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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-twettiq tas-Suq Uniku Diġitali (2012/2030(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-4 ta’ Ġunju 2012 għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (COM(2012)0238),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Mejju 2012 bl-isem ‘It-
Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Konsumatur turi fejn il-kondizzjonijiet tal-konsumatur huma 
l-aħjar fl-Ewropa – Is-Seba’ edizzjoni tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Kondizzjonijiet tal-
Konsumatur (SWD(2012)0165),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar strateġija għat-tisħiħ 
tad-drittijiet tal-konsumaturi vulnerabbli1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-Tabella ta' 
Valutazzjoni tas-Suq Intern2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2012 lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni bl-isem 
‘Aġenda Ewropea dwar il-Konsumatur – Insaħħu l-fiduċja u t-tkabbir’ (COM(2012)0225),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 
2012 bl-isem ‘Rapport dwar il-Politika tal-Konsumatur (Lulju 2010 - Diċembru 2011)’ 
(SWD(2012)0132), li jakkompanja l-komunikazzjoni ‘Aġenda Ewropea dwar il-
Konsumatur – Insaħħu l-fiduċja u t-tkabbir’ (COM(2012)0225), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Mejju 2012 bl-isem 
‘Strateġija Ewropea għal Internet Aħjar għat-Tfal’ (COM(2012)0196),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ April 2012 bl-isem 
‘Strateġija Ewropea għall-akkwist elettroniku’ (COM(2012)0179),

 wara li kkunsidra l-proposta tal-25 ta’ Jannar 2012 għal Regolatment tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni 
ta’ Dejta Ġenerali) (COM(2012)0011),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Jannar 2012 bl-isem 
‘Qafas koerenti għall-bini ta’ fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali għall-kummerċ elettroniku u 
tas-servizzi onlajn’ (COM (2011)0942),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2011 dwar strateġija ġdida 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0209.
2 Testi adottati, P7_TA(2012)0211.
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għall-politika tal-konsumatur1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE 
u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva 
tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2,

– wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
programm tal-konsumaturi 2014-2020 (COM(2011)0707) u d-dokumenti relatati 
(SEC(2011)1320 u SEC(2011)1321),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar il-mobilità u l-
inklużjoni ta’ nies b'diżabilità u l-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità 2010-20203,

– wara li kkunsidra l-proposta tad-19 ta’ Ottubru 2011 għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 2011 bl-isem ‘Nagħmlu 
s-swieq jaħdmu għall-konsumaturi – Is-sitt edizzjoni tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-
Swieq tal-Konsumatur’ (SEC(2011)1271),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar suq tal-bejgħ bl-imnut 
aktar effiċjenti u aktar ġust4,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-7 ta’ April 
2011 bl-isem ‘L-Għoti tas-Setgħa lill-Konsumatur fl-UE’ (SEC(2011)0469),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Marzu 2011 bl-isem 
‘Konsumaturi kunfidenti fis-suq uniku – Il-Ħames Edizzjoni tat-Tabella ta’ Valutazzjoni 
tal-Kondizzjonijiet tal-Konsumatur’ (SEC(2011)0299),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-Kunsill Ewropew bl-isem 
‘Ewropa 2020, strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Diċembru 2010 dwar l-impatt tar-
reklamar fuq l-imġieba tal-konsumatur5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar it-twettiq ta’ suq 
intern għall-kummerċ elettroniku6,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0491.
2 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64.
3 Testijiet adottati, P7_TA(2011)0453.
4 Testijiet adottati, P7_TA(2011)0307.
5 Testijiet adottati, P7_TA(2010)0484.
6 ĠU C 50E, 21.2.2012, p.1.
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– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2010/45/UE tat-13 ta’ Lulju 2010 li temenda d-
Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward 
tar-regoli dwar il-ħruġ ta’ fatturi1,

– wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar Google (Kawżi 
Konġunti C-236/08 sa C-238/08, sentenza tat-23 ta’ Marzu 2010) u BergSpechte (Każ 
C-278/08, sentenza tal-25 ta’ Marzu 2010), li jiddefinixxu l-kunċett ta’ ‘utent tal-Internet 
informat normalment u raġonevolment attent’ bħala l-konsumatur standard tal-internet,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ 
Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dipożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-fornimant ta’ servizzi 
tal-midja awdjoviżiva (Id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva)2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-9 ta’ Marzu 2010 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bl-isem 
‘Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv' 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-rapport analitiku bl-isem ‘Attitudni lejn bejgħ transkonfinali u l-
ħarsien tal-konsumatur’ ippubblikat mill-Kummissjoni f’Marzu 2010 (Flash 
Eurobarometer 282),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2009 dwar in-
negozju transkonfinali san-Negozju Elettroniku tal-Konsum fl-UE (COM(2009)0557),

– wara li kkunsidra ‘Il-valutazzjoni tax-xiri misterjuż tal-kummerċ elettroniku transkonfinali 
fl-UE’, studju mwettaq f’isem DG SANCO tal-Kummissjoni mill-YouGovPsychonomics 
u ppubblikat fl-20 ta’ Ottubru 2009,

– wara li kkunsidra Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Settembru 
2009 dwar is-segwitu fis-servizzi finanzjarji tal-bejgħ bl-imnut għat-Tabella ta’ 
Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur (SEC(2009)1251),

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

– wara li jikkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar l-infurzar 
tal-acquis tal-konsumatur (COM(2009)0330),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2009 dwar l-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-

                                               
1 ĠU L 189, 22.7.2010, p.1.
2 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
3 ĠU C 349E, 22.12.2010, p. 1.
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kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-
protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar il-kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-
konsumatur) (COM(2009)0336),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Marzu 
2009 bl-isem ‘Rapport dwar il-kummerċ elettroniku transkonfinali fl-UE’ 
(SEC(2009)0283),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2009 dwar il-kummerċ internazzjonali 
u l-internet,1

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Jannar 2009 dwar it-traspożizzjoni, l-
implementazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali 
fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u d-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar 
qarrieqi u komparattiv2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Settembru 2008 dwar kif il-
kummerċjalizzazzjoni u r-reklamar jaffettwaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Ġunju 2007 dwar il-fiduċja tal-
konsumatur fl-ambjent diġitali4, 

– wara li kkunsidra r-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 il-
kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Diċembru 2006 dwar ir-reklamar qarrieqii u komparattiv5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva 2006/123/KE6 tat-12 ta’ Diċembru 2006 
dwar is-servizzi fis-suq intern,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/114/KE7 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reklamar qarrieqi u komparattiv (verżjoni kodifikata), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-23 ta’ Marzu 2006 dwar il-liġi Ewropea tal-
kuntratti u r-reviżjoni tal-acquis: it-triq ’il quddiem8 u tas-7 ta’ Settembru 2006 dwar il-
liġi Ewropea tal-kuntratti9,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas 
                                               
1 ĠU C 67E, 18.3.2010, p. 112.
2 ĠU C 46 E, 24.2.2010, p. 26.
3 ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 43.
4 ĠU C 146E, 12.6.2008, p. 370.
5 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21.
6 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.
7 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21.
8 ĠU C 292 E, 1.12.2006, p. 109.
9 ĠU C 305E, 14.12.2006, p.247.
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regolatorju tal-UE għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjoni elettroniċi 
(COM(2006)0334),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Mejju 2005 dwar il-prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq 
intern1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/113/KE tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2004 li 
timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-
provvista ta’ merkanzija u servizzi2,

– wara li kkunsidra l-Eurobarometer Speċjali Nru 342 dwar l-għoti tas-setgħa lill-
konsumatur,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-UNCITRAL dwar l-Użu tal-Komunikazzjonijiet 
Elettroniċi fil-Kuntratti Internazzjonali tal-2005, il-Mudell ta’ Liġi tal-UNCITRAL dwar 
il-firem elettroniċi (2001) u l-Mudell ta’ Liġi tal-UNCITRAL dwar il-kummerċ 
elettroniku (1996)3, 

– wara li kkunsidra d-Rapport tal-Ewwel Applikazzjoni tal-21 ta’ Novembru 2003 dwar id-
Direttiva tal-Kummerċ Elettroniku (COM(2003)0702),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/65/EC4 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza ta’ servizzi finanzjarji ta’ 
konsumaturi u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill  90/619/KEE u d-Direttivi 97/7/KE u 
98/27/KE,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
12 Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-dejta personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-
settur tal-komunikazzjoni elettronika5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, 
partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern6,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ 
Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta7,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkorporata fit-
Trattati bl-Artikolu 6 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea (TUE), u b’mod partikolari l-Artikoli 
7 (ir-rispett għall-ħajja privata u familjari), 21 (non-diskriminazzjoni), 24 (id-drittijiet tat-

                                               
1 ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral
4 ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16. 
5 ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.
6 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.
7 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
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tfal), 25 (id-drittijiet tal-anzjani), 26 (l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità) u 38 (il-
protezzjoni tal-konsumatur) tagħha,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 9 TFUE, li jistipula li ‘fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta' impjieg, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali, u l-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 tal-ambjent 
għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, partikolarment bl-għan li jinkoraġġixxu l-iżvilupp sostenibbli’,

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

– |wara li kkunsidra l-Artikolu 14 TFUE u l-Protokol 26 dwar servizzi ta’ interess ġenerali 
(ekonomiċi),

– wara li kkunsidra r-Regola 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 għar-Riċerka tal-Industrija u l-Enerġija, il-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (A7-0000/2012), 

A. billi t-twettiq tas-Suq Uniku Diġitali huwa fattur ewlieni sabiex l-UE ssir l-aktar 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien kompetittiva u dinamika fid-dinja;

B. billi l-kummerċ elettroniku u s-servizzi onlajn huma forza vitali tal-internet u huma 
kruċjali għall-għanijiet tal-istrateġija UE 2020 għas-suq intern, li hija ta’ benefiċċju kemm 
għaċ-ċittadini u kemm għan-negozji; 

C. billi 99% tan-negozji Ewropej kollha huma SMEs, li jipprovdu 85% tal-impiegi, u l-SMEs 
huma għalhekk huma l-forza motriċi fl-ekonomija Ewropea, li għandhom ir-responsibbiltà 
ewlenija għall-ħolqien tal-ġid u t-tkabbir, kif ukoll l-innovazzjoni u r-riċerka u l-iżvilupp;

D. billi kumpaniji li żviluppaw l-ekonomija tal-internet tagħhom għamlu progress ħafna 
akbar minn oħrajn, u fil-kriżi ekonomika preżenti, fejn il-ħolqien tal-impjieg prattikament 
jiddependi fuq l-SMEs, huwa essenzjali li jitneħħew l-ostakoli għall-kummerċ onlajn;

E. billi bil-kisba ta’ suq intern li jiffunzjona b’mod effettiv jiġu sodisfatti l-miri tal-aġenda ta’ 
Lisbona ta’ żieda fit-tkabbir, fl-impjiegi u l-kompetizzjoni biex jisservew 500 miljun 
konsumatur fl-UE;

F. billi hemm 75 miljun persuna b’diżabilitajiet fl-Ewropa, u dawn il-persunu għandu wkoll 
ikollhom aċċess sħiħ għas-suq intern;

G. billi l-kummerċ elettroniku jippermetti li l-konsumaturi jibbenefikaw minn prezzijiet 
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orħos u għażla iktar wiesgħa, iżda 60% tal-websajts bħalissa mhumiex adegwati għax-
xerrejja onlajn transkonfinali, u l-fiduċja tal-konsumatur u n-negozju fl-ambjent diġitali 
għadha baxxa; 

H. billi l-frammentazzjoni tas-suq diġitali tal-UE jipperikola d-drittijiet tal-acquis 
communautaire, minħabba li l-konsumaturi u n-negozji ftit li xejn għandhom ċertezza 
legali fir-rigward tal-kummerċ elettroniku transkonfinali, minħabba l-eżistenza ta’ 
dispożizzjonijiet legali numerużi li jistabbilixxu rekwiżiti diverġenti, ċirkostanza li ma 
tippermettix lill-operaturi tan-negozji, lill-awtoritajiet jew lill-konsumaturi jibbenefikaw 
minn regoli ċari u li jistgħu jkuu infurzati; 

I. billi huwa ta’ importanza kbira li tiġi megħluba l-frammentazzjoni legali li teżisti bħalissa 
f’numru ta’ oqsma, sabiex jinkiseb Suq Uniku Diġitali komplut u reali;

J. billi l-kummerċ elettroniku u s-servizzi onlajn jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ suq uniku 
sostenibbli, bl-użu ta’ teknoloġiji, standards, tikketti, prodotti u servizzi b’livell baxx ta’ 
karbonju u favur l-ambjent;

Suq Uniku Diġitali għat-tkabbir u l-impjieg

1. Jenfasizza li fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika, huwa essenzjali li jittieħdu miżuri li 
jistimulaw it-tkabbir u joħolqu l-impjieg, u jenfasizza li t-twettiq ta' Suq Uniku Diġitali 
jkun pass kruċjali ’l quddiem sabiex tinkiseb din il-mira; għalhekk, jistieden lill-
Kummissjoni sabiex timplimenta l-pjan tagħha għat-tnedija u t-twettiq ta’ Suq Uniku 
Diġitali;

2. Jilqa’ l-komunikazzjoni l-ġdida tal-Kummissjoni dwar il-kummerċ elettroniku u s-servizzi 
onlajn, ippubblikata fil-11 ta’ Jannar 2012, li timmira l-iżvilupp ta’ qafas koerenti għall-
kummerċ elettroniku, permezz tal-bini tal-fiduċja u l-estensjoni tal-kummerċ elettroniku u 
s-servizzi onlajn għas-setturi B2B, B2C, C2C u G2G;

3. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex  timplimenta, tiżviluppa, u b'mod effettiv issegwi l-pjan 
ta’ azzjoni tagħha sabiex tiffaċilita l-aċċess onlajn transkonfinali għal prodotti u kontenut, 
u, għal dan il-għan, tipprovdi pjan ta’ direzzjoni għall-implimentazzjoni ta’ pjan 
trasversali li jiżgura l-iżvilupp tas-Suq Uniku Diġitali u l-promozzjoni tat-tkabbir fit-tul, 
il-kompetittività u l-ħolqien ta’ impjiegi, filwaqt li tadatta l-ekonomija Ewropea għall-
isfidi tal-ekonomija globali tal-lum;

4. Jenfasizza li l-frammentazzjoni u n-nuqqas ta’ ċertezza legali huma tħassib primarju fis-
Suq Uniku Diġitali, u l-infurzar inkonsistenti tar-regoli fl-Istati Membri irid jiġi indirizzat;

5. Jenfasizza li d-Direttiva war il-kummerċ elettroniku hija l-pedament tas-Suq Uniku 
Diġitali u li reviżjoni ta’ din id-Direttiva mhix meħtieġa; jilqa’ madankollu l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni għat-titjib tal-implimentazzjoni tagħha u li tipprovdi kjarifika, eż. fir-
rigward tal-proċeduri tal-avviż u l-azzjoni;

SMEs

6. Jenfasizza li l-SMEs jifformaw is-sinsla tal-ekonomija Ewropea u li għalhekk huwa vitali 
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li jiġi żviluppat pjan ta’ azzjoni għall-integrazzjoni tagħhom fis-Suq Uniku Diġitali; 
jenfasizza li t-teħid ta’ vantaġġ mill-possibilitajiet tal-ekonomija diġitali u s-Suq Uniku 
Diġitali permezz tal-innovazzjoni u l-użu intelliġenti tal-ICT għandu jkun ta’ għajnuna 
kbira sabiex l-SMEs ikunu jistgħu joħorġu mill-kriżi preżenti u joħolqu tkabbir u impjieg;

7. Jistieden, għaldaqstant, lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw pjan ta’ 
azzjoni bħal dan, li għandu jkun ibbażati fuq il-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-SMEs 
fil-katini tal-valur diġitali billi jittieħdu miżuri u inizjattivi li jinkoraġġixxu l-użu 
intelliġenti tal-ICT għall-innovazzjoni u l-kompetittività u l-iżvilupp tal-ħiliet elettroniċi, 
kif ukoll jagħmlu iktar informazzjoni disponibbli dwar il-vantaġġi u l-potenzjal tal-
ekonomija tal-internet – eż. permezz tan-Netwerk Ewropew ta’ Appoġġ għall-Kummerċ 
Onlajn (eBSN – filwaqt li jipprovdu wkoll appoġġ finanzjarju għal SMEs innovattivi, fost 
azzjonijiet oħra;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija sabiex tagħti spinta l-intrapreditorija 
diġitali fl-Ewropa, li tiffoka fuq SMEs innovattivi u dinaiċi mis-setturi kollha sabiex 
tiżgura potenzjal għoli għal tkabbir u innovazzjoni u toħloq impjiegi ġodda fl-Ewropa; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu miżuri maħsbuba biex joffru 
appoġġ finanzjarju għall-SMEs innovattivi, permezz ta’ programmi eżistenti bħall-
Programm ta’ Kompetittività u Innovazzjoni (CIP), il-Programm il-ġdid għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) u l-Programm ta' Riċerka u Innovazzjoni 
‘Orizzont 2020’, kif ukoll ir-Regolament propost dwar il-fondi ta’ kapital ta’ riskju;

Jingħelbu il-barrieri li fadal fis-Suq Uniku Diġitali 

10. Jistieden lill-Kummissjoni ssib soluzjonijiet sabiex ittejjeb il-qafas tal-UE għas-servizzi 
tal-kunsinna, b’tali mod li tippermetti kemm lin-negozji u lill-konsumaturi jibbenefikaw 
bis-sħiħ mis-Suq Uniku Diġitali; jenfasizza li dan il-qafas għandu jiżgura kunsinna 
aċċessibbli, affidabbli u mgħaġġla, servizz tajjeb, sistema effiċjenti u trasparenti tar-ritorn, 
u prezzijiet iktar baxxi għas-servizzi ta’ kunsinna transkonfinali;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw il-possibilitajiet li jiġu 
simplifikati u standardizzati r-regoli tal-VAT għal tranżazzjonijiet transkonfinali onlajn u 
ta’ armonizazzjoni iktar wiesgħa fl-UE fir-rigward tar-rati u l-iskemi, u biex titnaqqas il-
burokrazija bi ħsieb li jiżguraw sistema iktar sempliċi, iktar faċli u iktar effiċjenti; 
jenfasizza li l-prodotti diġitali bħall-kotba elettroniċi għandhom ikunu soġġetti għall-istess 
rata ta' VAT bħal prodott ekwivalenti f'format fiżiku; 

12. Jilqa’ l-green paper tal-Kummissjoni dwar il-ħlasijiet bil-kards, bl-internet u bil-
mowbajls; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw 
miżuri adegwati bil-ħsieb li jinkiseb qafas regolatorju tal-UE integrat kollu u b’mod 
effettiv, kompetittiv, innovattiv, newtral u sikur għall-ħlasijiet onlajn u bil-mowbajl;

13. Jenfasizza li l-privatezza u s-sigurtà tad-dejta huma preokkupazzjonijiet maġġuri fost il-
konsumaturi u għandhom it-tendenza li jaqtgħulhom qalbhom milli jixtru onlajn; 
jikkunsidra li huwa meħtieġ li jadatta l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta eżistenti 
għal sfidi u innovazzjonijiet ġodda fil-qasam tal-iżviluppi teknoloġiċi preżenti u futuri, eż. 
il-cloud computing; 
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14. Għalhekk, jilqa’ r-Regolament il-ġdid dwar il-protezzjoni tad-dejta propost mill-
Kummissjoni, u jenfasizza l-ħtieġa li japprova u jimplimenta Regolament ġdid dwar is-
suġġett f’forma li, waqt li tipproteġi l-privatezza u tissalvagwardja d-drittijiet 
fundamentali, tippermetti flessibilità biżżejjed għall-kumpaniji biex dawn ikunu jistgħu 
jiżviluppaw in-negozju tagħhom mingħajr ma jagħmlu spejjeż kbar, filwaqt li toffrilhom 
ukoll simplifikazzjoni u tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi;

15. Jistieden lill-Kummissjoni timmodernizza l-qafas legali li jirregola d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali billi tipproponi u timplimenta b’mod mgħaġġel l-Istrateġija Ewropea għad-
Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali u jistenna bil-ħerqa l-proposti tagħha dwar dan is-
suġġett; 

16. Jikkundanna bis-sħiħ kull diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi fuq il-bażi ta’ 
nazzjonalità u residenza, filwaqt li jfakkar l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi 
(2006/123/EU), u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-
implimentazzjoni sħiħa ta’ dik id-Direttiva;

Il-bini tal-kunfidenza u tal-fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali

17. Jenfasizza li d-Direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi mmarkat pass importanti ’l 
quddiem fir-rigward taż-żieda fiċ-ċertezza legali għall-konsumaturi u n-negozji fit-
tranżazzjonijiet onlajn, u llum din tikkostitwixxi l-istrument prinċipali għall-ħarsien tal-
konsumatur għas-servizzi onlajn; iistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw l-
implimentazzjoni effettiva u mgħaġġla tagħha;  

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw u jagħtu iktar riżorsi lill-
istrumenti effettivi bħan-Netwerk għall-Kooperazzjoni fil-Protezzjoni tal-Konsumaturi 
(CPC), sabiex ikun żgurat li n-negozjanti onlajn japplikaw ir-Regoli Ewropej dwar it-
trasparenza u l-prattiċi kummerċjali inġusti, u b’hekk jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni 
għall-konsmatur;

19. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinkludi element ta’ aċċessibilità għall-konsumatur fil-
politiki kollha tas-Suq Uniku Diġitali, sabiex ikun żgurat li l-gruppi taċ-ċittadini kollha 
jkollhom aċċess u jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mis-Suq Uniku Diġitali;

20. Jenfasizza l-ħtieġa għall-inizjattivi fl-Istati Membri biex jittejbu l-ħiliet elettroniċi fost il-
pubbliku ġenerali; 

21. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ karta Ewropea għad-drittijiet tal-utenti li tiċċara d-drittijiet u 
l-obbligi taċ-ċittadini tas-soċjetà tal-informatika; 

22. Jenfasizza l-ħtieġa li tinħoloq marka ta’ fiduċja Ewropea, li għandha tiggarantixxi li 
negozju li jopera onlajn jirrispetta bis-sħiħ il-liġi tal-UE; għandha tkun sempliċi u 
strutturata sew, u għandha tkun mimlija b’kontenut li jipprovdu valur miżjud għall-
kummerċ elettroniku, għalhekk tingħata spinta l-fiduċja u t-trasparenza, kif ukoll iċ-
ċertezza legali kemm għall-konsumatur kif ukoll għan-negozji permezz tal-informazzjoni;

23. Jilqa’ l-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni dwar ir-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim 
(ADR) u r-Riżoluzzjoni tat-Tilwim Onlajn (ODR), u jenfasizza l-importanza tal-
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addozzjoni effettiva tagħhom;

24. Jilqa’ bis-sħiħ il-komunikazzjoni l-ġdida tal-Kummissjoni bl-isem ‘Strateġija Ewropea 
għal Internet Aħjar għat-Tfal’ u jinkoraġġixxi lill-Istati Membri sabiex jippromwovu l-użu 
edukattiv tal-iżviluppi teknoloġiċi ġodda;

25. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li r-regoli dwar id-distribuzzjoni selettiva jiġu 
applikati sewwa, sabiex jiġu evitati l-abbużi;

It-twaqqif tal-bażi għal Ewropa iktar kompetittiva

27. Jistieden lill-Istati Membri sabiex isaħħu u jiffaċilitaw l-iżvilupp tal-informazzjoni u l-
infrastrutturi tal-komunikazzjoi; jilqa’ l-inizjattiva l-ġdida ‘Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa’, peress li din se tkun kruċjali għall-implimentazzjoni effettiva tal-Aġenda 
Diġitali għall-miri Ewropej stabbiliti għall-2020, li jwegħdu aċċess tal-broadband għal 
kulħadd;

28. Jilqa’ l-komunikazzjoni l-ġdida tal-Kummissjoni dwar l-akkwist elettroniku ppubblikata 
fl-20 ta’ April 2012; jenfasizza li l-akkwist elettroniku għandu jissimplifika l-mod ta’ kif 
jitwettaq ix-xiri, jipprovdi trasparenza, inaqqas il-piżijiet u l-ispejjeż, iżid il-
parteċipazzjoni tal-SMEs, u jagħti kwalità aħjar u prezzijiet orħos;

29. Jilqa’ r-Regolament propost dwar l-identifikazzjoni elettronika, l-awtentikazzjoni u l-
firma;

30. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Illum il-ġurnata l-Ewropa qed taffaċċja sfidi kbar. Il-kriżi ekonomika qed taffettwa b’mod 
sever lill-ekonomika tagħna, lill-pajjiżi tagħna, lis-soċjetajiet tagħna, lill-familji tagħna. Illum 
il-ġurnata qed naffaċċjaw żminijiet diffiċli meta, forsi iktar minn qatt qabel, għandna bżonn 
riflessjoni politika u dibattitu tal-ideat. Kull kriżi, kull stadju bħal dak li qed ngħixu bħalissa, 
hija wkoll opportunità nitjiebu, nirriflettu fuq x’kienu r-raġunijiet li wassluna għal din is-
sitwazzjoni, nirranġaw l-iżbalji li saru, u b’hekk nagħmlu l-bidliet meħtieġa. Iż-żminijiet l-
iktar diffiċli huma għalhekk l-aħjar opportunitajiet biex isiru r-riformi, nerġgħu nivvintaw 
lilna nfusna u għalhekk, nevolvu għal sitwazzjoni aħjar.

Qed ngħixu wkoll fi żmien ta’ żviluppi soċjali, ekonomiċi u teknoloġiċi kbar u bla preċedent. 
L-hekk imsejħa Rivoluzzjoni Diġitali bidlet b’mod konsiderevoli ħajjitna f’aspetti diversi. 
Forom ġodda ta’ kummerċ, ta’ interazzjoni ma’ individwi oħra, ta’ tfittxija għall-
informazzjoni, ta’ paragun ta’ prodotti u prezzijiet u ta’ tagħlim, fost l-oħrajn, inbidlu b’mod 
drammatiku b’tali mod li sa ftit snin ilu żgur li ma konniex noħolmu li dawn huma possibbli. 

Ir-Rivoluzzjoni  Diġitali bidlet ukoll il-mod ta’ kif jaħdmu n-negozji, u l-impatt tal-Ekonomija 
tal-Internet kien enormi fl-aħħar snin. Il-kisbiet u l-possibilitajiet għat-tkabbir ekonomiku, il-
ħolqien tal-impjieg, l-opportunitajiet għall-konsumaturi, il-varjetà tal-prodotti, il-prezzijiet 
aktar aċċessibbli, u l-possibilitajiet għall-kumpaniji huma immensi. Il-figuri jiddikkjaraw dan 
b’mod ċar: F’ċerti pajjiżi tal-G8, l-Internet ammonta għal 20 % tat-tkabbir ekonomiku u 25 % 
tat-tkabbir fl-impjiegi fl-aħħar ħames snin. Għal kull impjieg mitluf fid-dinja “offlajn”, is-
settur onlajn joħloq 2.6 impjieg ġdid. Il-kumpaniji li jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-Internet 
joħolqu impjiegi iktar mid-doppju minn kumpaniji li ma jagħmlux dan. Jekk jitkejjel bħala 
settur, il-konsum u n-nefqa relatati mal-Internet issa huwa akbar mill-agrikoltura u l-enerġija. 
U se jkompli jikber.

Skont l-aħhar studju tal-BCG L-ekonomija tal-internet fil-G-20, sal-2016, se jkun hemm 3 
biljun utent tal-Internet madwar id-dinja u l-ekonomija tal-Internet se tilħaq $4.2 triljun fl-
ekonomiji G-20. Kieku kienet ekonomija nazzjonali, l-ekonomija tal-Internet kient 
tikklassifika mal-ewwel ħamsa tad-dinja, biss wara l-Istati Uniti, iċ-Ċina, il-Ġappun u l-Indja, 
u qabel il-Ġermanja. Madwar il-G-20, dan diġà ammontat għal-4.1 fil-mija tal-PDG, jew $2.3 
trillion, in 2010—biex qabeż lill-ekonomiji tal-Italja u l-Brażil. L-internet qiegħed 
jikkontribwixxi sa 8 fil-mija tal-PDG f’ċerti ekonomiji, isaħħaħ it-tkabbir, u joħloq l-impjiegi.

Madankolli, fl-Unjoni Ewropea, is-Suq Uniku Diġitali m'evolviex daqs kemm seta’, u ma 
sfruttajniex il-benefiċċji kollha tal-Ekonomija Diġitali. Il-frammentazzjoni legali kurrenti 
taġixxi bħala deterrent kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji meta dawn 
jikkunsidraw jekk għandhomx jinvolvu ruħhom f’negozju transkonfinali. In-negozji li 
joperaw bejn il-konfini tal-Ewropa jridu jaffaċċjaw 27 sett differenti ta’ regoli f’oqsma ewleni 
bħall-VAT, is-servizzi postali jew id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, biex insemmu xi ftit 
eżempji, u dan joħloq spiża għolja ħafna għall-implimentazzjoni ta’ negozju pan-Ewropew, xi 
kultant għolja ż-żejjed, speċjalment għall-SMEs. Fl-Unjoni Ewropea, 99% tal-kumpaniji 
huma klassifikati bħala SMEs. Huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE peress li joħolqu 85% tal-
impjieg.
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L-ekonomija Diġitali tista’ tkun kruċjali għall-iżvilupp tagħhom u biex tgħinhom isibu t-triq 
biex joħorġu mill-kriżi. Huwa għalhekk vitali li jingħelbu dawk l-ostakli sabiex dawn 
jingħataw opportunitajiet ġodda u biex jiġi stimulat tkabbir ekonomiku u jinħolqu impjiegi.

Min naħa l-oħra, u daqstant importanti huwa t-tnaqqis tal-possibiltajiet għall-konsumaturi li 
jibbenefikaw bis-sħiħ mis-Suq Uniku Diġitali. Peress li ħafna ħwienet onlajn mhumiex lesti 
jbiegħu lil konsumaturi minn kull pajjiż tal-UE, għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, it-
tranżazzjonijiet fuq l-Internet ta’ spiss jiġu interrotti meta l-konsumatur ikun joqgħod barra 
minn suq partikolari. Medja ta’ 61 % tal-ordnijiet transkonfinali kollha jfallu minħabba dan il-
fatt.

Skont l-aħħar Tabella ta' Valutazzjoni tal-Konsumatur u l-istudju tagħha dwar il-kummerċ 
onlajn tal-oġġetti, il-konsumaturi jistgħu jiffrankaw fi 13 –il kategorija minn 15 li għalihom 
kienu nġabru l-prezzijiet. L-istudju juri wkoll li l-konsumaturi għandhom mill-inqas għażla 
doppja meta jixtru onlajn milli minn meta jixtru offlajn. Jekk jixtru onlajn madwar l-UE, 
għandhom sa 16-il darba iktar prodotti minfejn jistgħu jagħżlu. Mix-xiri onlajn, il-
konsumaturi Ewropej diġà jakkwistaw madwar €11.7 biljun fis-sena f’oġġetti biss (ammont 
ekwivalenti għal 0.12 % tal-PDG tal-UE). Kieku l-kummerċ elettroniku kellu jikber għal 15 
% tas-settur totali kollu tal-bejgħ bl-imnut u jiġu eliminati l-ostakli għas-Suq Uniku, il-qligħ 
totali tal-benesseri tal-konsumatur jilħaq madwar €204 biljun (ekwivalenti għal 1.7 % tal-
PDG tal-UE). 

Dan huwa erba’ darbiet għola minn sitwazzjoni fejn il-frammentazzjoni tas-suq flimkien mal-
konfini nazzjonali jibqgħu jeżistu. Żewġ terzi tal-qligħ tal-benesseri tal-konsumatur ġejjin 
miż-żieda fl-għażla onlajn, li hija konsiderevolment ikbar bejn il-fruntieri.

L-Ewropa qiegħda f’salib it-toroq tal-iżvilupp tal-futur ekonomiku tagħha, u aħna rridu 
niddeċiedu jekk aħniex se nipprovdu lin-negozji tagħna ambjent tan-negozju tajjeb jew 
ambjent ostili. Għandna niddeċiedu jekk immorrux għal Ewropa mingħajr barrieri jew 
nibqgħux imwaħħlin f’Ewropa bil-barrieir għall-ħolqien tan-negozji u l-impjiegi. 

Din is-sena, meta niċċelebraw l-20 anniversarju mill-ħolqien tas-Suq Uniku, għandna nagħtu 
l-impuls meħtieġ lill-ekonomija tagħna, li għandu jikkostitwixxi l-ħolqien ta’ Suq Uniku 
Diġitali. Fid-diċenji tas-snin tmenin u disgħin tas-seklu li għadda, il-materjalizzazzjoni tal-
erba’ libertajiet attivat possibiltajiet u opportunitajiet enormi. Illum, l-estensjoni tas-Suq 
Uniku għal Suq Uniku Diġitali se joħloq ħafna iktar. Ir-Rivoluzzjoni Diġitali, toffri lill-
ekonomiji tagħna, lill-kumpaniji u liċ-ċittadini tagħna, l-opportunità li jinħolqu tkabbir u 
impjiegi permezz tas-Suq Uniku Diġitali.

L-Istituzzjonijiet Ewropej fl-aħħar sentejn żviluppaw diversi inizjattivi f’dan ir-rigward, 
diversi komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u rapporti tal-Parlament Ewropew. Il-
Kumitat tal-IMCO ħoloq ukoll Grupp ta’ Ħidma speċifiku dwar is-Suq Uniku Diġitali u l-
kummerċ elettroniku, li qed janalizza l-ostakli u jipproponi linji ta’ azzjoni konkreti biex 
itejjeb is-sitwazzjoni kurrenti. Imma rridu mmorru pass oltre. Jenħtieġu iktar proposti ta’ 
politika speċifiċi, riformi iktar fid-dettall tas-sitwazzjoni eżistenti.

L-Ewropa qed timxi b'mod mgħaġġel minn żmien l-industrija għal żmien ta’ ekonomija 
globai, b’għarfien magħqud permezz ta’ netwerks u bbażata fuq is-servizz. B'mod inevitabbli 
din twassal għal bidliet mhux biss fl-ekonomija iżda wkoll fl-istituzzjonijiet u fis-sistemi li 
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kienu ddisinjati f’era differenti. Filwaqt li tagħmel enfasi fuq l-importanza kruċjali tas-setgħa 
ta’ bidla tat-teknoloġiji l-ġodda, kif ukoll l-edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja, din l-
inizjattiva tfittex li tistimula dibattitu u tiffoka l-attenzjoni pubblika fuq il-kwistjonijiet li 
huma fiċ-ċentru ta’ ekonomija tal-għerf ta’ suċċess.

Ir-Rapporteur tagħkom jilqa’ il-ħames rakkomandazzjonijiet għall-azzjoni għall-iżvilupp tal-
politika u l-prattika fil-qasam tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'Qafas koerenti 
għall-bini tal-fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali għall-kummerċ elettroniku u s-servizzi onlajn’ 
iżda huwa jfittex analiżi fil-fond għall-erba’ punti ta’ azzjoni interkonnessi li ġejjin:

1. Intrapriżi Uniċi u ta’ Daqs Medju.

L-UE diġà għamlet ħafna sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni għall-SMEs iżda xorta baqa’ ħafna 
x’jista’ jsir biex titnaqqas il-burokrazija, jiġi ssimplifikat l-aċċess għall-istrumenti finanzjarji 
u jittejjeb l-aċċess tal-SMEs għas-swieq Ewropej u internazzjonali. Hemm madwar 23 miljun 
intrapriża żgħar u ta’ daqs medju li jirrappreżentaw 99 % tal-kumpaniji fl-Ewropa u jipprovdu 
85 % tal-impjiegi. Dawn jirrapreżentaw il-forza motriċi prinċipali għat-tkabbir ekonomiku, l-
innovazzjoni, l-impjiegi u l-integrazzjoni soċjali. L-ICT, kif rikonoxxut mill-Aġenda Diġitali 
tal-Unjoni Ewropea – waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020 – offriet 
spinta qawwija għat-tkabbir, żieda fil-produttività fis-settur tal-SMEs li wassal għal titjib fil-
benesseri taċ-ċittadini u l-konsumatrui. L-SMEs innovattivi għandhom rwol partikolari 
x'jaqdu fil-ġenerazzjoni tal-innovazzjoni u t-tkabbir, billi jippermettu teknoloġiji ġodda ta’ 
bidla biex jerġgħu jiġġeneraw il-produttività, l-effiċċjenza u l-kompetittività kemm għall-
industrija u kemm għas-settur pubbliku. Negozji innovattivi diġà qed imexxu t-tkabbir fl-
Ewropa, minħabba li s-settur tal-ICT jirrappreżenta madwar 25 % tat-tkabbir tal-PDG.

L-SMEs li huma utenti intensivi tat-teknoloġija mhux biss jikbru u jesportaw id-dopju ta’ 
kumpaniji bħalhom, iżda joħolqu wkoll id-doppju tan-numru tal-impjiegi. L-użu ikbar tat-
teknoloġija huwa meħtieġ fil-kumpaniji kollha fis-setturi kollha. Skont l-Istitut Globali 
McKinsey, 75% tal-valur ekonomiku maħluq mill-Internet jirriżulta mill-kumpaniji 
tradizzjonali li qed jużaw teknoloġiji ibbażati fuq il-Web sabiex inaqqsu l-ispejjeż tat-
tmexxija tan-negozju tagħhom.

2. Jingħelbu l-barrieri li fadal fis-Suq Uniku Diġitali. Is-Suq Uniku Diġitali jista’ 
jikkontribwixxi għall-kisba ta' ħafna miri ta’ politiki tal-UE, inklużi l-objettivi tal-Ewropa 
2020 biex jiġu mmodernizzati s-swieq tax-xogħol Ewropej u biex l-ekonomija tagħha ykun 
aktae ekoloġika. Iżda bħalissa xorta għandna 27 Suq Uniku Diġitali minflok wieħed biss. Ir-
regoli kurrenti jeħtieġ li jiġu aġġornati biex jippermettu Suq Uniku Diġitali. In-natura 
frammentata tas-suq uniku diġitali tal-UE qed jipprevjeni ħafna SMEs milli jgawdu mill-
benefiċċji tal-internet u l-ICTs għaliex dawn ma jistgħux iħallsu l-istess piżijiet legali, tat-
taxxa u/jew amministrattivi bħall-intrapriżi l-kbar. It-twettiq tal-lista li ġejja ‘ta’ dak li għandi 
jsir’, fost miżuri oħra, hija kundizzjoni sine qua non jekk l-Ewropa tispera li taħsad il-
potenzjal tas-suq uniku diġitali f’settur tal-ekonomija fejn se tkun deċiża l-kompetittività 
futura, il-ħolqien tal-imjiegi u l-prestazzjoni tal-produttività:

 L-aċċellerazzjoni tal-veloċità u l-adozzjoni ta’ brodband ultra b'veloċità għolja; 
 Il-ħolqien ta’ sistemi ta’ pagamenti onlajn mhux għoljin, sikuri u effiċjenti; 
 Razzjonalizzar u simplifikazzjoni ta’ sistemi tal-VAT kumplessi u dawk li jikkonċidu; 
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 It-tnaqqis tal-ispiża tal-kunsinna transkonfinali u tiżdied iċ-certezza tal-kunsinna; 
 L-iżvilupp ta’ qafas fl-Ewropa b’regoli armonizzati għall-protezzjoni tad-dejta li jieħu in 

kunsiderazzjoni teknoloġiji ġodda bħall-cloud computing;
 It-twettiq ta’ strateġija Ewropea għall-IPR.
 L-applikazzjoni korretta tal-Artikolu 20(2)tad-Direttiva dwar is-Servizzi

3. Il-bini tal-kunfidenza u tal-fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali. Il-fiduċja hija waħda mill-
fatturi tas-suċċessi ewleni għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku u s-servizzi onlajn. Miżuri 
oħra biex jiġi stimulat it-tkabbir tal-kummerċ elettroniku billi tinħoloq il-fiduċja huma 
obbligatorji. Għandu jinħoloq suq onlajn li l-konsumaturi jistgħu jafdaw fih, billi jkunu 
żgurati t-trasparenza, id-drittijiet tas-sigurtà u l-protezzjoni tal-utenti. L-istatistiċi ewlenin 
jitkellmu waħedhom u għandhom jibagħtu sinjali ta’ allarm fost dawk li jfasslu l-politiki:

 L-UE għandha dgħajfa ħafna fil-broadband b’veloċità għolja minħabba li 0.9 % tal-
konnessjoni biss topera b’100 Megabit fis-sekonda - ’il bogħod mill-mira tal-Aġenda 
Diġitali ta’ 50% penetrazzjoni tal-Internet b’veloċità għolja sal-2020; 

 L-Ewropa ma tħarriġx biżżejjed professjonisti tal-ICT u huwa mbassar li n-nuqqas ta’ 
ħiliet diġitali ser ikun ta’ 700 000 professjonist sal-2015 u dan fi żmien ta’ rata storika ta’ 
10.2% u rata allarmanti ta’ 22.4% għaż-żgħażagħ.  

 Kważi wieħed minn kull żewġ konsumaturi Ewropej mhuwiex interessat li jagħmel 
tranżazzjoni transkonfinali minħabba l-inkwiet dwar is-sigurtà tal-kunsinna li bħala medja 
hija d-doppju tal-kunsinni domestiċi; 

 35% tal-utenti tal-Internet jevitaw li jixtru onlajn minħabba preokkupazzjonijiet dwar is-
sigurtà tal-pagamenti, in-nuqqas ta’ ċertezza legali eċċ.

It-twaqqif ta’ Marka ta’ Fiduċja Ewropea effettiva se jkun il-pass li jmiss li jibni fuq il-
pedament stabbilit mill-miżuri ta’ hawn fuq, u għalhekk biex ikunu stabbiliti mekkaniżmi tal-
ADR u ODR effiċjenti u aċċessibbli, jew jiġu infurzati iktar strumenti ta’ infurzar. L-
adozzjoni ta’ sistema effettiva ta’ ffirmar elettroniku se tkun kruċjali għall-promozzjoni tal-
fiduċja, kif ukoll it-tnedija ta' Kodiċi tad-Drittijiet Onlajn tal-UE u għall-informazzjoni aħjar 
dwar id-drittijiet tal-utenti fl-UE.

4. It-twaqqif tal-bażi għal Ewropa iktar kompetittiva. Jekk l-UE taqa’ lura fl-ICT u l-
innovazzjoni, dan ikollu konsegwenzi devastanti u fit-tul. Huwa għalhekk li bħala prijorità 
urġenti, is-Suq Uniku Diġitali jeħtieġ li jsir sors sabiex jipprovdi ambjent tan-negozju li 
jiffaċilita l-investiment tal-kumpaniji fir-riċerka u l-iżvilupp. Miżuri bħall-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, l-akkwist elettroniku u l-linji gwida għall-iffirmar elettroniku, fost l-
oħrajn, ikunu katalizzaturi importanti biex jistabbilixxu l-bażi għal żviluppi diġitali u l-
innovazzjoni għan-negozji. 

Hija l-perspettiva tar-Rappoerteur tagħkom li l-implimentazzjoni u l-adattament tar-regoli 
eżistenti tal-UE għat-twettiq ta’ Suq Uniku Diġitali li jgħin lill-Ewropa ssir attriċi fuq l-istess 
livell mal-kompetituri tagħha fis-suq globali u għandu jippermettilha wkoll li toħroġ mill-kriżi 
finanzjarja kurrenti, iktar b’saħħitha minn qatt qabel u lesta biex taffaċċja l-isfidi tal-
Ekonomiji Globali tas-Seklu 21.
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