT u l-UPS se tħalli kumpanija Ewropea kbira waħda biss tal-ħin reali 
u l-loġistiki biex tikkompeti fis-suq intern tal-UE u globalment; jemmen li dan jista' jkollu 
impatt sinifikanti fuq il-kompetizzjoni tal-prezzijiet fis-suq intern, u dan ikun ta' żvantaġġ 
għall-konsumaturi;

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex issegwi l-implimentazzjoni sħiħa tal-pakkett intern għas-
suq tal-enerġija; peress li għadu ma nkisibx b’mod sħiħ suq intern uniku u kompetittiv tal-
enerġija, iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmoniterja attivament il-kompetizzjoni fis-swieq tal-
enerġija, speċifikament kulmeta l-privatizzazzjoni tal-utilitajiet pubbliċi toħloq swieq 
monopolistiċi jew oligopolistiċi;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura poteri ta' negozjar ibbilanċjati bejn il-manifatturi u l-
negozjanti fis-swieq għall-bejgħ ta' vetturi ġodda bil-mutur wara li jiskadi r-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 1400/2002 tal-31 ta' Mejju 2013; jitlob lill-Kummissjoni 
tinsisti fuq il-bżonn li jiġu żviluppati prinċipji ta' kondotta tajba bejn il-manifatturi u n-
negozjanti fir-rigward tal-ftehimiet vertikali fis-settur tal-vetturi bil-magna sabiex tkun 
promossa t-trasparenza fir-relazzjoijiet kummerċjali u kuntrattwali bejn il-partijiet.


