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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u aktar ġust
(2010/2109(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumissjoni tal-5 ta' Lulju 2010 intitolat 'Eżerċizzju ta' 
sorveljanza tas-suq tal-konsumaturi u d-distribuzzjoni – Lejn suq intern tal-konsumaturi u 
d-distribuzzjoni iktar effikaċi u ġust sal-2020' (COM(2010)0355), u d-dokument ta' 
ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni dwar is-Servizzi fis-Suq Intern (SEC(2010)0807),

– wara li kkunsidra r-reazzjonijiet għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni dwar ir-
rapport ta' monitoraġġ tas-suq tal-Konsumaturi (li sar mill-5 ta' Lulju sal-
10 ta' Settembru 2010),

– wara li kkunsidra r-Roundtable dwar suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u ġust għall-
kumpanniji u għall-konsumaturi mwaqqaf mill-Kumitat tiegħu għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur fil-25 ta' Jannar 2011,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-
20 ta' Jannar 2011 dwar l-'Eżerċizzju ta' sorveljanza tas-suq tal-konsumaturi u d-
distribuzzjoni – Lejn suq intern tal-konsumaturi u d-distribuzzjoni iktar effikaċi u ġust 
sal-2020',

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2010 intitolata 
‘Lejn Att dwar is-Suq Uniku – Għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna: 50 
proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju u l-iskambji ma' xulxin’ (COM(2010)0608),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Professur Monti tad-9 ta' Mejju 2010 intitolat 'Strateġija 
Ġdida għas-Suq Uniku',

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Diċembru 2010 dwar l-Att dwar 
is-Suq Uniku,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Ottubru 2010 dwar 
'Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea' (COM(2010)0543),

– wara li kkunsidra r-raba' edizzjoni tat-'Tabella ta' Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur 
– biex il-Konsumaturi jkollhom iktar għażla' (edizzjoni tal-ħarifa– Ottubru 2010), u l-
ħames edizzjoni tat-'Tabella ta' Valutazzjoni tal-Kundizzjonijiet tal-Konsumatur –
Konsumaturi f'posthom fis-suq uniku' (edizzjoni tar-rebbiegħa – Marzu 2011),

– wara li kkunsidra l-21 edizzjoni tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern ippubblikata 
fit-23 ta' Settembru 2010,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta'  Marzu 2010 intitolata 
'Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),
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– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Ġunju 2008 intitolata 
‘Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir’ - ‘Att dwar in-Negozji ż-Żgħar’ għall-Ewropa 
(COM(2008)0394),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra ħlasijiet tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali1,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati mal-applikazzjoni ta' ċerti regoli 
tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-
suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) 
Nru 339/933,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li tħassar 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq intern5,

– wara li kkunsidra r-rapport tat-22 ta' Frar 2011 dwar il-proposta għal direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-Konsumatur (A7-0038/2011),

– wara li kkunsidra l-abbozz tas-26 ta' Jannar 2011 dwar il-Governanza u s-Sħubija fis-Suq 
Uniku (2010/2289(INI)),

– wara li kkunsidra l-abbozz tat-13 ta' Jannar 2011 dwar is-Suq Uniku għall-Impriżi u t-
Tkabbir (2010/2277(INI)),

– wara li kkunsidra l-abbozz tat-12 ta' Jannar 2011 dwar is-Suq Uniku għall-Ewropej 
(2010/2278(INI)),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Ottubru 2010 dwar il-futur tal-
istandardizzazzjoni Ewropea6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-21 ta' Settembru 2010 dwar l-ikkompletar tas-
suq intern għall-kummerċ elettroniku7,

                                               
1 ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1.
2 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 21.
3 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.
4 ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.
5 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
6 Testi adottati, P7_TA(2010)0384.
7 Testi adottati, P7_TA(2010)0320.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta’ Mejju 2010 dwar ir-realizzazzjoni tas-suq 
uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2010 dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2010 dwar it-Tabella ta' 
Valutazzjoni tas-Suq Intern3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2010 dwar is-SOLVIT4,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-investigazzjoni u r-
rimedji tal-abbuż ta' poter min-negozji kbar li joperaw fl-Unjoni Ewropea5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-
0000/2011),

A. billi x-xejra lejn il-protezzjoniżmu fl-Ewropa hi allarmanti,

B. billi l-ekonomija reali jeħtieġ li terġa' titqiegħed fiċ-ċentru tal-aġenda politika biex 
tillibera l-potenzjal kollu tas-Suq Uniku,

C. billi s-suq tal-konsumaturi hu komponent kruċjali tal-impenn tagħna li nerġgħu nvaraw is-
Suq Uniku,

Viżjoni għal aktar kompetittività, tkabbir u impjiegi

1. Jisħaq li s-settur tal-konsumaturi hu forza motriċi għal tkabbir, kompetittività u impjiegi 
fl-Ewropa u għandu rwol importanti biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija tal-UE2020; 

2. Jissottolinea li l-bejjiegħa qed joffru modi diversi u moderni kif ibigħu l-prodotti u s-
servizzi u jikkontribwixxu għall-għażla tal-konsumatur u opportunitajiet ta' impjieg 
flessibbli, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ; 

3. Jitlob lill-Istituzzjonijiet tal-UE biex jagħtu l-ogħla prominenza politika lis-settur tal-bejgħ 
lill-konsumaturi bħala pilastru tal-Att dwar is-Suq Uniku; 

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinforza koordinazzjoni ta' politika trażversali u tieħu approċċ 
olistiku u fit-tul lejn is-settur tal-bejgħ lill-konsumaturi; 

5. Jiddispjaċih li ostakli serji għadhom ixekklu s-settur tal-bejgħ lill-konsumaturi milli jilħaq 
il-potenzjal sħiħ tiegħu; jisħaq il-bżonn li jindirizzahom mingħajr dewmien; 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0186.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0046.
3 Testi adottati, P7_TA(2010)0051.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0047.
5 Testi adottati, P6_TA(2008)0054
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6. Jissottolinea li l-bejjiegħa u l-fornituri għandhom responsabbilità konġunta biex jagħmlu 
suq tal-konsumaturi aktar effiċjenti u ġust. 

7. Jikkunsidra li l-mira prinċipali trid tkun fuq l-infurzar effettiv tal-prinċipji tat-Trattati, ir-
regolamenti u l-istrumenti eżistenti tas-suq intern, u awtoregolamentazzjoni, iktar milli 
jittieħed approċċ regolatorju;

Tneħħija ta' ostakli għall-moviment ħieles ta' prodotti u servizzi

8. Huwa mħasseb li regoli nazzjonali restrittivi, interpretazzjonijiet diverġenti u infurzar 
inadegwat jfixklu l-moviment ħieles ta' prodotti u servizzi fl-UE; jisħaq li r-rekwiżiti għal 
testijiet u reġistrazzjonijiet addizzjonali, in-nuqqas ta' rikonoxximent ta' ċertifikati u 
standards, restrizzjonijiet territorjali fuq il-provvista u miżuri simili joħolqu spejjeż żejda 
għall-konsumaturi u bejjiegħa, b'mod partikolari lill-SMEs;

9. Jirrikonoxxi l-bżonn għal analiżi ulterjuri tad-differenza fil-prezzijiet fl-UE, sabiex jiżgura 
trasparenza fil-prezz lill-konsumatur, mingħajr preġudizzju lejn ir-regoli nazzjonali fiskali 
u tas-suq tal-ħaddiema. 

10. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimplimentaw b'mod sħiħ u korrett is-suq intern –
partikolarment il-Pakkett dwar l-Oġġetti, id-Direttiva dwar is-Servizzi, id-Direttiva dwar 
il-Ħlasijiet Tard, id-Direttiva tal-Kummerċ elettroniku u l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar –
kif ukoll biex ineħħu overlaps u jnaqqsu l-piżijiet amministrattivi; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni biex tissorvelja l-Istati Membri iktar mill-qrib sabiex tnaqqas id-
defiċit ta' traspożizzjoni u tiżgura rikonoxximent reċiproku effettiv ta' prodotti u servizzi; 
jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura wkoll is-simplifikazzjoni ta' regoli eżistenti;

12. Jinkoraġġixxi federazzjonijiet kummerċjali, megħjuna mill-Kummissjoni, biex 
jipprovdu iktar informazzjoni, taħriġ u pariri legali lill-partijiet interessati dwar id-drittijiet 
tagħhom u l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħhom, bħas-SOLVIT;

13. Jisħaq li sistema ta’ ħlasijiet frammentata hija ostaklu għall-kummerċ; jitlob lill-
Kummissjoni biex ittejjeb is-SEPA sabiex tiżviluppa servizz ta’ ħlas bażiku disponibbli 
għall-cards kollha, li jżid t-trasparenza fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet u jnaqqas t-tariffi tal-
iskambji, u jiżgura trasferimenti bankarji aktar rapidi fi ħdan l-UE;

Jinfetaħ l-aċċess għas-suq lil kumpaniji u konsumaturi

14. Jinnota t-tħassib espress minn partijiet mis-soċjetà ċivili u l-SMEs dwar iż-żieda f'ċentri 
kummerċjali t-tnaqqis f'ħwienet u swieq lokali f'żoni remoti u ċ-ċentru tal-irħula; jisħaq li 
l-ippjanar kummerċjali m'għandux jissagrifika l-libertà tal-għażla tal-konsumatur;

15. Jikkunsidra li l-aċċessibilità trid tiġi indirizzata skont is-sussidjarjetà; jissottolinea, 
madankollu, li l-ippjanar lokali m'għandux idur mad-Direttiva dwar is-Servizzi u joħloq 
ostakli moħbija għal-istabbiliment tal-bejjiegħa;

16. Jenfasizza li l-kummerċ elettroniku jikkumplimenta b'mod importanti n-negozju offline u 
azzjoni xierqa trid tittieħed biex tiżviluppa l-potenzjal kollu tiegħu; jitlob lill-
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Kummissjoni biex tinkludi fil-Komunikazzjoni dwar il-kummerċ elettroniku li ġejja 
miżuri li jsaħħu l-kunfidenza, b'mod partikolari billi tissimplifika r-reġistrazzjoni ta' 
dominji transkonfinali, ittejjeb il-ħlas sikur online u tiffaċilita l-irkupru transkonfinali tad-
djun;

17. Jiddispjaċih għan-numru sinifikanti ta' ostakli għal-libertà ta' stabbiliment tan-negozjanti 
fl-UE; hu mħasseb, b'mod partikolari, minħabba ċerti liġijiet dwar in-negozju nazzjonali u 
t-taxxa, li għandhom effett diskriminatorju de facto kontra bejjiegħa barranin; 

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex taġixxi b'aktar saħħa kontra kwalunkwe Stat Membru li jikser 
il-prinċipji interni tas-suq, biex tħaffef il-proċeduri ta' ksur permezz ta' 'approċċ rapidu' u 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew kull sitt xhur dwar każi riżolti fil-qasam tal-bejgħ lill-
konsumaturi;

Indirizzar ta' prattiki kuntrattwali u kummerċjali f'relazzjonijiet bejn in-negozji

19. Jafferma mill-ġdid li l-kompetizzjoni ħielsa u l-libertà kuntrattwali huma fundamentali 
għal suq tal-konsumaturi li jaħdem tajjeb;

20. Jirrikonoxxi li l-kumpaniji għandhom saħħa differenti fis-suq, li jeħtiġilhom jaġixxu 
b'mod ekonomikament xieraq u li l-UE trid li qawwiet ekonomiċi jikkompetu globalment; 

21. Jinnota, madankollu, tħassib mifrux dwar dominazzjoni tas-suq mill-parteċipanti l-kbar, 
ikkunsidrati li jimponu termini inġusti fuq fornituri u negozjanti iżgħar, pereżempju 
permezz ta' mekkaniżmi ta' distribuzzjoni selettiva, prattiki ristrettivi, kontroll tal-
prezzijiet u tneħħija mil-listi bla preavviż, għaldaqstant titħawwad il-kompetizzjoni. 
jissottolinea li l-katina kollha tal-forninment ta' provvisti tiġi affettwata min tali prattiki;

22. Jenfasizza li l-iżilupp ta' marki privati m'għandux jaffettwa l-għażla tal-konsumatur jew il-
possibilità li l-SMEs jespandu;

23. Jikkunsidra li 'ikkupjar parasitiku', li jista' jirriżulta mir-rwol doppju ta' bejjiegħ bħala 
konsumatur u kompetitur ma' manufatturi ta' ditti, hi prattika inaċċettabbli li għandha tiġi 
indirizzata mingħajr dewmien;

24. Jirrikonoxxi l-bżonn ta' relazzjonijiet ibbilanċjati u trasparenza fil-katina tal-forniment tal-
bejgħ lill-konsumaturi; jisħaq fuq il-bżonn li ngħaddu mill-konfrontazzjoni għad-djalogu 
bbażat fuq il-fatti, sabiex tiġi restawrata l-kunfidenza u jiġi permess negozjar aktar ġust u 
bl-istess kundizzjonijiet għal kulħadd.

25. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jissodisfaw u jinfurzaw b'mod koerenti 
l-liġi dwar il-kompetizzjoni, u fejn hu applikabbli fil-livell nazzjonali, il-liġijiet dwar il-
kompetizzjoni inġusta u kontra l-monopolju;

26. Isostni x-xogħol eċċellenti li qed jitwettaq mill-Pjattaforma tal-Esperti dwar il-prattiki 
kuntrattwali B2B tal-Forum ta' Livell Għoli dwar it-Titjib fil-Funzjonament tal-Katina ta' 
Provvista tal-Ikel, b'mod partikolari biex jiddefinixxu, jelenkaw u jivvalutaw 
x'jikkostitwixxi prattika kummerċjali inġusta, ibbażata fuq dejta u eżempji konkreti;
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27. Jirrikonoxxi l-bżonn espress minn xi partijiet interessati biex jittieħed approċċ usa' u 
orizzontali, li jestendi l-iskop lil hinn mill-industrija agroalimentari. jitlob lill-
Kummissjoni u l-federazzjonijiet industrijali, bi tkomplija fuq ix-xogħol li qed jitwettaq 
fil-Pjattaforma tal-Esperti, biex jesploraw il-possibilitajiet li jinħoloq forum miftuħ ġdid li 
jiffoka fuq il-bejgħ lill-konsumaturi fl-intier tiegħu;

28. Jappoġġa bil-qawwa, fl-istess ħin, ix-xogħol intensiv li qed jitwettaq mill-federazzjonijiet 
tal-bejjiegħa u tal-fornituri biex jistabbilixxu djalogu informali u mekkaniżmi għall-
konsultazzjoni regolari fir-rigward tal-liġi dwar il-kompetizzjoni. jilqa' l-inizjattiva 
volontarja li jaqblu fuq dikjarazzjoni dwar prinċipji komuni għal prattiki tajbin ta' 
negozjar fil-katina tal-forniment għall-bejgħ lill-konsumaturi; 

29. Jinnota bi tħassib li strumenti legali eżistenti mhux qed jintużaw kif suppost, speċjalment 
mill-SMEs biex jiddefendu d-drittijiet tagħhom, minħabba dipendenza ekonomika u 
tħassib dwar telf ta' kummerċ; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u l-
federazzjonijiet tan-negozju biex jidentifikaw modi sabiex tiġi restawrata l-kunfidenza u 
jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-sistemi ġuridiċi, inkluża l-possibilità ta' lmenti anonimi;

30. Jitlob lill-Kummissjoni biex tippubblika, sa tmiem l-2011, Komunikazzjoni bil-liġijiet 
nazzjonali u għodod disponibbli biex jintużaw fil-prattika kummerċjali u relazzjonijiet 
kuntrattwali, u biex tivvaluta bir-reqqa jekk dawn ir-regoli humiex qed jiġu infurzati kif 
suppost u jekk jeħtieġx azzjoni ulterjuri;

31. Jikkunsidra li, iktar milli titressaq leġiżlazzjoni, għandhom jiġu esplorati mekkaniżmi 
alternattivi u informali tar-riżoluzzjoni tal-kontroversji u ssir evalwazzjoni tal-effikaċja 
tagħhom;

32. Jitlob lill-Kummissjoni u operaturi fil-katina tal-forniment tal-bejgħ lill-konsumaturi biex 
jirrappurtaw lill-Parlament kull sena dwar il-progress li jsir fil-pjattaformi eżistenti u dwar 
mekkaniżmi ta' djalogu informali; jissuġġerixxi li r-riżultati għandhom jiġu diskussi waqt 
Roundtable dwar is-Suq tal-Konsumaturi organizzata mill-Kumitat tiegħu għas-Suq Intern 
u l-Ħarsien tal-Konsumatur;

Tisħiħ tal-effiċjenza u tal-konsum sostenibbli – prattiki innovattivi

33. Jilqa' l-fatt li l-bejjiegħa u l-fornituri kienu minn ta' quddiem rigward ir-r-responsabbilità 
ħadra u jsostni l-impenji li ħadu favur konsum sostenibbli;

34. Jenfasizza li l-bejjiegħa u l-fornituri jġibu 'l quddiem ir-riċerka u l-iżvilupp; 
jinkoraġġihom jinvestu f'teknoloġiji ġodda biex itejbu aktar il-loġistika u t-trasport, l-
effiċjenza enerġetika, ir-rimi ta' skart u mballaġġ, u biex jiskambjaw bejniethom il-prattiki 
tajbin; 

35. Jitlob il-partijiet interessati biex jieħdu inizjattivi ulterjuri biex jiġġieldu l-ħela tal-ikel;

36. Jilqa' l-ftehim konġunt tal-EuroCommerce u UNI-Europa, li juri li d-djalogu soċjali qed 
jaħdem tajjeb fil-kummerċ; jirrikonoxxi li hemm bżonn isir iktar biex tiżdied l-
informazzjoni lill-konsumatur dwar ir-responsabbilità soċjali tal-bejjiegħa, biex l-
investimenti f'teknoloġiji ġodda u l-kapital uman ikunu paralleli, kif ukoll fil-ġlieda kontra 
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l-ekonomija informali;

It-Triq 'il quddiem

37. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprepara Pjan Ewropew ta' Azzjoni komprensiv dwar il-
Bejgħ lill-konsumaturi ħalli tfassal strateġija, tibni fuq il-kisbiet u tindirizza l-kwistjonijiet 
li fadal, b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi għas-settur;

38. Jinkuraġġixxi bejjiegħa u fornituri biex jieħdu sehem b'mod attiv f'djalogu miftuħ, 
kostruttiv u kontinwu ħalli jintlaħqu soluzzjonijiet pragmatiċi; jistieden lill-Istituzzjonijiet 
tal-UE biex isostnu dan il-proċess b'mod attiv;

39. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Viżjoni għal aktar kompetittività, tkabbir u impjiegi

Dan ir-rapport hu dwar il-ħolqien ta' impjiegi billi jitwarrbu l-konfini, il-limiti u l-piżijiet tan-
negozju fl-Ewropa.

Is-settur tal-konsumaturi hu pilastru tal-ekonomija Ewropea; suq dinamiku li jimpjega mal-
20 miljun persuna, dan jagħmel tajjeb għal 4.2% tal-PDG tal-UE u jirrappreżenta 20% tal-
SMEs Ewropej. Bejjiegħa jipprovdu wkoll servizzi, b'modi avvanzati ġodda u differenti tax-
xiri, bħall-bejgħ dirett, u joffru aċċess faċli għas-swieq tal-ħaddiem.

Għalkemm il-bejgħ kien relattivament tajjeb matul il-kriżi, iż-żieda fin-nazzjonaliżmu 
ekonomiku qed tikkomplika n-negozju fl-UE. Għad hemm ostakli qodma, waqt li qed 
jinħolqu oħrajn ġodda, li jaffetwaw il-klima kummerċjali kif ukoll l-investiment u l-ħolqien 
ta' impjiegi minn bejjiegħa barranin.

Ir-Rapporteur iwissi dwar il-protezzjoniżmu u jsejjaħ għal tmexxija politika li terġa' 
tqiegħed l-ekonomija reali fiċ-ċentru tal-aġenda politika. Ir-rapport huwa sejħa għall-azzjoni 
biex jinfetħu l-moviment ħieles u l-istabbiliment fl-Ewropa kollha kemm hi, abbażi ta' 
relazzjonijiet kummerċjali ġusti, bilanċjati u trasparenti u fuq konsum sostenibbli.

Spiss wisq, jinħolqu ostakli nazzjonali ġodda biex jipproteġu l-impjiegi u l-SMEs; minflok, l-
ostakli tan-negozju fl-Ewropa għandhom jitneħħew biex jiġu promossi l-impjiegi u l-SMEs.
Madankollu, it-tħassib leġittimu ta' nies li qed jitilfu xogħlhom u tal-SMEs li jitilfu n-negozju 
għandu jittieħed bis-serjetà fi żmien ta' kriżi tad-dejn pubbliku. Jeħtieġ li d-djalogu jiġi 
intensifikat fil-livelli kollha biex intejbu l-fehim, inreġġgħu l-kunfidenza u nindirizzaw id-
diffikultajiet.

Ir-Rapporteur jadotta linja mhux regolatorja ċara u jagħti input speċifiku dwar mezzi oħra li 
jridu jiġu esplorati qabel nirrikorru għal regolament ġdid. Sa ċertu punt, diġà jeżistu regoli 
xierqa iżda infurzar mhux adegwat xekkel il-moviment ħieles. Il-mira għandha tkun fuq l-
infurzar u l-armonizzazzjoni tar-regoli eżistenti. Hi meħtieġa azzjoni deċiża kontra r-
restrizzjonijiet nazzjonali u kwalunkwe ksur tar-regoli tas-suq intern, bl-użu tal-istrumenti 
kollha disponibbli, b'mod partikolari l-liġi dwar il-kompetizzjoni u l-proċeduri ta' ksur.

Fil-fatt, il-liġi dwar il-kompetizzjoni, b'mod partikolari dwar l-abbuż ta' pożizzjoni dominanti 
u prattiki mhux leali, tiġi applikata primarjament għall-manufatturi u inqas għall-bejjiegħa. Il-
proċeduri ta' ksur bħalissa huma twal u oskuri. Il-Kummissjoni għaldaqstant hi mitluba 
tissimplifika l-proċeduri u tintroduċi normi ta' riferiment, bla ħsara  għar-rigorożità.

II. Il-proċess preparatorju: involviment tal-komunità kummerċjali
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Dan ir-rapport hu orjentat lejn l-azzjoni. L-għan hu li jagħti tweġibiet konkreti lil problemi 
konkreti li qed jaffettwawa l-operaturi tal-bejgħ. Ir-Rapporteur jiffoka fuq x'jista' jsir fuq livell 
Ewropew biex tidħol iktar effiċjenza u ġustizzja fil-katina tal-forniment ta' provvisti, biex il-
konsumaturi jibbenefikaw minn suq aktar integerat.
Ir-Rapporteur ħadem max-Shadow Rapporteurs u mal-Kummissjoni skont il-linji li ġejjin:

- Tqegħid ta' prijoritajiet mir-Rapport tal-Kummissjoni dwar il-Monitoraġġ tas-Suq tal-
Konsumaturi, billi jiffoka fuq il-kwistjonijiet l-iktar problematiċi u ta' pressjoni relevanti 
għall-irkupru tal-Ewropa;

- Involviment f'konsultazzjoni tul ħames xhur u ta' natura wiesgħa, fonda, transettorjali u 
transnazzjonali, ma' fornituri u bejjiegħa żgħar u kbar, bejjiegħa indipendenti, 
assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, ditti Ewropej u federazzjonijiet tal-kummerċ, biex jiġu 
identifikati l-problemi ta' kuljum tagħhom1;

- Valutazzjoni tax-xogħol li għaddej, sabiex tiġi evitata ripetizzjoni u jiġu megħjuna l-iktar 
inizjattivi rilevanti mibdija.

Konsultazzjonijiet u dibattiti pubbliċi huma modi kif ġew indirizzati wħud mit-tensjonijiet u 
twarrab in-nuqqas ta' fiduċja. F'dan ir-rigward, ir-rapport għandu l-iskop li jkun dokument 
attiv u punt ta' tluq għal djalogu iktar intensiv fost dawk kollha kkonċernati.

Ix-xogħol preparatorju, imwettaq b'mod parallel mal-konsultazzjoni pubblika dwar l-Att tas-
Suq Uniku, juri kemm hi relevanti t-tlestija tas-suq uniku għall-bejgħ sabiex jilħaq il-potenzjal 
kollu tiegħu.

Dan ir-Rapport hu uniku, minħabba li analiżi profonda tas-settur tal-konsumatur ma saritx 
mill-Kummissjoni dawn l-aħħar snin.

III. Tneħħija ta' ostakli għall-moviment ħieles ta' prodotti u servizzi

Skont evidenza mill-partijiet interessati, ir-Rapporteur identifika każijiet ta' ostakli għall-
moviment ħieles ta' prodotti u servizzi. Per eżempju, il-ġobon Olandiż irid jerġa' jiġi 
ppakkettat biex jinbigħ fi Franza minħabba regoli differenti dwar il-piż u d-daqs; ġugarelli 
kkunsidrati sikuri fir-RU jeħtieġu testijiet addizzjonali biex jinbigħu fil-Ġermanja; siġġijiet 
għandhom bżonn ċertifikat kontra l-użu għat-tortura meta jinbigħu fl-Italja; regolamenti dwar 
in-nar fl-Ungerija jimpedixxu l-importazzjoni ta' twapet għal-lukandi; regoli dwar iċ-ċikkulata 
huma differenti fi Spanja.

                                               
1 Lista ta' entitajiet ikkonsultati disponibbli mat-talba.
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Miżuri nazzjonali fframmentati u restrittivi jikkawżaw burokrazija u spejjeż mhux 
neċessarji, speċjalment għall-SMEs. Għodod eżistenti, bħas-SOLVIT u s-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), għandha tintuża aħjar biex tneħħi ostakli prattiċi.

Sistema ta' ħlas ifframmentata xxekkel il-kummerċ ħieles fl-UE u somom kbar jintilfu 
kwotidjanament f'spejjeż tat-tranżazzjonijiet. Armonizzazzjoni ta' ħlas fl-UE għandha tkun 
priorità. Il-potenzjal innovattiv tal-ħlas tal-internet u tal-mobile irid jiġi kkunsidrat ukoll waqt 
ir-reviżjoni taż-Żona Unika ta' Pagament bl-Euro (SEPA).

IV. Jinfetaħ l-aċċess għas-suq lil kumpaniji u konsumaturi

L-ippjanar urban hu kompetenza nazzjonali u s-sussidjarjetà għandha tirrenja.
Madankollu, ir-regoli tal-ippjanar m'għandhom, direttament jew indirettament, 
jostakolaw il-libertà tal-istabbiliment.

Aċċessibilità għall-konsumaturi

Id-dibattitu bejn iċ-ċentri kummerċjali u l-ħwienet hu polarizzat. Hemm tħassib li n-numru ta' 
ħwienet lokali li joffru prodotti tradizzjonali qiegħed jonqos ħafna fl-Ewropa. Li dak li jkun 
ma jkollux karozza jew ma jkunx jixtieq jużaha għal raġunijiet ambjentali, l-età, l-għajxien 
fiċ-ċentru ta' belt jew f'żona remota, m'għandhomx jaffetwaw il-libertà tal-għażla taċ-ċittadin.

Żieda fil-kunfidenza fil-kummerċ online tista' tgħin biex il-prodotti jitqarrbu lejn il-
konsumatur. Għaldaqstant ir-Rapporteur isejjaħ għal azzjoni li tillibera l-potenzjal tal-
kummerċ elettroniku.

Spiss jiġi ppuntat s-saba' lejn il-ktajjen kbar u l-kumplessi kummerċjali talli l-ħwienet iż-
żgħar qed jagħlqu. L-istampa, madankollu, hi aktar kumplessa. Ċentri kummerċjali u punti ta' 
bejgħ joffru wkoll il-benefiċċju ta' punt uniku ta' waqfa, xiri pjaċevoli u prezzijiet attraenti. Il-
problema mhix biss bejn iż-żgħir u l-kbir, iżda biex inkunu iktar preċiżi fil-katina kollha:
fornituri, bejjiegħa, propjetarji.

Il-mistoqsijiet ta' kif l-aħjar li tiġi offruta għażla ħielsa lill-konsumaturi, taħlita bbilanċjata ta' 
ħwienet żgħar u kbar u relazzjonijiet ġusti, filwaqt li tiġi żgurata kompetizzjoni ħielsa, 
għandhom jiġu analizzati. Djalogu aktar kostruttiv bejn dawk kollha kkonċernati hu 
neċessarju.

Aċċessibilità għall-kummerċ

Teżisti evidenza li żdiedu ostakli moħbija u perikolużi. Per eżempju, xi awtoritajiet lokali 
imponew liċenzji ġodda dwar il-bejjiegħa, li jeskludu b'mod de facto numru ta' fornituri ta' 
servizzi f'tali żona. F'reġjuni oħra, iddaħħlu kwoti biex jiddefinixxu l-livell ta' kompetizzjoni 
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permess f'tali abitat. B'konsegwenza ta' dan, il-bejjiegħa l-kbar setgħu jiftħu biss numru 
limitat ta' ħwienet.

Iktar ovvji huma l-liġijiet dwar in-negozju u t-taxxa adottati riċentement f'diversi pajjiżi, 
inkluża l-liġi dwar it-taxxa fl-Ungerija. Filwaqt l-politika fiskali hi responsabbilità nazzjonali, 
din it-taxxa taffetwa prinċipalment b'mod de facto l-kumpaniji barranin. Matul iż-żjara tad-
delegazzjoni tal-IMCO f'Budapest (22-24 ta' Frar), ir-Rapporteur qajjem il-kwistjoni mal-
awtoritajiet Ungeriżi. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda teżamina l-konformità ta' din il-liġi 
mat-Trattati.

V. Indirizzar ta' prattiċi kuntrattwali u kummerċjali f'relazzjonijiet bejn in-
negozji

Ir-relazzjonijiet kuntrattwali u kummerċjali B2B ilhom kontroversjali għal żmien twil u 
ħadd ma jgawdi mit-tensjonijiet fil-katina tal-forniment għall-bejgħ lill-konsumaturi.

Hemm tħassib kbir dwar id-dominazzjoni tas-suq minn ftit parteċipanti kontra varjetà ta' 
fornituri u negozjanti. Studju ta' każijiet juri tendenzi ta' distribuzzjoni selettiva, prattiki 
ristrettivi, kontroll tal-prezz u tneħħija mil-lista unilaterali. Pereżempju, żieda fil-prezz tal-
kommoditajiet spiss iġorruha l-fornituri żgħar, li jiġġiegħlu jnaqqsu l-marġni tagħhom. Il-
prezzijiet tax-xiri jitranġaw parzjalment u b'dewmien twil; alternattiva oħra hi li l-fornituri 
jitbiddlu mingħajr avviż.  

Madankollu, għal darb'ohra l-istampa hi kumplessa u l-katina sħiħa ta' forniment għall-bejgħ 
lill-konsumaturi tiġi affettwata minn dawn il-prattiki. Per eżempju, id-ditti l-kbar għandhom 
ingranaġġ min-negozjati, minħabba l-'prodotti essenzjali'. Min-naħa l-oħra, il-bejjiegħa 
jistgħu jneħħu mil-lista prodotti inqas magħrufa li huma tal-istess ditta.

Il-pressjoni biex jitnaqqsu l-ispejjeż u l-prezzijiet tax-xiri, kif ukoll kompetizzjoni ħarxa bejn 
il-ktajjen, kultant twassal, mingħajr ma wieħed irid, għal prattiki inġusti matul in-negozjati. Il-
bejjiegħa l-kbar spiss iħossu li diskussjonijiet dwar prattiki inġusti jsiru minħabba 
perċezzjonijiet żbaljati u tmaqdir, filwaqt li oħrajn iħossu li l-bejjiegħa l-kbar ma jridux 
jagħrfu l-verità u huma difensivi.

Jifdal mistoqsijiet fundamentali x'jiġu investigati abbażi ta' evidenza dwar il-fatti: iż-żieda fil-
konċentrazzjoni ta' bejjiegħa tħawwad il-kompetizzjoni ħielsa? ix-xiri ċċentralizzat 
jippermetti aċċess ugwali għas-suq għall-SMEs? il-konvenjenza loġika qiegħda tippreċedi l-
kwalità tal-prodott u l-varjetà bħala l-kriterja tax-xiri? Aktar importanti, il-konsumaturi iridu 
biss inqas prezzijiet jew iridu wkoll valur għal flushom? Il-konsumaturi għandhom l-istampa 
sħiħa biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati?

Il-multiplikazzjoni tad-ditti privati qiegħda tippolarizza wkoll u teħtieġ dibattitu ulterjuri u 
tqajjim ta' kuxjenza dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Il-Kummissjoni kkonkludiet fi studju 
riċenti li, għalissa, id-ditti privati mhux inaqqsu l-għażla u l-innovazzjoni. Iżda t-tibdil ta' 



PE458.748v01-00 14/15 PR\857332MT.doc

MT

prodotti tad-ditta ma' marki privati hi veru minħabba l-konsumatur? Barra dan, l-ikkupjar 
joħloq tħassib serju għall-manufatturi tad-ditti u jrid jiġi indirizzat.

Barra dan, il-ħelsien kuntrattwali u t-tisħiħ tal-konsumatur huma fundamentali. Irid ikun 
hemm bilanċ tajjeb u negozjati ġusti mingħajr ma jitħawdu d-dinamiċi tas-suq. Eżempji tajba 
ta' azzjoni kreattiva tal-SMEs jinkludu l-formazzjoni ta' strutturi korporattivi fin-negozjati ma' 
parteċipanti akbar.

Madankollu, hemm riluttanza li jieħdu azzjoni legali. L-ispiża ta' mekkaniżmi ta' twissija 
huma spiss għoljin wisq. L-aċċess għas-sistemi ġuridiċi għandu jiġi ffaċilitat u għandhom 
jinstabu mezzi alternattivi għar-riżoluzzjoni tal-kontroversji. L-effettività ta' regoli nazzjonali 
stabbilit biex jippenalizzaw prattiki inġusti għandhom jiġu analizzati iktar mill-Kummissjoni 
biex tiddetermina liema soluzzjonijiet jaħdmu u jekk hemmx bżonn ta' azzjoni ulterjuri.

Soluzzjoni għall-prattiki inġusti

F'dawn l-aħħar xhur, ir-Rapporteur inkuraġġixxa il-partijiet kollha kkonċernati biex 
ma jibqgħux jippuntaw s-swaba' u jiċħdu imma jgħaddu għad-djalogu.

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi tliet opzjonijiet iktar milli jirrakomanda soluzzjoni soda, meta 
tikkunsidra li l-Pjattaforma tal-Esperti dwar il-prattiċi kuntrattwali B2B għadha fil-fażi inizjali 
u din ser tieħu sentejn oħra.

- Intensifikati iktar d-diskussjonijiet li għaddejin fil-Pjattaforma tal-Esperti biex jassessjaw u 
jiieħdu ħsieb prattiki inġusti. Bħala pass lejn l-istabbiliment tal-fatti, ir-Rapporteur jilqa' s-
sondaġġ dwar prattiki inġusti kondott riċentement mis-CIAA (Konfederazzjoni tal-Industriji 
tal-Ikel u x-Xorb) u l-AIM (Assoċjazzjoni Ewropea tad-Ditti).
- Twaqqif ta' forum, li jestendi l-iskop lil hinn mill-politika industrijali tal-ikel agro u jiffoka 
speċifikament fuq il-bejgħ globali.

- Idealment, bidu ta' inizjattivi volontarji mill-komunita' kummerċjali. Progress sar u qed 
joħorġu sinjali ta' xewqa li jiġu rrikonoxxuti l-problemi u involviment f'djalogu kostruttiv. Ir-
Rapporteur jispera ħafna li l-konsultazzjoni intensiva li għaddejja tiżviluppa 
f'awtoregolazzjoni u impenji konkreti, bħal 'djalogu regolari' u aderenza ma' prinċipji etiċi.

Kwalunkwe opzjoni m'għandiex tiddupplika x-xogħol tal-Pjattaforma tal-Esperti, iżda 
minflok tgħin il-proċess li għaddej.

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet interessati jiltaqgħu madwar 
Rountable tas-Suq tal-Konsumaturi kull sena biex isir segwitu tal-progress li sar fid-
djalogu.

VI. Tisħiħ tal-effiċjenza u tas-sostenibbiltà – prattiki innovattivi

Il-bejgħ għandu rwol kbir fl-iżvilupp ta' ekonomija sostenibbli u għandu jkompli jippromwovi 
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konsum sostenibbli billi joffri aċċess faċli għall-prodotti ta' kwalità. Eżempji tajbin ta' 
impenji volontarji jinkludu d-Dikjarazzjoni tal-ERRT dwar l-Enerġija, il-WayAhead, il-
Forum tal-Bejgħ dwar is-Sostenibbiltà, il-Forum Globali dwar il-Konsum Sostenibbli, il-
Forum tal-Prodotti tal-Konsumatur u r-Rispons Effiċjenti tal-Konsumatur.

Ir-Rapporteur jinkuraġġixxi s-settur tal-konsumaturi biex jinvestu iktar f'soluzzjonijiet 
innovattivi għal-loġisitika u t-trasport, effiċjenza enerġetika, kif ukoll l-imballaġġ u r-rimi tal-
iskart. Ir-Rapporteur jappella wkoll għal azzjoni miftiehma biex tiġġieled il-ħela tal-ikel.

Il-bejgħ hu settur fejn id-djalogu soċjali jidher li jaħdem sew. Ir-Rapporteur jilqa' l-fatt li 
EuroCommerce u UNI-Europa laħqu ftehim konġunt u jsostnu l-kontenut tiegħu.

VII. It-Triq 'il quddiem

Wasal iż-żmien li jiġu rikonoxxutu l-kisbiet, il-problemi speċifiċi u l-isfidi tas-settur tal-
konsumatur. Ir-Rapporteur isejjaħ għal Pjan ta' Azzjoni tal-UE integrat dwar il-Bejgħ, biex 
jiżviluppa qafas ta' politika bi proposti konkreti li jindirizzaw il-kwistjonijiet li fadal b'approċċ 
pragmatiku.

Finalment, issa jmissha titkellem il-komunità tal-konsumaturi. Inizjattivi volontarji għandhom 
jiġu mgħassa mill-viċin u evalwati mill-istituzzjonijiet tal-UE. Kwalunkwe opzjoni oħra 
m'għandiex tiġi eskluża a priori. It-triq 'il quddiem tiddependi fuq l-effikaċja tal-
awtoregolamentazzjoni.


