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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija ġdida għall-Politika tal-Konsumatur
(2011/2149(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif inhuma 
inkorporati fit-Trattati bl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropeja (TUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jistipula li ‘is-suq intern għandu jikkomprendi arja bla fruntieri interni, li fiha l-
moviment liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital huwa żgurat skond id-
dispożizzjonijiet tat-Trattati’,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-Trattat tal-UE, li jorbot l-Unjoni biex taħdem għal 
'ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta' 
mpjieg u progress soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni u ta' titjib tal-kwalità tal-ambjent',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9 tat-Trattat FUE, li jistipula li ‘fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-
ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma' livell għoli ta' 
edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 TFUE, li jistipula li 'il-ħtiġijiet għall-ħarsien ta' l-ambjent 
għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
ta' l-Unjoni, partikolarment bl-għan li jinkoraġixxu żvilupp sostenibbli',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tat-TFUE, li jistipula li 'fid-definizzjoni u l-
implementazzjoni ta' politika u attivitajiet oħra ta' l-Unjoni għandu jingħata' kont tal-
ħtiġijiet tal-ħarsien tal-konsumatur',

– wara li kkunsidra l-Artikolu 14 TFUE u l-Protokoll 26 tiegħu dwar servizzi ta' interess 
(ekonomiku) ġenerali,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew dwar Ewropa 
2020, strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tas-6 ta' Lulju 2011 dwar il-pożizzjoni tal-
Kunsill fl-ewwel qari bil-għan tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li temenda r-
Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 and tħassar id-Direttivi 
87/250/KEE, 90/496/KEE, 1999/10/KE, 2000/13/KE, 2002/67/KE, 2008/5/KE u r-
Regolament (KE) Nru 608/20041

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tat-23 ta' Ġunju 2011 dwar il-proposta għal 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0324.
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direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-konsumatur1,

– wara li kkunsidra r-Rapport Annwali 2010 tan-Netwerk Ewropew taċ-Ċentri tal-
Konsumatur, Uffiċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2011,   

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2011 intitolata 
‘Konsumaturi li jħossuhom komdi fis-suq uniku’, il-5 Edizzjoni tat-Tabella ta’ 
Valutazzjoni tal-Kundizzjonijiet tal-Konsumatur (SEC(2011)0299),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ottubru 2010 intitolata 
‘Swieq li Jaħdmu Tajjeb għall-Konsumaturi’, ir-4 Edizzjoni tat-Tabella ta’ Valutazzjoni 
tas-Swieq tal-Konsumatur (SEC(2010)1257),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-kriżi finanzjarja, 
ekonomika u soċjali: Rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom 
jittieħdu (rapport ta' nof il-perjodu)2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Settembru 2010 dwar it-tlestija tas-suq 
intern għall-kummerċ elettroniku3,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Professur Mario Monti tad-9 ta' Mejju 2010 għall-
Kummissjoni dwar l-għoti tal-ħajja mill-ġdid lis-suq uniku, bl-isem ‘Strateġija Ġdida 
Għas-Suq Uniku’, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2010 dwar ir-realizzazzjoni tas-suq 
uniku għall-konsumaturi u ċ-ċittadini4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
10 ta’ Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi 
tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) (verżjoni 
kodifikata)5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2010 dwar il-protezzjoni tal-
konsumaturi6,

– wara li kkunsidra r-rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-
konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) 
(COM(2009)0336),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0293.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0376.
3 Testi adottati, P7_TA (2010)0320.
4 Testi adottati, P7_TA (2010)0186.
5 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
6 Testi adottati, P7_TA (2010)0046.



PR\877076MT.doc 5/14 PE469.961v02-00

MT

il-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat għar-Reġjuni dwar in-negozju 
transkonfinali mal-kummerċ elettroniku tal-konsum fl-UE (COM(2009)0557),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-7 ta' Lulju 2009 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kumitat Ewropew Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat għar-Reġjuni 
dwar metodoloġija armonizzata għall-klassifikar u l-irrappurtar tal-ilmenti u d-domanda 
tal-konsumaturi (COM(2009)0346) u l-abbozz tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(SEC(2009)0949), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar ‘l-
infurzar tal-acquis tal-konsumatur (COM(2009)0330) u r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 
ta’ Lulju 2009 dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) No 2006/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonli responsabbli 
għall-infurzar tal-liġijiet tal-ħarsien tal-konsumatur (ir-‘Regolament dwar kooperazzjoni 
għall-ħarsien tal-konsumatur’) (COM(2009)0336),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Ġunju 2009 dwar 
miżuri biex jittejjeb il-funzjonament tas-Suq Uniku1 u r-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tat-12 ta’ Lulju 2004 dwar it-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-direttivi li 
jaffettwaw is-suq intern2, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Ġunju 2009 dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (Direttiva dwar is-Sikurezza tal-
Ġugarelli)3,

– 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 s-sorveljanza tas-suq 
relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, li jimmira biex joħloq qafas ġenerali ta’ 
regoli u prinċipji b’relazzjoni mal-akkreditament u s-sorveljanza tas-suq4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' 
ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati 
Membri dwar it-twettiq ta' attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni5,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bit-titolu 'L-istrateġija Ewropea 
tal-Politika tal-konsumatur 2007-2013 – Responsabbilitajiet akbar għall-konsumaturi, 
titjib tal-benesseri tagħhom, u l-ħarsien effettiv tagħhom' u r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
tal-20 ta’ Mejju 2008 dwar l-istrateġija tal-UE għall-politika tal-konsumatur 2007-20136,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 2006/952/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar il-ħarsien tal-minorenni u tad-dinjità tal-bniedem u dwar 

                                               
1 ĠU L 176, 7.7.2009, p. 17.
2 ĠU L 98, 16.4.2005, p. 47.
3 ĠU L 170, 30.6.2.2009, p. 1.
4 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
5 ĠU L 270, 7.10.1998, p. 48.
6 ĠU C 180E, 17.7.2008, p. 26.
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id-dritt ta' tweġiba fir-rigward tal-kompetittività tal-industrija Ewropea tas-servizzi 
awdjoviżivi u tal-informazzjoni elettronika1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Sezzjoni għas-Suq 
Uniku, Produzzjoni u Konsum, dwar "Ostakli li jxekklu s-Suq Uniku Ewropew 2008'2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) 2006/2204 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta’ Ottubru 2004 dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-
infurzar tal-liġijiet għall-protezzjoni tal-konsumatur (ir-'Regolament dwar kooperazzjoni 
fil-protezzjoni tal-konsumaturi')3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar il-pożizzjoni 
komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumatur 
(2007-2013)4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Mejju 2005 dwar prattiki kummerċjali inġust fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern, li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 
2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u tar-Regolament (KE) Nru 2006/2004 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ('Direttiva dwar il-Prattiki Kummerċjali Inġusti fin-
Negozju')5,

– wara li kkunsidra ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 98/560/KE tal-24 ta' Settembru 1998 
dwar l-iżvilupp tal-kompetittività ta' l-industrija Ewropea tas-servizzi awdjoviżivi u ta' 
informazzjoni billi jippromwovi l-oqfsa nazzjonali immirati lejn l-kisba ta' livelli 
komparabbli u effettiv ta' protezzjoni ta' minuri u tad-dinjità umana6, 

– 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 u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2011),

A. billi ċ-ċittadini tal-UE għandhom rwol importanti bħala konsumaturi fil-kisba tal-miri tal-
Europa 2020 ta' tkabbir intelliġenti, inklussiv u sostenibbli, peress li n-nefqa tal-
konsumatur jiġġenera aktar minn nofs il-PGD tal-UE,

B. billi, skont it-Tabella tal-Kundizzjonijiet tal-Konsumatur ta' Marzu 2011, 17% tal-
popolazzjoni tal-UE hi fqira skont l-indiċi tar-Rata ta’ Privazzjoni Materjali, 

C. billi l-konsumaturi ma jiffurmawx grupp omoġeneu uniku, u billi dawn il-kundizzjonijiet 
ta' inugwaljanza bejn il-konsumaturi hemm bżonn li jiġu indirizzati fl-Aġenda tal-

                                               
1 ĠU L 378, 27.12.2006, p. 72.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1.
4 ĠU L 404, 30.12.2006, p. 39.
5 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
6 ĠU L 270, 7.10.1998, p. 48.
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Konsumatur, 

D. billi l-UE stabbiliet miri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, fejn titlob tnaqqis fil-
konsum tal-prodotti u biex il-konsum ikun aktar sostenibbli, 

E. billi suq intern li jaħdem sew għandu joffri lill-konsumaturi għażla usa’ ta’ prodotti u 
servizzi ta’ kwalità għolja bi prezzijiet kompetittivi u, fl-istess ħin, livell għoli ta’ ħarsien 
tal-konsumatur u protezzjoni tal-ambjent, 

F. billi s-suq intern m'għandux jitħalla jikber a skapitu tal-kundizzjonijiet tal-popolazzjoni 
attiva, u l-UE għandha bżonn tiżgura li d-drittijiet tax-xogħol dejjem jieħdu prijorità fuq l-
moviment liberu tas-servizzi,

G. billi l-konsumaturi jidhru li qed isibuha bi tqila biex igawdu l-benefiċċji li tipprovdi l-
integrazzjoni tas-suq, peress li ma jħossuhomx kunfidenti li d-drittijiet tagħhom jiġu 
protetti b'mod xieraq meta jagħmlu akkwisti transkonfinali,

H. billi l-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar għandhom bżonn iżidu l-isforzi 
tagħhom biex jilħqu l-objettiv ta' livel għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur,

I. billi, minħabba t-tnaqqis fir-rittmu ekonomiku attwali, infurzar b'saħħtu u konsistenti hu 
aktar u aktar importanti peress li l-kriżi qed toħloq żieda fil-vulnerabilità tal-konsumatur,

J. billi l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali jistgħu jikkontribwixxu għat-
traspożizzjoni aktar effettiv u infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-
konsumatur billi jkomplu jaħdmu flimkien mill-qrib,

I. L-għanijiet ewlenin

1. Jilqa' l-inizzjattiva tal-Kummissjoni biex tniedi Aġenda tal-Konsumatur u jenfasizza l-
bżonn li l-miżuri kollha tal-futur għall-politika tal-konsumatur ikunu bbażati fuq approċċ 
olistiku u jqiegħed il-konsumaturi fil-qalba tas-Suq Uniku;

2. Jenfasizza l-bżonn ta' implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni eżistenti (b'mod partikolari 
l-aħħar direttiva tad-drittijiet tal-konsumatur) akkumpanjata minn disseminazzjoni xierqa 
tar-'regoli tal-logħba' il-ġodda;

3. Jenfasizza l-għadd ta' sfidi li qed taffaċja l-Aġenda tal-Konsumatur: billi tiżgura li l-
konsum privat isir aktar sostenibbli, tnaqqas il-livelli ta' inugwaljanza bejn il-konsumaturi, 
tnaqqas l-espożizzjoni tal-konsumaturi għall-kimiċi u prodotti perikolużi u tipproteġi lit-
tfal mir-reklamar;    

4. Jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet ta' impatt aktar sistematiċi u politiki ta' 
awditjar tal-'acquis tal-konsumatur tal-UE' li qed jevolvi, fejn hu xieraq;

II. L-għoti talkapaċità lill-konsumaturi

5. Jirrimarka li, minħabba ż-żieda kbira fil-kummerċ elettroniku, il-fiduċja tal-konsumaturi 
f'arranġamenti ta' akkwisti transkonfinali hemm bżonn li tiżdied billi d-drittijiet tagħhom 
jkunu garantiti fuq l-internet ukoll;
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6. Jisħaq il-bżonn li jiġi żgurat bilanċ aktar orjentat lejn il-konsumatur fil-każ tal-użu tal-
internet u d-dritt ta' propjetà intelletwali; 

7. Jenfasizza l-bżonn li l-konsumaturi jkunu pprovduti b'informazzjoni aktar trasparenti, per 
eżempju permezz ta' regoli dwar l-indikazzjoni tal-prezz tal-bejgħ u siti tal-internet 
korretti u trasparenti ta' tqabbil tal-prezzijiet; 

8. Jiddeplora t-tagħrif eċċessiv fuq l-internet li dejjem qed jiżdied fir-rigward tat-termini u l-
kundizzjonijiet tal-kuntratti;

9. Jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ aħjar, permezz ta' fondi għall-bini ta' kapaċità u 
r-reklamar, għall-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u l-awtoritajiet pubbliċi fir-rwol 
tagħhom bħala intermedjarji, b'hekk issaħħaħ is-segħta tal-konsumatur; 

10. Jenfasizza li, għalkemm hemm aktar u aktar utenti tal-internet, mhux il-konsumaturi 
kollha għandhom opportunità jew kapaċità li jużaw l-internet, u għalhekk jisħaq l-
importanza ta' mudelli ta' servizzi differenti; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-implikazzjonijiet għall-konsumaturi ta' 
konċentrazzjonijiet f'setturi liberalizzati; 

III.Il-ħarsien tal-konsumatur u s-sikurezza tal-prodotti

12. Jenfasizza l-bżonn li tiġi pprovduta protezzjoni aħjar għall-gruppi vulnerabbli ta' 
konsumaturi, bħalma huma t-tfal u l-anzjani; jirrimarka li t-tfal huma esposti għal 
reklamar estensiv avolja m'għandhomx il-possibilità li jagħmlu għażliet infurmati; 

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi l-protezzjoni tat-tfal fost il-prijoritajiet ewlenin tal-
Aġenda tal-Konsumatur u ppropona projbizzjoni fuq ir-reklamar fuq it-televiżjoni u r-
reklamar dirett immirrat għal tfal taħt l-età ta' 12; 

14. Jisħaq il-bżonn urġenti li jiżdied l-istandard ġenerali tas-sikurezza tal-prodotti għall-
konsumatur fl-UE, peress li l-konsumaturi ta' kuljum jaffaċċaw taħlita ta' kimiċi li huma 
karċinoġeni jew li joħolqu taqlib fis-sistema ormonali; 

15. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi aktar studji dwar ir-riskji għas-saħħa mill-parabeni;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fir-rigward ta' sikurezza tal-ikel, tindirizza l-isfida tal-batterji 
reżistenti għall-antibijotiċi u tindirizza l-użu mhux mediku tal-antibijotiċi fl-industrija tal-
laħam; 

17. Jirrimarka li hu essenzjali li l-Kummissjoni għandha tindirizza wkoll l-importanza tal-
ittikkettar fl-Aġenda tal-Konsumatur; 

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproteġi lill-konsumaturi billi tieħu miżuri stretti biex 
titnaqqas il-preżenza ta' transxaħmijiet artifiċjali fl-ikel; 

19. Jitlob garanziji aħjar tas-sikurezza tal-prodotti, partikolarment fil-kummerċ elettroniku fis-
suq intern;
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20. Jitlob biex is-sistema ta' notifika RAPEX tkun magħmula aktar trasparenti u effikaċi biex 
il-leġiżlaturi jkunu konxji tar-riskji kkawżati minn prodotti għall-konsumatur speċifiċi;

21. Jitlob iffinanzjar immirat għar-riċerka biex ikun hemm protezzjoni aħjar tal-konsumatur, 
peress li l-iffinanzjar tal-fondi ħafna drabi ma jkoprix l-ispiża tar-riċerka xjentifika;  
jirrimarka li, apparti li jkun ipprovdut l-iffinanzjar, hu importanti ukoll li jiġu kkunsidrati 
l-opinjonijiet tal-konsumaturi u tal-familji fi programmi ta' riċerka tal-UE;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet bħall-bejgħ ta' prodotti u 
t-termini inġusti ta' kuntratti, reviżjoni tar-regoli dwar prattiki kummerċjali żleali (PKŻ), 
id-Direttiva dwar il-Kreditu għall-Konsumatur, reklamar qarrieqi, l-estensjoni tal-ambitu 
tad-Direttiva1 dwar il-ħlasijiet tard biex tkopri r-relazzjonijiet bejn in-negozju u l-
konsumatur u l-kwistjoni usa' jekk ir-regoli dwar il-PKŻ hemmx bżonn li japplikaw għar-
relazzjonijiet bejn in-negozji;

IV. Lejn Ewropa aktar soċjali u sostenibbli

23. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi perspettiva ta' kemm il-konsumatur ikun jiflaħ għall-
prezz fl-Aġenda tal-Konsumatur u jisħaq l-importanza ta' Ewropa aktar soċjali fejn is-
servizzi soċjali huma ffinanzjati fuq il-bażi tas-solidarjetà;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni ta' kif il-konsum privat jista' jsir aktar 
sostenibbli sabiex tiġi promossa ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, 
f'konformità mal-objettivi stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020; 

V. Infurzar tad-drittijiet tal-konsumatur u l-kumpens

25. Jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni tgħin lill-ECC-net u n-netwerk tas-CPC jużaw kull forma 
ta' midja biex il-konsumaturi isiru aktar konxji tal-ħidma tagħhom u jsaħħu l-abilità 
tagħhom li jikkomunikaw aħjar mal-konsumaturi u l-operaturi tas-suq;

26. Jitlob mekkaniżmu ta' kumpens aktar aċċessibbli u aktar effettiv, bħal soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim, kumpenss kollettiv jew soluzzjoni elettronika għat-tilwim, biex 
tagħti s-setgħa lill-konsumaturi mal-UE kollha;

27. Jisħaq il-bżonn li l-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss għall-perjodu ta' wara l-2013 
ikun iffinanzjat sew u li jkunu kkunsidrati l-miri ambizzjużi stabbiliti fl-Aġenda tal-
Konsumatur; 

o

o o

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

                                               
1 Id-Direttiva 2000/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar il-ġlieda kontra 
ħlasijiet tard fi tranżazzjonijiet kummerċjali, ĠU L 200, tat-8 ta' Awwissu 2000.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni Ewropea hi mistennija li tippubblika Aġenda tal-Konsumaturi sa' Mejju 2012 
bħala segwitu għall-Istrateġija Ewropea tal-Politika tal-konsumatur (COM (2007) 99 finali). 
L-Aġenda se tiġi ppubblikata bħala Komunikazzjoni tal-Kummissjoni u se tinkludi l-
inizjattivi kollha għall-konsumaturi u aktar iżda se tmur lil'hinn mill-ambitu tal-Istrateġija 
Ewropea tal-konsumatur 2007-2013. Nilqgħu dan l-approċċ ambizzjuż u nħeġġu lill-
Kummissjoni tvara wkoll green paper sabiex ikun hemm bażi soda għal diskussjoni għall-
organizzazzjoni tad-drittijiet tal-konsumatur, għaċ-ċittadini, għall-parlamenti nazzjonali u 
għall-gvernijiet. 

L-Aġenda tal-Konsumatur għandha jkollha l-funzjoni li tkopri t-temi importanti u l-isfidi 
kollha li għandna quddiemna fl-oqsma tal-konsumatur.  Għandha tkun avveniment importanti 
fil-politika tal-konsumatur tal-UE u għall-ewwel darba tingħata tifsira konkreta lill-prinċipju 
tat-Trattat tal-UE li skontu l-interessi tal-konsumaturi għandhom jiġu kkunsidrati fil-politiki 
relevanti tal-UE l-oħra kollha. 

Li jkun żgurat l-ikel sikur, is-saħħa u s-sikurezza tal-prodotti għandha tkun l-ogħla prijorità 
tal-Aġenda tal-Konsumatur. Iżda għandna bżonn ukoll ta' Aġenda tal-Konsumatur li tnaqqas 
l-inugwaljanzi bejn il-konsumaturi fl-Ewropa, tikkontribwixxi għal ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju kif ġie deċiż fl-istrateġija UE 2020 u biex tipproteġi lit-tfal mir-
reklamar.  Aktar globali, l-isfidi l-ġodda li s-soċjetajiet moderni jridu jaffaċċjaw, hemm bżonn 
li jiġu indirizzati, bħall-globalizzazzjoni tas-swieq tagħna, id-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija u 
t-tixjiħ tal-popolazzjoni kif ukoll l-importanza tal-istrumenti infurzar/kumpens u l-appoċċ 
għall-organizzazzjonijiet tal-konsumatur. 

It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Konsumatur u l-Aġenda tal-Għoti tal-Kapaċità lill-
Konsumaturi 

Studji reċenti mill-Kummissjoni juru li l-konsumaturi għandhom bżonn li tingħatalhom aktar 
segħta. L-għoti tal-kapaċità lill-konsumaturi tiddependi fuq l-għarfien tad-drittijiet u l-
informazzjoni tal-konsumatur, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi magħrufa u effikaċi u 
l-awtoritajiet pubbliċi, il-midja attiv u sempliċi u l-mezz ta' kumpens aċċessibbli;

Il-kwalità tal-kundizzjonjiet tal-konsumatur fl-Istati Membri hi osservata permezz tat-Tabella 
ta' Valutazzjoni tal-Kundizzjonijiet tal-Konsumatur Marzu 2011 (SEC (2011)). Il-5 Tabella ta' 
Valutazzjoni tal-Konsumatur ippubblikata fil-11 ta' Marzu 2011 mill-Kummissjoni Ewropea 
turi rkupru ċar fil-kundizzjonijiet tal-konsumaturi kważi fil-pajjiżi kollha tal-UE wara t-
tnaqqis drastiku fl-2009. It-Tabella ta' Valutazzjoni tikkonferma distakk li dejjem qed jikber 
bejn il-kummerċ elettroniku domestiku u dak transkonfinali, faqar estensiv u nuqqas ta' aċċess 
għall-prodotti u servizzi basiċi fost ħafna miċ-ċittadini tal-Ewropa u tħassib mifrux fost il-
konsumaturi dwar is-sikurezza tal-ikel. 

Il-Pakkett dwar l-għoti tal-kapaċità lill-konsumaturi ppubblikat mill-Kummissjoni fil-11 ta' 
April 2011 ħareġ fil-beraħ in-nuqqas tal-għarfien dwar id-drittijiet tagħhom u jikkonferma l-
bżonn li l-għoti tal-kapaċità lill-konsumaturi tiġi indirizzata. Il-konsumaturi jridu jkunu kapaċi 
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jifhmu l-aħjar għodda possibbli tal-era tal-internet sabiex ikunu konxji, ikunu jistgħu jagħżlu, 
u jagħmlu l-aħjar użu mid-drittijiet tagħhom f'suq li qed isir aktar kompetittiv. Ir-rwol attiv 
tal-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur hu essenzjali, 
għaldaqstant l-iffinanzjar għandu jkun żgurat. Il-bini u l-appoċċ b'saħħtu u kompetenti tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur jista' jgħin tassew lill-konsumaturi jżidu l-għarfien 
tagħhom u jirrappreżentaw l-interessi tagħhom kemm fit-tfassil tal-politika kif ukoll fil-ħajja 
ta' kuljum. 

F'Ottubru 2011 is-6 edizzjoni tat-Tabella ta' Valutazzjoni se tenfasizza l-50 suq ewlieni tal-
konsumatur skont il-perċezzjonijiet tal-konsumatur rigward it-trasparenza, il-komparabbilità, 
il-fiduċja, il-problemi, l-ilmenti, it-tibdil u s-sodisfazzjon globali. 

L-istudji msemmija hawn fuq jagħtu mandat b'saħħtu lill-Unjoni Ewropea biex tieħu azzjoni 
konkreta biex iżżid l-għoti tal-kapaċità lill-konsumaturi u l-protezzjoni tal-konsumaturi. 

Sostenibbiltà soċjali u ambjentali

Il-kundizzjonijiet għall-konsumaturi tvarja bil-kbir fl-Ewropa kollha.  B'499 miljun persuna, 
ċittadini, bnedmin, kollha naffaċċjaw kundizzjonijiet differenti. Bejn wieħed u ieħor 80 
miljun persuna, li minnhom 19-il miljun huma tfal, m' għandhomx mezzi finanzjarji biżżejjed 
għall-affarijiet bażiċi bħal dar imsaħħna, biex iħallsu l-kera jew biex ikunu kapaċi jħallsu 
btala tas-sajf lil' hinn minn darhom. Dawn il-kundizzjonijiet ta' inugwaljanza tal-konsumaturi 
hemm bżonn li jiġu indirizzati u hemm bżonn li jkun hemm perspettiva ta' kemm il-
konsumatur ikun jiflaħ għall-prezz fl-Aġenda tal-Konsumatur. Fatt kruċjali biex jitnaqqsu l-
inugwaljanzi bejn il-konsumaturi u ċ-ċittadini hu li s-servizzi soċjali għandhom ikunu 
ffinanzjati b'solidarjetà u jkunu aċċessibbli għal kullħadd.  

Skont l-istrateġija UE 2020, l-Ewropa qed timmira għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv. L-UE stabbiliet miri ambizzjuzi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, u kieku 
kellna nilħqu dawn il-miri u noħolqu ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju fl-
Unjoni Ewropea, irridu niżguraw li l-konsum privat isir aktar sostenibbli peress li 
jirrappreżenta 56% tal-PGD tal-UE. 

l-Aġenda tal-Konsumatur trid tindirizza b'liema mod il-konsum privat jista' jippromwovi 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju. L-aktar sors rapidu li dejjem qed jikber 
ta' emissjonijiet tas-CO2 fl-UE ġej mit-trasport u l-enerġija. Is-suq intern joħloq effetti esterni 
fir-rigward ta' emissjonijiet tas-CO2. L-Aġenda tal-Konsumatur trid tippromwovi t-
tranżizzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, u dan jimplika aktar 
konsum lokali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 mit-trasport fl-UE. Dan ifisser ukoll 
promozzjoni tar-riċiklaġġ u l-konsum "second hand", iżda r-riċiklaġġ mhux biżżejjed, il-
prodotti li huma offruti lill-konsumaturi jridu jkunu l-aktar enerġetikament effiċjenti.

Problema oħra li hemm bżonn tiġi indirizzata fl-Aġenda tal-Konsumatur hi l-ħela tal-ikel, 
peress li madwar 90 miljun tunnellata ta' ikel hi moħlija kull sena fl-UE. Il-popolazzjoni tad-
dinja se tikber għal 9 biljun persuna fl-2050 u d-domanda għall-ikel se tiżdied b'70 fil-mija. 
Dan se joħloq sfidi kbar għas-sistemi agrikoli globali, u wkoll għall-konsumaturi fl-Ewropa.  
Din hi biss raġuni oħra biex tiġi promossa produzzjoni tal-ikel aktar lokali u ekoloġika. 
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L-Aġenda tal-Konsumatur hemm bżonn li tkun viżjonarja u olistika; għandha bżonn tirrifletti 
dak li qed jiġri fid-dinja. Bħalissa qed naffaċċjaw żvilupp potenzjalment diżastruż bil-bidla 
fil-klima, u għalhekk is-soċjetà ta' konsum trid tinbidel b'mod sostanzjali. L-Aġenda tal-
Konsumatur trid tippromwovi l-objettiv ta' tkabbir sostenibbli fl-istrateġija UE 2020 u b'hekk 
iż-żieda ta' konsum pubbliku sostenibbli ta' servizzi bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-
kura għall-anzjani. Dan hu dak li huwa verament importanti fil-ħajja; toħloq komunità u ma 
tiġġenerax emissjonijiet tas-CO2. 

Għall-promozzjoni ta' konsum sostenibbli, l-akkwist pubbliku wkoll għandu rwol kruċjali. Fl-
akkwist pubbliku, għandu mhux biss ikun permess iżda għandu jkun ukoll obbligatorju li jiġu 
stabbiliti standards għoljin għall-protezzjoni tal-ambjent, kif ukoll għad-drittijiet tax-xogħol u 
l-ftehimiet kollettivi.  

Is-sikurezza tal-ikel u tal-prodotti

Skont votazzjoni fost l-organizzazzjonijiet membri tal-BEUC l-ogħla żewġ prijoritajiet għall-
konsumaturi huma protezzjoni aħjar fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u l-ikel, inkluż iż-żieda 
riċenti fil-prezzijiet tal-ikel. Bħala konsumaturi nonfqu l-biċċa l-kbira tad-dħul tagħna fl-ikel, 
u għalhekk huwa importanti li s-sikurezza, l-ittikkettar u aspetti oħra tal-ikel jiġu inklużi fl-
Aġenda tal-Konsumatur. 

Biex tiġi indirizzata l-obeżità u biex ikunu promossi l-għażliet tajbin għas-saħħa, il-
konsumaturi għandhom bżonn informazzjoni aktar ċara mill-preżent. L-informazzjoni dwar l-
ikel hemm bżonn li tkun sħiħa u faċli biex tinftiehem. Hemm bżonn ukoll ta' standards għola 
ta' sikurezza tal-ikel u viżjoni għall-ittikkettar sostenibbli tal-ikel biex il-konsumaturi jkunu 
jistgħu jagħmlu aktar għażliet infurmati.  L-ittikkettar tal-ikel hu indirizzat skont il-proposta 
dwar ir-Regolament dwar l-Informazzjoni dwar l-Ikel lill-Konsumaturi, iżda l-ittikkettar tal-
ikel għandu jiġi indirizzat fl-Aġenda tal-Konsumatur peress li l-ikel hu essenzjali għall-
konsumaturi. 

Iżda l-ttikkettar mhux biżżejjed għall-ġlieda kontra l-obeżità, il-pestiċidi u l-kimiċi perikolużi. 
Għandna bżonn nagħmlu projbizzjoni u restrizzjoni fuq aktar sustanzi fuq is-suq, bħal 
transxaħmijiet artifiċjali li jintużaw fil-biċċa l-kbira tal-ikel ipproċessat u li qed 
jikkontribwixxi għall-mard kardjovaskulari u spejjeż kbar għas-sistemi tagħna tal-kura tas-
saħħa. 

Rigward l-ikel, is-saħħa u s-sikurezza, l-Aġenda tal-Konsumatur il-ġdida għandha bżonn 
ukoll tindirizza t-theddida ta' batterji reżistenti għall-antibijotiċi. Jekk ma nieħdux passi issa, 
dan se joħloq sfidi kbar għas-saħħa tagħna u spejjeż għall-kura tas-saħħa. L-Aġenda tal-
Konsumatur għandha bżonn tindirizza t-theddida kbira billi tibda tneħħi gradwalment l-użu
mifrux u mingħajr il-bżonn mediku tal-antibijotiċi fl-industrija tal-laħam li joħloq problemi 
kbar għas-saħħa pubblika.  

Il-Kummissjoni għandha bżonn ukoll tieħu azzjoni konkreta fl-Aġenda tal-Konsumatur biex 
tnaqqas l-espożizzjoni tal-konsumaturi u tal-ambjent għal kimiċi perikolużi inkluż is-sustanzi. 
Il-Konsumaturi qed iħabbtu wiċċhom ma' taħlita ta' kimiċi kuljum li huma magħrufa li 
jikkaġunaw il-kanċer u jfixxklu s-sistema ormonali, bħall-parabeni li jintużaw bħala 
preservattiv kważi fil-kożmetiċi, kremi u xampu.B'kimiċi daqstant perikolużi u b'użu mifrux 
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fil-prodotti għall-konsumatur, l-ittikkettar mhux biżżejjed.Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
hemm aktar riċerka estensiva dwar ir-riskji għas-saħħa mill-parabeni.Wieħed għandu jagħti 
ħarsa mill-qrib lejn l-eżempju tad-Danimarka fejn il-parabeni huma pprojbiti fil-prodotti li 
huma maħsuba għat-tfal żgħar. 

Hemm bżonn li s-sistema ta' notifika RAPEX issir aktar trasparenti u effikaċi għal-leġiżlaturi 
biex ikunu aktar konxji tar-riskji kkawżati minn prodotti għall-konsumatur speċifiċi. Ir-regoli 
dwar is-sigurtà tal-prodotti jridu jiġu msaħħa u implimentati sew u jridu jiġu żviluppati jew 
imtejba regoli speċifiċi għall-prodotti perikolużi.  In-nanoteknoloġija hemm bżonn li tkun 
irregolata kif xieraq u l-prodotti li fihom materjal nano jridu jkunu ttikkettjati. Barra minn 
hekk hemm bżonn ta' ttestjar indipendenti minn terzi persuni f'każijiet speċifiċi. 

Midja u reklamar 

It-tfal jagħmlu parti mill-aktar gruppi vulnerabbli tal-konsumaturi. Iżda għalkemm it-tfal 
mhumiex 'konsumaturi' bħall-konsumaturi adulti peress li ma jistgħux jagħmlu għażliet 
infurmati, huma esposti għal reklamar estensiv. Din il-problema trid tiġi indirizzata fl-Aġenda 
tal-Konsumatur. 

Il-bżonn hu urġenti b'mod speċjali biex it-tfal jkunu protetti mir-reklamar dwar l-ikel li mhux 
tajjeb għas-saħħa. 177 miljun tifel fid-dinja jbatu mill-obeżità u waħda mir-raġunijiet ta' dan 
skont l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi hi l-ammont kbir ħafna ta' reklamar li t-tfal huma 
esposti għalih. 

L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tindirizza din il-problema u tipproteġi lit-tfal mir-reklamar 
fl-Aġenda tal-Konsumatur.  Projbizzjoni bħal din ġiet użata fl-Isvezja mill-1991, u ma 
tippermettix ir-reklamar kollu fuq it-televiżjoni u r-reklamar dirett għat-tfal ta' taħt it 12-il 
sena. It-tfal huma tfal u mhux konsumaturi. Għalhekk għandha tkun prijorità tal-Aġenda tal-
Konsumatur li tiġi implimentata perspettiva tat-tfal u jipproponi projbizzjoni fuq it-televiżjoni 
u reklamar dirett għat-tfal taħt l-età ta' 12-il sena.  

Ambjent diġitali

Il-promozzjoni tal-interessi tal-'konsumaturi diġitali' tikkostiwixxi sfida akbar għall-futur tal-
politika tal-konsumatur. Hemm sfidi sinifikanti li jridu jiġu indirizzati f'dan il-qasam bħal 
pereżempju li l-konsumatur ikun ipprovdut b'ambjent diġitali sikur, l-aċċess għal-netwerks 
għat-telekomunikazzjoni jrid ikun garantit, bħala mezz ta' inklużjoni soċjali u ekonomika u d-
drittijiet fundamentali tal-konsumaturi għandhom jiġu rrispettati, speċjalment il-protezzjoni 
tad-data personali tagħhom. Barra minn hekk, il-kompetizzjoni fis-swieq tat-
telekomunikazzjoni tal-UE għandha tkun biex tiżgura l-għażla tal-konsumatur u l-kwalità.

Infurzar u Rimedju

Ir-Rimedju kollettiv u is-Soluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR) t-tnejn huma elementi 
maġġuri ta' strateġija b'saħħitha għall-politka tal-konsumatur . Nilqgħu l-fatt li l-ADR ġiet 
integrata bħala prijorità fl-Att dwar is-Suq Uniku tal-Kummissjoni, madankollu s-
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soluzzjonijiet alternattivi ma jaħdmux mingħajr ma jiġu stabbiliti s-sistemi li huma alternattivi 
ukoll: Nistiednu lill-Kummissjoni tressaq malajr proposta leġiżlattiva għal strument 
ġudizzjarju, biex tiżgura li r-rimedju kollettiv għall-konsumatur hu possibbli fl-UE kollha. 
Dan id-distakk ċar fil-għodda tal-konsumatur biex id-drittijiet tagħhom jiġu infurzati jrid jiġi 
indirizzat issa. 

Fl-aħħar nett, l-importanza ta' rappreżentazzjoni qawwija tal-interess tal-konsumaturi hi parti 
kruċjali minn soċjetà ċivili soda. Rappreżentazzjoni bħal din għandha ssir possibbli u tiġi 
promossa, mhux biss fil-livell tal-UE, iżda ukoll f'livell nazzjonali, fl-Istati Membri kollha. 
Dan mhux il-każ fil-pajjiżi kollha tagħna, ħafna snin wara d-dħul tagħhom fl-UE, u l-miżuri 
tal-bini ta' kapaċità għall-moviment tal-konsumatur f'dawn il-pajjiżi huma indispensabbli. 


